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 This research has two objectives: (1) to develop a student support system to decrease the 
number of vocational student dropouts at the level of Vocational Education Certificate under 
supervision of the Office of Vocational Education Commission, and (2) to evaluate efficiency of 
the newly constructed student support system. The subjects in the study were 102 informants—
teachers, administrative staff members and  first-year Vocational Education Certificate students--
at the Singburi Technical College 2, Singburi Province, Thailand. The instruments for data 
collection were the constructed student support system containing nine socially oriented activities, 
observation forms, interview forms, and student activity record forms. 
 

            The study yielded major findings as follows: 1. The newly constructed student support 
system contained four operational components:  (1) Guiding principles, (2) Functions of personnel 
in the system, (3) nine student activities emphasizing student social adjustments, and (4) 
Evaluation of efficiency of the newly constructed student support system. 2. The evaluation results 
of the student support system’s efficiency are in four folds thus: (1) Advantages in reducing 
criticality of student dropout problems, (2) Limitations in increased workload for all staff members 
involved in the system, (3) Appropriateness in the number of socially oriented student activities 
and duration of the system in operation, and (4) Evaluation of the system in terms of satisfaction 
by the participating students at a high level.  It should be note that all participating students were 
in full support of the Home Visit Activity. The overall research findings point to practicality for 
operation of the newly constructed student support system that can be applied to other technical 
colleges in need of reducing student dropouts. 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
  
 การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพ่ือลดจาํนวนการออกกลางคนัของนกัเรียน
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการ
พฒันางานวิจัย ด้านของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนเพื่อการคงอยู่ของนักเรียนจนสําเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรท่ีกาํหนด รวมถึงเพื่อเป็นการลดการสูญเสียงบประมาณ และลดการสูญเสีย
ดา้นเวลาในการจดัการศึกษา และยงัลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกบัสังคมในกลุ่มนกัเรียนท่ีไม่ไดศึ้กษาเล่า
เรียนหรือกลุ่มนกัเรียนท่ีเรียนแลว้ไม่สาํเร็จการศึกษาหรือออกกลางคนั ซ่ึงในการพฒันาระบบการ
ดูแลสนับสนุนนักเรียนนั้นได้มีการศึกษาความเป็นมาท่ีเกิดข้ึนทั้ งในระดับประเทศด้านการจัด
การศึกษาสายอาชีพของประเทศไทย ในระดบัสถานศึกษาของอาชีวศึกษารวมถึงความตอ้งการอตัรา
กาํลงัคนของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ซ่ึงการศึกษา ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา มี
รายละเอียด ซ่ึงแสดงดงัต่อไปน้ี 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (หมวด 3 ส่วนท่ี 8 มาตรา 49) 
บญัญติัว่าบุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่ง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบาก ตอ้งไดรั้บ
สิทธิตามวรรคหน่ึง และการสนบัสนุนจากรัฐเพื่อใหไ้ดท้ดัเทียมกบับุคคลอ่ืน การจดัการศึกษาอบรม
ขององคก์รวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และเรียนรู้
ตลอดชีวิตยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง และส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐจึงนบัว่าเป็นกฎหมายหลกัฉบบั
แรกของประเทศไทยและมีความสาํคญัต่อการปฏิรูปการศึกษา  
 
 นอกจากน้ี ในมาตรา 20 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุว่า
“การศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จดัในสถานศึกษาของรัฐสถานศึกษาของเอกชน สถาน
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ประกอบการหรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัสถานประกอบการ ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545 : 12) ประกอบกบับทบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2)
พ.ศ.2545 ไดร้ะบุไวใ้น มาตรา 34 “คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนา้ท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพฒันามาตรฐาน และหลกัสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมประสานงานการ
จัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน  การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจดัการอาชีวศึกษา โดยคาํนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางอาชีพ” (สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545 : 20) ในดา้นของกรอบการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ.2553-2561) การพฒันาคนไทยยุคใหม่ (ขอ้ท่ี 2 มาตรการท่ี 5) ว่าดว้ยการผลิตและพฒันา
กาํลงัคนท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู้ความสามารถ รวมถึงการจดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษา
ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันากลุ่มจงัหวดั และจดัหลกัสูตรอาชีวศึกษาระดบัตน้ (ปวช.3 ปี) ระดบักลาง 
(ปวส.2 ปี) และระดบัเทคโนโลยเีฉพาะทาง (ปริญญาตรี 2-3 ปี) ใหมี้ความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั เพื่อ
ผลิตกาํลงัคนตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยเน้นความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 18) และในดา้นของความตอ้งการกาํลงัคนระดบัช่าง
เทคนิคของภาคอุตสาหกรรม ภายใน 5 ปี และภายใน 10 ปี ของประเทศไทย มีภาพรวม ดงัตารางท่ี 
1.1  
 
ตารางท่ี 1.1  ความตอ้งการกาํลงัคนของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน 5 ปี (พ.ศ.2558)  และ 
  ภายใน10 ปี (พ.ศ.2563) 

ปี พ.ศ.  

อุตสาหกรรมช้ินส่วน
และยานยนต ์

เคร่ืองจกัรกลและ
โลหะการ การเกษตร 

แม่พิมพ ์

อุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ 

แรงงานรวม 457,000 แรงงานรวม 252,573 แรงงานรวม 367,061 
แรงงานท่ี
ตอ้งการ 

(คน) 

ระดบั 
ปวช. 
ปวส. 

แรงงานท่ี
ตอ้งการ 

(คน) 

ระดบั 
ปวช. 
ปวส. 

แรงงานท่ี
ตอ้งการ 

(คน) 

ระดบั 
ปวช. 
ปวส. 

2554 +15,200 6,080 8,714 4,357 9,176 1,834 
2555 +41,500 16,600 8,701 4,351 9,406 1,880 
2556 +39,100 15,640 12,851 6,426 9,641 1,928 
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ตารางท่ี 1.1   ความตอ้งการกาํลงัคนของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน 5  ปี (พ.ศ.2558) และ 
                      ภายใน 10 ปี (พ.ศ.2563) (ต่อ) 

ปี พ.ศ. 

อุตสาหกรรมช้ินส่วน
และยานยนต ์

เคร่ืองจกัรกลและ
โลหะการ การเกษตร 

แม่พิมพ ์

อุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ 

แรงงานรวม 457,000 แรงงานรวม 252,573 แรงงานรวม 367,061 
แรงงานท่ี
ตอ้งการ 

(คน) 

ระดบั 
ปวช. 
ปวส. 

แรงงานท่ี
ตอ้งการ 

(คน) 

ระดบั 
ปวช. 
ปวส. 

แรงงานท่ี
ตอ้งการ 

(คน) 

ระดบั 
ปวช. 
ปวส. 

2557 +11,500 4,600 13,407 6,703 9,881 1,976 
2558 +10,900 4,361 10,428 5,216 10,129 2,024 

Total 5 years +118,200 +47,281 +54,101 +27,049 48,223 +9,648 
Total 10 years +143,200 +57,280   102,804 20,560 

ท่ีมา (ศศิธารา พิชยัชาญณรงค,์ 2554) 
 
 จากตารางท่ี 1.1 แสดงให้เห็นว่า ความตอ้งการกาํลงัคนในระดับช่างเทคนิคของ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยแต่ละดา้นนั้น มีความตอ้งการแรงงานระดบัช่างเทคนิคอย่าง
ต่อเน่ือง โดยในช่วงปี พ.ศ.2554 ถึง ปี พ.ศ.2558 มีความตอ้งการกาํลงัคนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ  (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซ่ึงแบ่งออกเป็น ประเภทอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนและยานยนต ์จาํนวน 47,281 คน ประเภทเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ การเกษตร แม่พิมพ ์
จาํนวน 27,049  คน และประเภทอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ จาํนวน 9,648 คน  ซ่ึงในความตอ้งการ
แรงงานระดบัช่างเทคนิคนั้นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีผลิตแรงงานระดบัช่างเทคนิคนั้น คือ สถานศึกษา
ของรัฐบาลและเอกชนดา้นอาชีวศึกษา โดยในภาพรวมของสถานศึกษาท่ีผลิตแรงงานระดบัช่าง
เทคนิคท่ีป้อนเขา้สู่ตลาดแรงงานมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาของรัฐบาล โดยในกระบวนการผลิต
นักเรียนนั้น ก็มีนักเรียนส่วนหน่ึงท่ีไม่สามารถเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีกาํหนด ซ่ึง
จาํนวนนักเรียนท่ีเขา้เรียนต่อจาํนวนของนักเรียนท่ีออกกลางคนัในแต่ละปีสายอาชีพภาพรวม ดงั
ตารางท่ี 1.2 
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ตารางท่ี 1.2  จาํนวนนกัเรียน ปีการศึกษา 2551 – 2552 (ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ) สาํนกังาน 
                    คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของประเทศไทย โดยทาํการเปรียบเทียบนกัเรียนแรก 
                     เขา้กบัจาํนวนนกัเรียนท่ีอยูใ่นชั้นปีท่ี 3  

 
ปีการศึกษา 

 

จาํนวนนกัเรียน
แรกเขา้ 

จาํนวนนกัเรียน
ท่ีอยูใ่นชั้นปีท่ี 

3 

จาํนวนนกัเรียน 
ออกกลางคนั

(คน) 

ร้อยละ
นกัเรียนออก
กลางคนั 

2551 204,772 140,426 64,364 31.42 
2552 201,009 149,135 51,874 25.80 

รวมทั้งส้ิน 405,781 289,561 116,238 28.61 
ท่ีมา (สาํนกังานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา, techno.vec.go.th, 13 กรกฎาคม 2553) 
 
 จากตารางท่ี 1.2 แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือทาํการเปรียบเทียบจาํนวนนกัเรียนแรกเขา้ ต่อจาํนวน
นกัเรียนท่ีอยูใ่นชั้นปีท่ี 3 จะเห็นว่าจาํนวนนกัเรียนท่ีออกกลางคนั มากท่ีสุด คือ ปีการศึกษา 2551 
โดยคิดเป็นร้อยละ 31.42 รองลงมา คือ ปีการศึกษา 2552 คิดเป็นร้อยละ 25.80 เม่ือดูภาพรวมตลอด
ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา จะเห็นว่ามีจาํนวนนกัเรียนท่ีหายไปจากระบบ 116,238 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.61 ซ่ึงถือวา่เป็นจาํนวนท่ีอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
 
 จากการท่ีผูว้ิจยัเป็นครูสอน ในวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
มาเป็นเวลา 10 ปี ซ่ึงวิทยาลยัแห่งน้ีก ็เป็นอีกสถานศึกษาหน่ึงท่ีสาํคญัทางการผลิตนกัเรียนระดบัช่าง
เทคนิค ท่ีกาํลงัเผชิญกบัปรากฏการณ์นกัเรียนออกกลางคนั ซ่ึงขอ้มูลการออกกลางคนัของนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ของวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 คิด
เป็นร้อยละ 33.79 ปีการศึกษา 2552 คิดเป็นร้อยละ 26.71  (งานทะเบียน วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่ง
ท่ี 2) โดยสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนในวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 มาจากสาเหตุ
หลายๆ ด้าน ได้แก่ ด้านผลการเรียน ด้านครอบครัว ด้านของการติดต่อประสานงานระหว่าง
ผูป้กครองกบัครูท่ีปรึกษา โดยปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียนนั้น ส่วนใหญ่เกิดข้ึนกบันกัเรียน
ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลสถิติของสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดงัตารางท่ี 1.2  
 
 การดูแลสนับสนุนนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียนเรียนจนสําเร็จ
การศึกษาตามหลกัสูตรท่ีกาํหนดไวน้ั้น มีความสาํคญัท่ีเร่งด่วนต่อนกัเรียนในระดบัประกาศนียบตัร
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วิชาชีพ หรือระดบัช่างเทคนิค ซ่ึงแรงงานดงักล่าวเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศต่อไป ดงันั้น
ในการพฒันาระบบเพื่อดูแลสนบัสนุนนกัเรียนถือวา่มีความสาํคญักบัการจดัการศึกษาสาํหรับนกัเรียน
ในทุกระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือระดบัช่างเทคนิค ดงันั้นในการท่ีจะ
ลดจาํนวนการออกกลางคนัของนกัเรียน และการทาํให้นกัเรียนเรียนจนจบการศึกษาตามหลกัสูตรท่ี
กาํหนดนั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าจะทาํอย่างไรท่ีจะสามารถพฒันาระบบเพ่ือท่ีจะลด
จาํนวนการออกกลางคนัของนกัเรียนอาชีวศึกษา 
 
 จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหผู้ว้ิจยัมีความประสงคท่ี์จะศึกษาใน
เร่ือง การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนเพื่อลดจาํนวนการออกกลางคนัของนักเรียน
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีพฒันาข้ึนเพื่อนาํไปใชใ้นสถานศึกษาของอาชีวศึกษาต่อไป อีกทั้งยงัเป็นการดูแลสนบัสนุน
นกัเรียนใหมี้แนวทางในการศึกษาต่อไป ไม่คิดท่ีจะออกกลางคนัและยงัเป็นการช่วยลดการสูญเปล่า
ทางการศึกษา  
 

1.2  วรรณกรรมหลกัทีเ่ป็นภูมิหลงังานวจิยั 
 
 เพื่อศึกษาสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ผูว้ิจัยจึงศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียน และระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน โดยท่ีวรรณกรรมท่ีศึกษาอยูใ่นระยะ ปี พ.ศ.2544 ถึง ปี พ.ศ.2552 ดงัรายละเอียด
ท่ีแสดงไวข้า้งล่างน้ี 
 

1.2.1 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัสาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียน 
  
 (โกศล  ศรีสุพรรณ, 2546) ไดศึ้กษาเร่ือง การออกกลางคนัของนกัเรียน : กรณีศึกษาวิชาช่าง
อุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยเีอเชีย ผลการวิจยัพบว่า สาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน ดงัน้ี 
ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัโรงเรียนและการเรียนการสอนในโรงเรียน พบว่า บรรยากาศในการเรียน 
การใชห้อ้งปฏิบติัการของแผนกในโรงเรียนไม่สะดวกและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัเรียน 
ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุในการออกกลางคนัของนกัเรียนได ้ดา้นการคบเพ่ือนไดพ้บประเด็นท่ีเป็นสาเหตุ
ของการออกกลางคนัของกรณีศึกษาทั้งสอง คือ เพื่อนกรณีศึกษาชกัชวนใหห้นีการเรียนเพื่อไปเท่ียว 
จนขาดการเรียนบ่อยคร้ังจึงตดัสินใจออกกลางคนัในการเรียน ส่วนกรณีศึกษาอีกคน ไดต้ดัสินใจมา
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เรียนท่ีโรงเรียนเพราะเพื่อน แต่เม่ือเพื่อนตอ้งออกกลางคนัเน่ืองจากสาเหตุส่วนตวั กรณีศึกษาจึง
ตดัสินใจออกกลางคนัตามเพ่ือนดว้ย และนอกจากน้ียงัพบว่า กรณีทั้งสองมีทศันคติไม่ดีต่อการเรียน 
คือ ไม่เห็นความสําคัญของการเรียน (เชาวรัตน์ เมืองแมน, 2550) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษา
สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพวิทยาลยัสารพดั
ช่างสุราษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบว่า สภาพแวดลอ้มทุกดา้นท่ีเป็นปัญหาอยู่ในระดบักลาง โดยเรียง
ตามลาํดบั สภาพแวดลอ้มดา้นตวันักเรียน สาเหตุท่ีสําคญั คือ นักเรียนมีผลการเรียนท่ีผ่านอยู่ใน
ระดับตํ่าและไม่มีพื้นความรู้ทางด้านวิชาชีพ สภาพแวดลอ้มด้านครอบครัว พบว่าเม่ือมีปัญหา
นักเรียนปรึกษากบัผูป้กครองบางเร่ือง และผูป้กครองเอาใจใส่ในการแกปั้ญหาให้นักเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง สภาพแวดลอ้มด้านสังคม นักเรียนส่วนใหญ่เขา้กับเพื่อนไดเ้ฉพาะกลุ่มท่ีเรียน
เท่านั้น มีเพื่อนท่ีชวนกนัไม่เขา้เรียน มีการขบัรถมอเตอร์ไซตม์าเองแต่ไม่ถึงวิทยาลยั และชวนกนัไป
เล่นเกมตามร้านเกมต่างๆ (เอกบุตร อยู่สุข, 2550) ได้ศึกษาเร่ือง สาเหตุการออกกลางคนัของ
นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัการอาชีพพุทธมณฑล สาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจยัแสดงวา่ สาเหตุการออกกลางคนัของ
นกัเรียนมาจากดา้นสถานศึกษา ดา้นหลกัสูตรและการเรียน ดา้นนโยบายการรับนกัศึกษาเขา้เรียนต่อ 
ดา้นครอบครัว ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา (Montemayor, Joel Joaquin, 2001) ไดศึ้กษา
เร่ือง สาเหตุเก่ียวเน่ืองกบัพฤติกรรมการออกกลางคนัระหว่างวยัรุ่น Latino ในโรงเรียนมธัยม 
ผลการวิจยัแสดงว่า พ่อแม่มีอิทธิพลอยา่งมากในความสาํเร็จของวยัรุ่น Hispanic และลกัษณะเฉพาะ
ของนกัเรียน ชุมชนแสดงการมีส่วนร่วม ซ่ึงบทบาทเก่ียวกบัสถานศึกษาในความสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จ
ของนกัเรียน  (Winn, Mary Pamela, 2001) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์สาเหตุของความสัมพนัธ์ใน
ดา้นอตัราการออกกลางคนัของนกัเรียนมธัยม สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเท็กซัส ผลการวิจยั
แสดงว่า สาเหตุทางการศึกษาท่ีวิเคราะห์ คือ ขนาดของโรงเรียน การร่วมมือ การเคล่ือนยา้ย สภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม งบประมาณดา้นการศึกษาต่อนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพ้ืนเพของ
ผูป้กครอง ท่ีเป็นสาเหตุของอตัราการออกกลางคนั  
 
 สรุปไดว้า่ สาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียน มาจากสาเหตุในของดา้นครอบครัว พอ่แม่
หยา่ร้าง ครอบครัวแตกแยก  สภาพเศรษฐกิจ-สงัคม การปรับตวัทางสังคมของนกัเรียน การคบเพื่อน 
ผลการเรียน ครูผูส้อน และสภาพแวดลอ้มภายในภายนอกสถานศึกษา   
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 1.2.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 
 (กรมสามญัศึกษา, 2544 : 3) การดาํเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของกรม
สุขภาพจิตและกรมสามญัศึกษา มีการดาํเนินการ 5  ขั้นตอนดงัน้ี (1) การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ขั้นตอนน้ีโรงเรียนไดด้าํเนินการโดยให้ครูท่ีปรึกษาทาํการรู้จกันักเรียนหลายวิธี เช่น การจดัทาํ
ระเบียนสะสม จดัทาํแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  (2) การคดักรองนกัเรียน มีการวิเคราะห์นกัเรียน
จาก ระเบียนสะสมจดัทาํแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (3) การส่งเสริมนกัเรียน มีการจดักิจกรรมโฮม
รูม (Home Room) จดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom meeting) (4) การป้องกนัและการแกไ้ข
ปัญหา มีการจดักิจกรรมในหอ้งเรียน กิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน กิจกรรมซ่อม
เสริม (5) การส่งต่อ มีการส่งต่อนกัเรียนไปยงัผูเ้ช่ียวชาญกรณีมีปัญหาเกินความสามารถของครูท่ี
ปรึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 : 1) 
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพระบบหน่ึงท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด
ดาํเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์และผูเ้ก่ียวขอ้ง ร่วมแรง
ร่วมใจกันช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนอย่างมีระบบและต่อเน่ือง โดยยึดสายใยและความผูกพนั
ระหว่างครูและศิษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้มีทักษะดํารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไดอ้ย่างมีความสุขตามเจตนารมณ์ของนโยบายและภายใตก้ฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง (สิทธิศกัด์ิ   ชาํปฏิ, 2551) ไดก้ล่าวว่า ระบบบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องนกัศึกษาท่ีประกอบ ดว้ย  3 ระบบยอ่ย ไดแ้ก่ ระบบดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา ระบบการ
จดัการเรียนการสอน และระบบกิจกรรมนกัศึกษา เป็นระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถส่งเสริมให้
นกัศึกษาเกิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์ดดี้นกัศึกษามีพฒันาการดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ์ยา่ง
เป็นรูปธรรม (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) การดาํเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํเป็นตอ้งตระหนกัและรับผดิชอบการบริหารจดัการวางระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนร่วมกบัครูทุกคนในโรงเรียนรวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดก้าํหนดใหปี้การศึกษา 
2552 เป็น “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งย ัง่ยืน” และไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พฒันาความเขม้แขง็ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา และสนบัสนุนความเขม้แขง็ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงาน โดยพฒันาผูบ้ริหาร
โรงเรียน พฒันาครูแนะแนว พฒันาครูท่ีปรึกษา พฒันาผูป้กครอง พฒันานกัเรียน : เพื่อนท่ีปรึกษา 
(ยวุชนแนะแนว/ YC) อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายและยทุธศาสตร์เร่งด่วน เก่ียวกบัการพฒันา
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คุณภาพผูเ้รียน สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์ร้ัวโรงเรียน ระยะท่ี 2 ปี 2553 ข้ึน ซ่ึงมีจุดเนน้ของแนวทางตามลาํดบัความสาํคญัในการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี 1) พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนนกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อปัญหายาเสพ
ติดให้ไดรั้บการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และให้นกัเรียนนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดตอ้งไดรั้บ
การดูแลแกไ้ขเยยีวยา จนสามารถกลบัตวัเป็นเยาวชนท่ีดี 2) พฒันาระบบเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา โดยระดมกาํลงัจากแกนนาํนักเรียนนักศึกษา และคณะครูอาจารยท่ี์มีการมอบหมาย
ภารกิจอยา่งชดัเจน 3) นกัเรียนนกัศึกษาทัว่ไปมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม และไดรั้บการพฒันาให้
มีภูมิคุม้กนัยาเสพติดท่ีเขม้แขง็จากกิจกรรมเพื่อป้องกนั แกไ้ข และเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด 4) สร้าง
กลไกการบริหารจดัการงานป้องกนัแกไ้ข และเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดบัพื้นท่ี
จงัหวดั   
 
 สรุปไดว้่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการพฒันาทกัษะการดาํเนินชีวิตให้กบั
นกัเรียนในดา้นการจดักิจกรรมทางสังคมและการปรับตวัทางสังคมให้กบันกัเรียน รวมถึงเป็นการ
ติดตาม เฝ้าระวงั ป้องกนั และแนวทางแกไ้ข ในเร่ืองปัญหายาเสพติด และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ใหส้ามารถเรียนจนสาํเร็จการศึกษา และเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์ดีแก่
นกัเรียน 
 
 สรุปภาพรวมของ สาเหตุการออกกลางคนัของนักเรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน โดยการออกกลางคนัของนกัเรียนนั้นมีส่วนหน่ึงมาจากการดูแล และการเอาใจใส่นกัเรียน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไม่ทัว่ถึง รวมถึงยงัขาดการให้แนะนาํและปรึกษา
ดา้นการดาํรงชีวิตในสังคมกบันกัเรียน และขาดการจดักิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคีในกลุ่มนกัเรียน
และความสนิทสนมระหวา่งครูและนกัเรียน 
 
 จากการท่ีผูว้ิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมหลักท่ีเก่ียวขอ้งกับสาเหตุการออกกลางคนัของ
นกัเรียน ผูว้ิจยัเห็นว่าสาเหตุหลกันั้นมาจาก ขอ้จาํกดัในความสามารถดา้นวิชาการ ปัญหาส่วนตวั
และการปรับตวัทางสังคมของผูเ้รียน ส่วนวรรณกรรมหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนทาํให้ ผูว้ิจยัเห็นว่ามีความเป็นไปไดท่ี้จะพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อลดจาํนวน
การออกกลางคนัของนกัเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีผูว้ิจยัมีความสนใจจะพฒันาข้ึนนั้น
จะมุ่งไปท่ีการปรับตวัทางสังคมของผูเ้รียน เน่ืองจากสาเหตุหลกัเร่ืองขอ้จาํกดัในความสามารถดา้น
วิชาการและปัญหาส่วนตวันั้น มีความซบัซอ้นและจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบแยกหากสถาบนัการศึกษา
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ตอ้งการดูแลจดัการในเร่ืองสาเหตุทางดา้นวิชาการ และสาเหตุปัญหาส่วนตวั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความ
ประสงค์ท่ีจะศึกษาในเร่ือง การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนเพ่ือลดจาํนวนการออก
กลางคนัของนกัเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 

1.3 ขอบเขตของการวจิยั 
 

 การกาํหนดขอบเขตของการวิจยั เร่ือง การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพื่อลด
จาํนวนการออกกลางคนัของนกัเรียนอาชีวศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึง
แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
 1.3.1 สถานท่ี 
 สถานท่ีท่ีใชใ้นการทดลอง ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน คือ วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี 
แห่งท่ี 2 สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยูท่ี่ อาํเภอท่าชา้ง จงัหวดัสิงห์บุรี จาํนวน
นกัเรียนนกัศึกษาทั้งหมด 439 คน ขอ้มูล ณ ปีการศึกษา 2554  เปิดสอนใน 2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ใชเ้วลาศึกษา 3 ปี โดยทาํการสอนใน 2 ประเภทวิชา ไดแ้ก่ 1) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม เปิดสอนใน 4 สาขางาน ไดแ้ก่ สาขางานไฟฟ้า สาขางานอิเลก็ทรอนิกส์ สาขางานยาน
ยนต ์และสาขางานก่อสร้าง 2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอนใน 2 สาขางาน ไดแ้ก่ สาขางาน
การบญัชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ใชเ้วลา
ศึกษา 2 ปี โดยทาํการสอนใน 2 ประเภทวิชา ไดแ้ก่ 1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เปิดสอนใน 4 
สาขางาน ไดแ้ก่ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคยานยนต ์สาขางานติดตั้งไฟฟ้า และ
สาขางานโยธา 2) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอนใน 2 สาขางาน ไดแ้ก่ สาขางานการบญัชี และ
สาขางานเทคโนโลยสีาํนกังาน 
 

1.3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมลู  
 กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย หัวหน้าทีมผูค้วบคุมระบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียน จาํนวน 1 คน ครูแนะแนว จาํนวน 1 คน ครูกิจกรรม จาํนวน 4 คน ครูท่ีปรึกษา
จาํนวน 7 คน และเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน จาํนวน 4 คน และนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้น
ปีท่ี 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 
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จาํนวน 85 คน รวมทั้งส้ินจาํนวน 102 คน ซ่ึงไดม้าจากการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยมีขอ้กาํหนด คือ สมคัรใจในการใหข้อ้มูล และอยูร่่วมตลอดกระบวนการวิจยั 
 
 1.3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 เคร่ืองมือการวิจยัในการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน คร้ังน้ีประกอบดว้ย 9 
ส่วน 

1)  ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ประกอบดว้ย กิจกรรมทางดา้นสงัคมและการ 
ปรับตวัของนกัเรียน จาํนวน 9 กิจกรรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน กิจกรรมติดตามนกัเรียน 
กิจกรรมหนา้เสาธง กิจกรรมตรวจสารเสพติด กิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมครูพ่อ
ครูแม่ กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน และกิจกรรมประชุมผูป้กครอง 
  2)  แบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน  
  3)  แบบสมัภาษณ์นกัเรียน  
  4)  แบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน  
  5)  แบบสมัภาษณ์หวัหนา้ทีมผูค้วบคุมระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน  
  6)  แบบสมัภาษณ์ครูแนะแนว  
  7)  แบบสมัภาษณ์ครูกิจกรรม  
  8)  แบบสมัภาษณ์ ครูท่ีปรึกษา 
  9)  แบบสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  
 
 1.3.4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย   
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการใช ้ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 
(ช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 - มีนาคม พ.ศ.2554)   
 

1.4 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพ่ือลดจาํนวนการออกกลางคนั
ของนกัเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
         1.4.1 เพื่อพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพื่อลดจาํนวนการออกกลางคนัของ
นกัเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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          1.4.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพื่อลดจาํนวนการ
ออกกลางคนัของนกัเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาท่ีพฒันาข้ึน 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 
 จากนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีเป็นศพัทเ์ฉพาะการวิจยัในเร่ืองการพฒันาระบบ
การดูแลสนับสนุนนักเรียนเพ่ือลดจํานวนการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เท่านั้น ดงันั้นจึงให้คาํนิยาม
ศพัท ์ซ่ึงแสดงดงัต่อไปน้ี 

 ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน หมายถึง กระบวนการดาํเนินงานของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ท่ีประกอบดว้ยผูป้ฏิบติังาน กิจกรรมทางสังคม ในการส่งเสริมและพฒันา ซ่ึงมี
รูปแบบและขั้นตอนการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

 การออกกลางคัน หมายถึง การท่ีนกัเรียนหายไปจากระบบโรงเรียนและขาดการติดต่อกบั
ครูผูส้อนหรือครูท่ีปรึกษา จนพน้สภาพจากการเป็นนกัเรียนก่อนเรียนจบหลกัสูตรท่ีกาํหนดไว ้

 นักเรียนอาชีวศึกษา หมายถึง นกัเรียนท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 สังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายถึง หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการ
ดาํเนินการในการผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นอาชีพ เพื่อสนองตอบความตอ้งการกาํลงัคนในการ
พฒันาประเทศ 

 หัวหน้าทีมผู้ควบคุมระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน (ตามโครงสร้างระบบการดูแล
สนับสนุนนักเรียน) หมายถึง ผูท่ี้มีหนา้ท่ีแนะนาํใหค้าํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานของ  
งานแนะแนว งานกิจกรรม และงานครูท่ีปรึกษา ในการจดักิจกรรมการพฒันาระบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียน  
 ครูแนะแนว (ตามโครงสร้างระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน) หมายถึง ครูท่ีมีหน้าท่ี
ปฏิบติังานในงานแนะแนว ของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 ครูกิจกรรม (ตามโครงสร้างระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน) หมายถึง ครูท่ีมีหน้าท่ี
ปฏิบติังานในงานกิจกรรม ของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
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 ครูท่ีปรึกษา (ตามโครงสร้างระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน) หมายถึง ครูท่ีมีหน้าท่ี
ปฏิบติังานในงานครูท่ีปรึกษา ของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
         เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน (ตามโครงสร้างระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน) หมายถึง ผูท่ี้
ปฏิบัติงานในด้านประสานงานการจัดกิจกรรมและงานเอกสาร ท่ีเก่ียวกับการรายงานผลการ
ปฏิบติังานของ งานกิจกรรม งานครูท่ีปรึกษา และงานแนะแนว 

 กิจกรรม (ตามโครงสร้างระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน) หมายถึง กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนทางดา้นสังคม ท่ีจดัให้กบันกัเรียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมและประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 ด้านการพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนเพื่อลดจาํนวนการออกกลางคนัของ
นกัเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คาด
วา่จะเป็นประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
         1.6.1 การใช้ประโยชน์จากระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนเพ่ือลดจาํนวนการออก
กลางคนัของนกัเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2   
 1.6.2 ไดแ้สดงวิธีการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพ่ือลด
จาํนวนการออกกลางคนัของนักเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         1.6.3 สามารถนาํระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพื่อลดจาํนวนการออกกลางคนัของ
นกัเรียนอาชีวศึกษาท่ีวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 ไปปรับใชใ้นสถานศึกษาของอาชีวศึกษาท่ีมี
บริบทใกลเ้คียงกนั 
 

1.7 สรุปความท้ายบท 
 
 จากการท่ีไดศึ้กษาท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา ในดา้นของการจดัการศึกษาของประเทศ 
ไทยในสายอาชีพท่ีมีความตอ้งการแรงงานระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง อยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558 รวมถึงจาํนวนนกัเรียนอาชีวศึกษาของประเทศ
ไทยท่ีออกกลางคนั ในช่วงปีการศึกษา 2551 ถึง ปีการศึกษา 2552 (ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ) 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีจาํนวนนักเรียนท่ีออก
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กลางคนั ปีการศึกษา 2551 ถึง ปีการศึกษา 2552  ในภาพรวม มีจาํนวน 116,238 คน จากจาํนวน
ทั้งหมด 405,781 คน คิดเป็นร้อยละ 28.61 และมีขอ้สังเกตว่าวิกฤต การออกกลางคนัมีแนวโน้ม
ลดลงบา้งจากปีการศึกษา 2551 คิดเป็นร้อยละ 31.42 ถึง ปีการศึกษา 2552 คิดเป็นร้อยละ 25.80 แต่
อยา่งไรก็ตามปัญหาเร่ืองการออกกลางคนัของนกัเรียนก็ยงัคงอยู ่และควรมีการแสวงหาวิธีการท่ีจะ
ลดจาํนวนการออกกลางคนัของนกัเรียนใหต้ํ่าลงอีกเพื่อประสิทธิภาพทางการศึกษาและการลดความ
สูญเปล่าในการพฒันาคนสําหรับความกา้วหน้าของประเทศ ผูว้ิจยัจึงยงัคงมีความเห็นว่าควรตอ้ง
พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการปรับตัวทางสังคม เพื่อเร่งการลดจาํนวนการออก
กลางคนัของนกัเรียน สาํหรับการศึกษาวรรณกรรมหลกั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุการออกกลางคนัของ
นักเรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แสดงไวแ้ลว้ในบทน้ี ดังนั้นในบทต่อไปจะ 
รายงานวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในภาพรวม เป็นรายละเอียดเพื่อแสดงภูมิหลงัท่ีสมบูรณ์ของงานวจิยัน้ี  
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บทที ่2 
 

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จากการท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา และพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพ่ือลดจาํนวน
การออกกลางคันของนักเ รียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูว้ิจยัไดส้รุปประเด็นสาํคญัในวรรณกรรมหลกัท่ีเก่ียวกบัสาเหตุการ
ออกกลางคนัของนกัเรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไวแ้ลว้ก่อนหนา้น้ี  ดงันั้นในบทท่ี 2 
จะแสดงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีเป็นภูมิหลงัของงานวิจยั ใน 6 ประเด็น คือ (1) การออก
กลางคนัของนกัเรียน (2) ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน (3) ครูท่ีปรึกษา (4) ครูแนะแนว (5) การ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน และ (6) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็น 
(1) - (5) ประกอบดว้ย 6 ประเดน็หลกั ดงัน้ี 
 

2.1 การออกกลางคนัของนักเรียน 
 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกกลางคนัของนักเรียนซ่ึงมีการศึกษาวิจยัในระหว่างปี 
พ.ศ.2543 ถึง ปี พ.ศ.2554 ไดค้รอบคลุมถึง (1) คาํจาํกดัความและความหมายการออกกลางคนั (2) 
สาเหตุการออกกลางคนั (3) ประเภทของนกัเรียนออกกลางคนั (4) ผลเสียและผลกระทบจากการ
ออกกลางคนั และ (5) แนวทางในการดาํเนินการแกปั้ญหาการออกกลางคนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 มีนกัการศึกษาไดใ้ห้คาํจาํกดัความและความหมาย การออกกลางคนั ในลกัษณะต่างๆ ได้
แสดงดงัต่อไป 
 
 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543)  กล่าวไวว้่า การออกกลางคนั 
หมายถึง การท่ีนกัเรียนถูกจาํหน่ายช่ือออกจากสถานศึกษา ในขณะท่ียงัไม่สาํเร็จการศึกษาโดยไม่ใช่
สาเหตุอนัเน่ืองมาจากยา้ยสถานศึกษา 
 
 กองนโยบายและแผน  (2545)  กล่าวไวว้า่ การออกกลางคนั หมายถึง  การท่ีนกัเรียนตอ้ง 
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ออกจากระบบโรงเรียนก่อนจบหลกัสูตรตามท่ีกาํหนดไว ้
  
 ภูมริน บุญทวี (2548 : 7) กล่าวไวว้่า การออกกลางคนั คือ การท่ีนกัศึกษาหยดุเรียนใน
กระบวนการเรียนการสอนก่อนท่ีจะจบหลกัสูตรในทุกๆ สถาบนั เช่น เขา้เรียนแลว้หยดุเป็นช่วงๆ
จนกระทัง่มีเวลาเรียนไม่พอ หรือเขา้เรียนระยะหน่ึงแลว้หยดุไปเลย หรือเขา้เรียนแลว้ไม่เขา้รับการ
ประเมินผล เป็นตน้ 
 
 สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (2553 : 42) กล่าวไวว้่า การออกกลางคนั 
หมายถึง ผูเ้รียนท่ีออกกลางคนั โดยลาออก และพนัสภาพการเป็นนกัเรียนนกัศึกษา  
 
 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) กล่าวไวว้่า การออกกลางคนั หมายถึง การท่ี
นกัเรียนถูกจาํหน่ายช่ือออกจากสถานศึกษาในขณะท่ียงัไม่สาํเร็จการศึกษา โดยไม่ใช่สาเหตุอนั
เน่ืองมาจากการยา้ยสถานศึกษา  
 
 O’Shea, Michael D. (2006 : 6) กล่าวไวว้่า การออกกลางคนั หมายถึง การเลือกท่ีจะออก
จากโรงเรียนโดยเจตนาท่ีจะไม่กลบัเขา้มาเรียนก่อนท่ีจะไดรั้บใบประกาศนียบตัร 
 
 Fauver, Kristine Siesel (2008 : 14) กล่าวไวว้่า การออกกลางคนั หมายถึง ร้อยละของ
นกัเรียนท่ีจงใจถอนตวัออกจากโรงเรียนก่อนท่ีจะสาํเร็จการศึกษา 
 
 สรุปไดว้่า การออกกลางคนั หมายถึง การท่ีนักเรียนหายไปจากระบบโรงเรียนและขาด
การติดต่อกับครูผูส้อนหรือครูท่ีปรึกษา จนพน้สภาพการเป็นนักเรียนก่อนเรียนจบหลกัสูตรท่ี
กาํหนดไว ้
 
 2.1.1 สาเหตุการออกกลางคนั 
 
 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั เร่ือง สาเหตุการออกกลางคนัเพื่อเป็นแนวคิด และ
แนวทางในการพฒันางานวิจยั ซ่ึงสาเหตุการออกกลางคนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543) ไดจ้าํแนกนกัเรียนท่ีมีแนวโนม้ 
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จะออกกลางคนัตามสาเหตุสาํคญั 3 ประการ ดงัน้ี   
 1) สาเหตุจากตวันกัเรียน ไดแ้ก่ ไม่สนใจการเรียน เบ่ือหน่ายการเรียน เรียนชา้จึงทาํให้
เรียนอ่อน เรียนไม่ทนัเพื่อน ปรับตวัเขา้กบัครูและเพื่อนไม่ได ้พิการ ไดรั้บอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย ติด
สารเสพติด เป็นตน้ 
 2) สาเหตุจากสภาพโรงเรียน ไดแ้ก่ ครูจดัการสอนไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน และนกัเรียนกบันกัเรียนไม่ดี ครูลงโทษโดยใชอ้ารมณ์มากกว่า
เหตุผล ครูใชค้าํพูดไม่เหมาะสม เช่น ลอ้เลียนปมดอ้ย ดุด่า หรือใชถ้อ้ยคาํท่ีหยาบคาย ครูขาดความ
ยุติธรรม มีอคติต่อเด็กครูไม่ให้ความสําคญักบันักเรียน ขาดส่ือ อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่
น่าสนใจ ไม่จูงใจให้อยากเรียนบรรยากาศไม่เอ้ือให้เรียนรู้ สภาพโรงเรียนและบริเวณโรงเรียนทรุด
โทรม สกปรก ห้องเรียนไม่เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน ทาํให้ตอ้งใชห้้องเรียนร่วมกนั เกิดความอึด
อดั เป็นตน้ 
 3) สาเหตุจากครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ครอบครัวยากจน เด็กตอ้ง
ทาํงานหาเล้ียงครอบครัว ครอบครัวแตกแยก มีท่ีอยู่ไม่เป็นหลกัแหล่ง อพยพไปทาํงานท่ีอ่ืนและมี
การยา้ยไปมาตามฤดูกาล ขาดผูอุ้ปการะ ขาดความตระหนกัในความสาํคญัของการศึกษา เพราะไม่
เห็นประโยชน์ท่ีชดัเจนท่ีไดรั้บจากการเรียนในโรงเรียน พ่อแม่ติดสารเสพติด พิการ เจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิต อยูใ่นแหล่งชุมชนท่ีมีปัญหาโรคเอดส์ คา้ยาเสพติด ความห่างไกล ไม่มียานพาหนะ 
 
 วชัรี ตระกูลงาม (2550 : 6) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง สาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อการออก
กลางคนัของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ผลการวิจยัพบว่า สาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ออกกลางคนั สรุปไดด้งัน้ี 
 1) ดา้นนกัศึกษา พบว่า การมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าเกณฑส่์งผลกระทบต่อการออกกลางคนั
ในระดบัมาก ส่วนในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การขาดเรียนมากจนหมดสิทธ์ิสอบและไม่มีเพื่อนท่ี
สามารถปรึกษาได ้
 2) ดา้นครอบครัว พบว่า มีเพียงปัจจยัเดียวท่ีส่งผลกระทบต่อการออกกลางคนัในระดบั
ปานกลาง คือ ปัญหาค่าใชจ่้าย ส่วนปัจจยัดา้นอ่ืนๆ มีผลกระทบนอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
 3) ดา้นการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 สาเหตุยอ่ย คือ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน พบว่า สาเหตุท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อการออกกลางคนั ระดบัมากท่ีสุด คือ ผูส้อนไม่มีเทคนิคการนาํเสนอท่ีน่าสนใจ ใน
ระดบัมาก มีสาเหตุจาก 2 สาเหตุ คือ ใหง้านมากเกินไปจนเกิดความทอ้แท ้ และผูส้อนเคร่งเครียด
เกินไป ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษา พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคนัใน ระดบั
ปานกลาง โดยกลุ่มท่ีมหาวิทยาลยัให้ออกมีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบในระดบัมาก 2 สาเหตุ คือ ไม่มี
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จิตวิทยาในการให้คาํปรึกษาและมีความรู้เร่ืองบทบาทอาจารยท่ี์ปรึกษานอ้ย ส่วนกลุ่มท่ีขอลาออก
เอง สาเหตุท่ีส่งผลกระทบสูงสุด คือ มีความรู้เร่ืองบทบาทอาจารยท่ี์ปรึกษานอ้ย ดา้นส่ิงอาํนวยความ
สะดวกและบริการ พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ส่งผลกระทบใน ระดบัปานกลางและนอ้ย โดยสาเหตุท่ี
ส่งผลกระทบสูงสุด คือ บุคลากรท่ีใหบ้ริการขาดมนุษยสมัพนัธ์ 
 
 อญัชิสา อยูย่ืนยง (2550 : 26) ให้ความสาํคญัเร่ือง สาเหตุท่ีมีอิทธิพลส่งผลใหเ้ยาวชน
ตดัสินใจออกจากโรงเรียนกลางคนัในระดบัมธัยมศึกษา กรณีศึกษาตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ไดจ้าํแนกสาเหตุของการออกกลางคนัของนกัเรียนเกิดจากสาเหตุ 4 กลุ่ม ดงัน้ี  
 1) สาเหตุดา้นตวันกัเรียนเอง ไดแ้ก่ นกัเรียนมีผลการเรียนไม่ดี สอบตกซํ้ าชั้น ไม่สนใจ
การเรียน ไม่อยากเรียน หรือเบ่ือหน่ายการเรียน อายุมากหรือมีร่างกายโตกว่าเด็กในระดบัชั้น
เดียวกนั มีปัญหากบัครูหรือถูกครูลงโทษและปัญหาดา้นสุขภาพ เป็นตน้ 
 2) สาเหตุดา้นครอบครัว ไดแ้ก่ ผูป้กครองมีฐานะยากจนหรือรายไดต้ ํ่าไม่มีท่ีดินทาํกินเป็น 
ของตนเอง ผูป้กครองตอ้งเดินทางไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืนผูป้กครองตอ้งการให้นกัเรียนประกอบ
อาชีพหรือหารายได ้ ครอบครัวแตกแยก ผูป้กครองมีการศึกษานอ้ย บิดามารดาไม่เอาใจใส่ในการ
เรียนของบุตร และไม่เห็นความสาํคญัของการศึกษา เป็นตน้ 
 3) สาเหตุดา้นโรงเรียนและครูไดแ้ก่จาํนวนครูไม่สมดุลกบันกัเรียน ครูขาดเจตคติท่ีดีต่อ
การสอนโรงเรียนขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน ขาดบริการดา้นการแนะแนว และขาดบริการดา้น
การอาํนวยความสะดวกในโรงเรียน การจดัโปรแกรมดา้นการเรียนไม่น่าสนใจ หรือไม่สนองความ
ตอ้งการของนกัเรียน ครูขาดการติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียนและขาดความเป็นธรรมต่อนกัเรียน 
 4) สาเหตุดา้นสภาพแวดลอ้ม ชุมชน และวฒันธรรม ไดแ้ก่ บา้นเรือนนกัเรียนอยูห่่างไกล
จากโรงเรียน ห่างไกลจากแหล่งนํ้ าและขาดสาธารณูปโภค หรืออาศยัอยูใ่นชุมชนหนาแน่นมีปัญหา
เร่ืองการส่ือภาษาท่ีใชใ้นโรงเรียนเน่ืองจากนกัเรียนถนัดภาษาถ่ินมากกว่า ราษฎรในชุมชนไม่เห็น
ความสาํคญัของการศึกษาและความสมัพนัธ์ระหวา่งชุมชนกนัโรงเรียนอยูใ่นระดบัตํ่า 
 
 ครรชิต  เมฆขลา (2552 : 9-10) ใหค้วามสาํคญัเร่ือง สาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อการออก
กลางคนัของนกัเรียนมาจากปัจจยัหลกั 4 ส่วน ซ่ึงประกอบไปดว้ย  
 1) นกัเรียนไม่อยากเรียน ไม่พร้อมท่ีจะเรียน มีความบกพร่องดา้นร่างกายหรือสติปัญญา 
 2) โรงเรียนและครู ท่ีไม่สามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความสนใจท่ีจะเรียน ขาดการบริการ 
แนะแนว มีทรัพยากรในการจดัการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
 3) ครอบครัว ท่ีมีปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ครอบครัวท่ีแตกแยก ไม่มีผูดู้แลเอาใจใส่นกัเรียน  
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 4) สงัคม ท่ีไม่เอ้ือต่อการดาํรงชีวิตไปในทางท่ีดีใหก้บันกัเรียน เหมาะกบัวยัของนกัเรียน 
 
 สุภาภรณ์  ปินะกาโน (2552 : 30) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง สาเหตุการออกกลางคนันั้นมี
สาเหตุมาจากปัญหาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นส่วนตวันักเรียน ดา้นครอบครัวสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม ดา้นการบริหารและการจดัการโรงเรียน และดา้นการจดัการสอนของโรงเรียน สาเหตุต่างๆ 
เหล่าน้ีลว้นแต่มีผลต่อการออกกลางคนัของนกัเรียน ท่ีจะนาํมาซ่ึงความสูญเปล่าทางการศึกษา ซ่ึง
เป็นความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียนท่ีควรตอ้งหาวิธีการแก้ไขให้การออกกลางคนัของนักเรียนลดลงให้มากท่ีสุดหรือไม่มี
นกัเรียนออกกลางคนัเลย 
 
 Sittipron Prawatrungruang (2002) ใหค้วามสาํคญัเร่ือง ความเขา้ใจของการออกกลางคนั
ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน : กรณีศึกษา ผลการวิจยัแสดงว่า ซ่ึงสาเหตุในการช่วยเหลือการออก
กลางคนัในโรงเรียนท่ีแบ่งออกเป็นประเภทใน 4 กลุ่มคือ พื้นฐานครอบครัว คุณลกัษณะของ
นักเรียน ปัจจยัภายในโรงเรียน และปัจจยัภายนอกโรงเรียน นักเรียนท่ีเป็นลูกคนเดียว ครอบครัว
แตกแยก และการเรียนซํ้า โดยเพื่อนเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดทางพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในการออก
กลางคนัของนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาโดยการศึกษาในทางท่ีมีส่วนสําคญัและปัญหาท่ี
เก่ียวกบัระเบียบวินัยระหว่างการวิเคราะห์กรณีปัญหาของนักเรียนในโรงเรียนท่ีออกกลางคนัใน
ปัจจุบนั สังเกตครอบครัวท่ีนักเรียนออกกลางคนัเหตุผลของเด็กท่ีออกกลางคนัจากโรงเรียนโดย
เปรียบเทียบรายงานของเด็กและเปรียบเทียบครูผูส้อนและเจา้หน้าท่ีท่ีทาํงาน เป็นผูส้นับสนุนให้
นกัเรียนในโรงเรียนท่ีออกกลางคนั 
 
 Winn, Mary Pamela (2001) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง การวิเคราะห์สาเหตุของความสัมพนัธ์
ในดา้นอตัราการออกกลางคนัของนักเรียนมธัยม พบว่า มีสาเหตุมาจาก สภาพเศรษฐกิจ-สังคม, 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และผูป้กครอง 

 
  Montemayor, Joel Joaquin (2001) ใหค้วามสาํคญัเร่ือง สาเหตุเก่ียวเน่ืองกบัพฤติกรรม
การออกกลางคนัระหว่างวยัรุ่นเช้ือชาติอิตาลีในโรงเรียนมธัยม พบว่า พ่อแม่มีอิทธิพลอยา่งมากใน
ความสําเร็จการศึกษาของวยัรุ่นเช้ือชาติสเปน ชุมชนและสถานศึกษามีส่วนร่วมในความสําเร็จ
หรือไม่สาํเร็จของนกัเรียน   
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 Alecia Marie, Russell (2009 : 70) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง สาเหตุท่ีส่งผลต่อการออก
กลางคนัของนกัเรียน ไดแ้ก่ 1) สาเหตุดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น นกัเรียนมีหอ้งเรียนท่ีแออดั 2) สาเหตุ
ทางวิชาการ เช่น หลกัสูตร 3) สาเหตุทางนโยบายการจดัการศึกษา เช่น ความตอ้งการของผูส้าํเร็จ
การศึกษา 4) สาเหตุทางจิตวิทยา เช่น ปัญหาสังคมความวิตกกงัวล เร่ืองสุขภาพจิต และ 5) สาเหตุ
ทางสงัคมวิทยา เช่น ครู และครอบครัว 
 
 สรุปไดว้า่ สาเหตุการออกกลางคนั ของนกัเรียนมาจากประเด็น ใหญ่อยู ่5 ประเด็น คือ (1) 
ดา้นตวันกัเรียน คือ ความไม่พร้อมท่ีจะเรียน มีผลการเรียนท่ีตํ่า และเบ่ือหน่ายกบัการเรียน (2) ดา้น
ครอบครัว คือ ฐานะของครอบครัวยากจน ครอบครัวแตกแยกไม่มีผูดู้แล และผูป้กครองไม่เห็น
ความสาํคญัของการศึกษา (3) ดา้นสถานศึกษาและการแนะแนว คือ ขาดการกระตุน้ให้เด็กมีความ
สนใจเรียนและขาดการแนะนาํ (4) ด้านหลกัสูตร คือ หลกัสูตรท่ีนักเรียนเรียนไม่ตรงกับความ
ตอ้งการของนกัเรียน และ(5) ดา้นสภาพแวดลอ้มและสังคม คือ นกัเรียนอยูใ่นสังคมท่ีไม่เอ้ือต่อการ
ดาํรงชีวิตท่ีดี และความห่างไกลของบา้นนกัเรียนกบัสถานศึกษา  

 
 2.1.2 ประเภทของนักเรียนออกกลางคนั   
  
 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั เร่ือง ประเภทของนกัเรียนออกกลางคนั  เพื่อเป็น
แนวคิด และแนวทางในการพฒันางานวิจยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 กองนโยบายและแผน (2545 : 10-11) นกัเรียนออกกลางคนัมี 2 กลุ่ม คือ 
 1) กลุ่มนักเรียนท่ีออกกลางคนัไปแลว้ หมายถึง นักเรียนท่ีจาํหน่ายออกจากทะเบียน
นกัเรียนโดยไม่จบ ยกเวน้การจาํหน่ายเพราะยา้ยโรงเรียน 
 2) กลุ่มนกัเรียนท่ีมีแนวโนม้จะออกกลางคนั หมายถึง นกัเรียนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายออกจาก
โรงเรียน และมีปัจจยัเส่ียงท่ีจะทาํใหข้าดเรียนบ่อยๆ และออกกลางคนัไปในท่ีสุด ซ่ึงนกัเรียนกลุ่มน้ี 
คือ กลุ่มท่ีตอ้งป้องกนัไม่ใหอ้อกกลางคนั 
 นกัเรียนกลุ่มน้ีแบ่งตามสภาพการศึกษาเล่าเรียนได ้3 ลกัษณะ 
 นกัเรียนกลุ่มท่ีมีแนวโนม้จะหยุดเรียน หมายถึง นกัเรียนท่ีขาดปัจจยัจาํเป็นต่อการเรียนมี
ความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อการเรียน มีปัญหาทางดา้นจิตใจ และคาดว่าจะมีผลทาํให้นกัเรียนไม่สามารถจะ
มาเรียนไดใ้นโอกาสต่อไป (แต่ปัจจุบนัน้ียงัไม่ขาดเรียน) 
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 นกัเรียนกลุ่มท่ีเร่ิมหยุดเรียน หมายถึง นักเรียนท่ีเร่ิมจะมีการขาดเรียน โดยพิจารณาจาก
การท่ีนกัเรียนขาดเรียน 1-2 วนั ในแต่ละสปัดาห์ติดต่อกนัเป็นเวลา 1 เดือนข้ึนไป 
 นกัเรียนกลุ่มท่ีหยดุเรียนต่อเน่ือง หมายถึง นกัเรียนท่ีขาดเรียนเป็นประจาํ โดยขาดเรียน 10 
วนัต่อเน่ืองในแต่ละเดือนติดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือน ข้ึนไป 
 
 จากการท่ีไดท้าํการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั ประเภทของนกัเรียนออกกลางคนัของ
นกัเรียน ท่ีแบ่งเป็น กลุ่มนกัเรียนท่ีออกกลางคนัไปแลว้ และกลุ่มท่ีมีแนวโนม้ว่าจะออกกลางคนั ซ่ึง
นกัเรียนสองกลุ่มดงักล่าวนั้น เป็นกลุ่มเส่ียงท่ีจะทาํให้เกิดการออกกลางคนั และทาํให้เกิดการสูญ
เปล่าทางการศึกษา และเกิดการสูญเสียงบประมาณในดา้นการสนบัสนุนทางการจดัการศึกษา  ซ่ึงใน
ส่วนต่อไปท่ีจะทาํการศึกษา คือ ผลเสียและผลกระทบจากการออกกลางคนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 2.1.3 ผลเสียและผลกระทบจากการออกลางคนั 
 
 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั ผลเสียและผลกระทบจากการออกกลางคนั เพื่อนาํ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาใชใ้นการสนับสนุนงานวิจยัในเร่ือง การพฒันาระบบการดูแล
สนับสนุนนักเรียนเพ่ือลดจาํนวนการออกกลางคนัของนักเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีพฒันาข้ึน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 กองนโยบายและแผน (2545 : 12-13) ระบุวา่ การออกกลางคนัก่อใหเ้กิดผลเสียต่างๆ อยา่ง
มากมาย ดงัน้ี  
 1) ผลเสียต่อนกัเรียน ไดแ้ก่ ขาดความรู้ ทกัษะจาํเป็นในการดาํรงชีวิต ทศันคติท่ีไม่ดีต่อ
การเรียนรู้ ขาดความมัน่ใจในตนเอง ขาดโอกาสในการศึกษา และพฒันาตนเอง 
 2) การสูญเสียงบประมาณ และโอกาส ไดแ้ก่ 
   การสูญเสียงบประมาณ งบทุนทางการศึกษาของรัฐ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของนกัเรียน 
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในระหว่างเรียน งบท่ีรัฐควรจะไดรั้บในอนาคตจากการท่ีมีประชากรท่ีมี
คุณภาพงบท่ีรัฐจะตอ้งเสียไปในการแกปั้ญหาสงัคม หากเด็กออกกลางคนัส่วนหน่ึงก่อปัญหาข้ึน งบ
ท่ีรัฐตอ้งเสียไปในการดูแลบุคคลส่วนหน่ึงท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้
  การสูญเสียโอกาส ส่วนบุคคลท่ีจะศึกษาและพฒันาตนเอง สูญเสียโอกาสของ
สงัคมท่ีจะไดบุ้คคลท่ีมีคุณภาพมาพฒันาประเทศ 
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 3) ผลเสียต่อสังคม ไดแ้ก่ ขาดคนท่ีมีคุณภาพท่ีจะสร้างสรรคค์วามเจริญ สังคมตอ้งแบก
รับภาระ หากนักเรียนท่ีออกกลางคนัโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ท่ีไม่สามารถช่วยตนเองได ้สังคมเกิดความ
วุน่วายหากนกัเรียนท่ีออกกลางคนัโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ และก่อปัญหาข้ึน 
 
 สิงข ์ จีนพงษ ์(2552 : 11) ใหค้วามสาํคญัเร่ือง การออกกลางคนัของนกัเรียนเป็นสาเหตุ
สาํคญัยิ่งของความสูญเปล่าทางการศึกษา ในการจดัการศึกษานั้นโรงเรียนตอ้งศึกษาและแสวงหา
วิธีการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้สามารถเรียนในระบบโรงเรียนจนจบไดต้ลอดหลกัสูตร ไม่มีการ
ออกกลางคนัไปเสียก่อนการศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีทาํให้นกัเรียนตอ้งออกกลางคนันั้น นับว่าเป็น
ประโยชน์และถือเป็นแนวทางหน่ึงในการเตรียมความพร้อมหาวิธีการป้องกนัการออกกลางคนัของ
นกัเรียนมีปัจจยัสาํคญั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นตวันกัเรียน ปัจจยัดา้นครอบครัว และปัจจยัดา้นการเรียนการ
สอน 
 
 จากการท่ีไดท้าํการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั ผลเสียและผลกระทบจากการออก
กลางคนั เป็นการผลเสียท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัเรียน งบประมาณ สังคม และความสูญเปล่าทางการศึกษา 
โดยในการแกปั้ญหา และลดผลกระทบท่ีจะเกิดจึงมีการหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการออก
กลางคันของนักเรียน  ซ่ึงในส่วนต่อไปท่ีจะกล่าวถึง แนวคิด และแนวทางในการดาํเนินการ
แกปั้ญหาการออกกลางคนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 2.1.4 แนวคดิ และแนวทางในการดําเนินการแก้ปัญหาการออกกลางคนั   
 
 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั แนวคิด และแนวทางในการดาํเนินการแกปั้ญหาการ
ออกกลางคนั เพื่อใชก้ารพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพื่อลดจาํนวนการออกกลางคนัของ
นกัเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 กองนโยบายและแผน (2545 : 14-18) การศึกษาแนวทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวกบั แนวคิด
และแนวทางการดาํเนินการแก้ปัญหาออกกลางคนั การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อเป็นแนวทางการกาํหนด
กิจกรรมภายในระบบดูแลสนับสนุนนกัเรียนให้ครอบคลุมกบัการแกปั้ญหาการออกกลางคนัของ
นกัเรียนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ซ่ึงการดาํเนินการแกปั้ญหา มีดงัน้ี 
 ในการดาํเนินการแกปั้ญหาออกกลางคนันั้น มีแนวคิดแนวทางในการดาํเนินการ ดงัน้ี  
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 1) แนวคิดสาํคญัในการแกปั้ญหาออกกลางคนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 1.1) รูปแบบในการ
แกไ้ขปัญหาตอ้งหลากหลาย เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีและนกัเรียนแต่ละคน ตลอดจนตอ้งง่ายเขา้ถึง
ตวันักเรียนโดยตรง 1.2) เน้นการทาํงานอย่างครบวงจร ทั้งการป้องกนัและการแกปั้ญหาบน
ฐานขอ้มูลนกัเรียนแต่ละคน 1.3) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งใชค้วามรัก ความเอ้ืออาทร การเอาใจใส่และความ
เป็นมิตรในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อความอุ่นใจ ไวว้างใจ มัน่ใจในตนเอง และการพฒันาอยา่ง
มัน่คง 1.4) ใชก้ระบวนการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนืพฒันา
เต็มตามศกัยภาพและพฒันาทกัษะชีวิต และ1.5) ทุกคน ทุกฝ่ายในสังคมตอ้งร่วมใจป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา 
 2) แนวทางในการแกปั้ญหาออกกลางคนั จากแนวคิดดงักล่าว จึงมีแนวทางในการ
แกปั้ญหาออกกลางคนัของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 2.1) แนวทางในการแกปั้ญหา
ออกกลางคนัของโรงเรียนบุคคลในโรงเรียนมีบทบาทสาํคญัในการแกปั้ญหาออกกลางคนั และตอ้ง
ตระหนักว่าการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคนัเป็นงานปกติ การท่ีจะทาํงานให้เกิดผลนั้นตอ้ง
ดาํเนินการอยา่งครบวงจรทั้งป้องกนัปัญหาไม่ให้นกัเรียนท่ีมีปัจจยัเส่ียงท่ีจะออกกลางคนั ขาดเรียน 
และแก้ไขปัญหาตามสาเหตุเม่ือนักเรียนขาดเรียน สําหรับแนวทางในการป้องกันปัญหาออก
กลางคนัของโรงเรียนมี ดงัน้ี (1) การป้องกนัปัญหา ไดแ้ก่  (1.1) การพฒันาทกัษะชีวิตและความ
เป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชน (1.2) การสร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็นความสําคญัของ
การศึกษา (1.3) การพฒันาครูให้เขา้ใจสิทธิเด็กและนาํมาใชใ้นการพฒันาเด็ก (1.4) การจดั
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนให้เหมาะสมทั้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล (1.5) การจดัทาํขอ้มูลเด็กรายบุคคล และเฝ้าระวงัไม่ใหเ้ส่ียงท่ีจะขาดเรียน (1.6) หากนกัเรียน
ยา้ยโรงเรียน ตอ้งประสานงานและดูแลอย่างต่อเน่ืองจนแน่ใจว่าไดเ้ขา้เรียนท่ีโรงเรียนปลายทาง 
(1.7) หากมีนกัเรียนประสงคจ์ะเขา้เรียนใหรั้บไวแ้มจ้ะไม่มีหลกัฐาน และ(1.8) การจดักระบวนการ
เรียนรู้ใหน่้าสนใจ จูงใจใหม้าเรียน  (2) การแกไ้ขปัญหาเม่ือเด็กขาดเรียน ไดแ้ก่ (2.1) การมีระบบ
ขอ้มูลนกัเรียนขาดเรียน และติดตามใหก้ลบัมาเรียน (2.2) การหาวิธีการทาํใหพ้่อแม่ ผูป้กครองท่ีมี
ลูกขาดเรียนเห็นความสําคญัของการศึกษา และความสูญเปล่า ถา้หากนักเรียนออกกลางคนัโดย
อาจจะเป็นการพูดคุยท่ีบา้น เชิญมาโรงเรียน มีหนงัสือถึงผูป้กครอง (2.3) การประสานชุมชนร่วม
ติดตามใหน้กัเรียนกลบัมาเรียน นอกจากน้ีในการแกปั้ญหาออกกลางคนัใหเ้กิดผลนั้น ตอ้งแกปั้ญหา
ตามสาเหตุ (2.4) นกัเรียนคนเดียวอาจจะมีปัญหาจากหลายสาเหตุ (2.5) ปัญหาจากสาเหตุเดียวอาจจะ
ตอ้งใชว้ิธีการแกปั้ญหาหลายวิธี (2.6) นกัเรียนแต่ละคนอาจจะใชว้ธีิการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนัไปจึง
จะเกิดผล และ (2.7) ในสภาพ บริบท ส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างกนัอาจจะตอ้งใชว้ิธีการในการแกปั้ญหา
ต่างกนั 
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 ดงันั้น จึงตอ้งพิจารณาสาเหตุ และบริบทต่างๆ อย่างรอบครอบ ใชห้ลกัการ แนวคิด และ
ความอดทนในการแกปั้ญหา สาํหรับรายละเอียดของการแกปั้ญหานกัเรียนออกกลางคนัตามสาเหตุ 
มีดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2.1 รายละเอียดของการแกปั้ญหานกัเรียนออกกลางคนัตามสาเหตุ  

สาเหตุ แนวทาง 
1. ตวันกัเรียน 

1.1 ไม่สนใจการเรียน ไม่ 
อยากเรียน 

 
 

1)  หาขอ้มูลนกัเรียน 
2)  ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ ใหค้วามรัก ความอบอุ่น และสร้าง 
      ความคุน้เคย 
3)   จดักิจกรรมเร่ิมตน้จากเรียนท่ีง่าย และตามความสนใจ 
4)   มีเพื่อนคอยดูแลใหค้วามช่วยเหลือ และชกัชวนร่วมกิจกรรม 
5)   สอบถามขอ้มูล และร่วมปรับเปล่ียนปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครู 
      กบันกัเรียน และนกัเรียนกบันกัเรียน 

     1.2 ปรับตวัไม่ได ้ 1)   จดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มนกัเรียน 
2)  ครูใหแ้นวทางท่ีเหมาะสมในการอยูร่่วมกนักบับุคคลอ่ืน 
3)  กรณีนกัเรียนออกกลางคนักลบัมาเขา้เรียน ควรใหเ้วลา 
     ปรับตวั และทาํกิจกรรมอ่ืนๆ ไปสกัระยะ ไม่ควรใหเ้รียนโดย 
     ทนัที 

    1.3  เจบ็ป่วย ประสบอุบติัเหตุ  
           พิการติดสารเสพติด 

1)  ส่งสถานพยาบาลเพ่ือรักษา บาํบดั และฟ้ืนฟ ู
2)  จดัการเรียนตามตอ้งการ ความสนใจ และไม่ 
      กระทบกระเทือนต่อความเจบ็ป่วย 
3)  ประสานกบัหน่วยงานและสถานพยาบาลใหม้าดูแล 

    1.4  รู้สึกไม่ดีกบัตนเอง มี   
          ปัญหาสุขภาพจิต 

1)  จดักิจกรรมท่ีเดก็ไดป้ฏิบติัแลว้ประสบผลสาํเร็จเห็น 
      ความสามารถของตนเอง 
2)  ใหค้าํแนะนาํ คาํปรึกษา และใหก้าํลงัใจ 
3)   ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามช่วยเหลือ 
      และคาํแนะนาํ 
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ตารางท่ี 2.1  รายละเอียดของการแกปั้ญหานกัเรียนออกกลางคนัตามสาเหตุ (ต่อ)           
สาเหตุ แนวทาง 

2. สภาพโรงเรียน 
    2.1 ครูสอนแบบเดิมไม่สนใจ  
          บรรยากาศการสอนไม่เอ้ือ 
          ใหอ้ยากเรียน 

1)  ผูบ้ริหารทาํความเขา้ใจกบัครูใหป้รับเปล่ียน แนวการสอน 
      และมีการดูแลติดตามประเมินผลอยูเ่สมอ 
2)  ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้เดก็ทาํกิจกรรมดว้ยตนเองตาม   
      ความสนใจ 
3)  ครูวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพท่ีแทจ้ริง 
4)   ครูเปล่ียนแนวคิดและการปฏิบติัต่อนกัเรียนโดยมองนกัเรียน   
      อยา่งมีคุณค่า มีศกัด์ิศรีและมีสิทธิเสมอภาคกบัครู 

    2.2 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบั 
          นกัเรียน และนกัเรียนกบั   
          นกัเรียนไม่ดี มีการ 
          ลงโทษ ข่มขู่ ไม่ยติุธรรม 

1)  ครูไม่ลงโทษและข่มขู่นกัเรียน 
2)  เพื่อนและครูยอมรับและอยูร่่วมกนัอยา่งใหเ้กียรติ 
3)  ครูเขา้ไกล่เกล่ียกรณีพิพาท 

    2.3) ขาดส่ืออุปกรณ์และ 
           กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

1)  ผลิตส่ือการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ 
2)  ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมและหาส่ือท่ี 
     สนใจ 
3)  ส่งเสริมใหน้กัเรียนผลิตส่ือการเรียนรู้จากวสัดุในทอ้งถ่ิน 
4)  ขอทุนในการจดัซ้ือส่ืออุปกรณ์ 
5)  จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น ชมรมวิชาการ ชมรมกีฬา 
     เป็นตน้ 

    2.4) สภาพโรงเรียนไม่เอ้ือต่อ 
           การเรียนรู้ 

1)  ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนใหส้ะอาด สวยงาม และ  
     ปลอดภยั 
2)  ของบประมาณจดัสรรอาคารเรียน อาคารประกอบ วสัดุ  
      ครุภณัฑต่์างๆ ใหเ้พยีงพอ 

3) สภาพครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดลอ้ม 
    3.1) ยากจน   1)  สนบัสนุนปัจจยัท่ีจาํเป็น 

2)  ใหทุ้นการศึกษา 
3)  ใหท้าํกิจกรรมสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียน 
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ตารางท่ี 2.1  รายละเอียดของการแกปั้ญหานกัเรียนออกกลางคนัตามสาเหตุ (ต่อ) 
สาเหตุ แนวทาง 

 4)  ใหค้รอบครัวมีอาชีพและมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 
5)  ประสานหน่วยงานต่างๆ ใหม้าร่วมสร้างอาชีพ 

    3.2) ครอบครัวแตกแยก 1)  ใหค้วามเขา้ใจ ความรัก ความอบอุ่น และกาํลงัใจในการ 
     ดาํรงชีวิต 
2)  จดักิจกรรมประสานความรักในครอบครัว 

    3.3) ขาดผูอุ้ปการะ 1)  หาพอ่แม่อุปถมัภ ์
2)  หาท่ีพกัอาศยัในโรงเรียนโดยมีครูดูแล 

    3.4) มีอาชีพท่ีตอ้งอพยพไป 
           ทาํงานท่ีอ่ืน 

1)  จดัชุดการเรียนใหน้กัเรียนนาํไปศึกษาและช้ินงานเม่ือกลบัมา 
2)  ติดตามการเขา้เรียนในโรงเรียนอ่ืนของนกัเรียน 

    3.5) ขาดความตระหนกัใน   
           ความสาํคญัของ 
           การศึกษา 

1)  ประสานงานกบัผูป้กครองใหแ้จง้ยา้ยโรงเรียน 
2)  ใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ผูป้กครองและชุมชนเก่ียวกบั 
      ความสาํคญัของการศึกษา 
3)  ประชาสมัพนัธ์ เชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
4)  ประสานงานและขอความร่วมมือใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม 
      และวางแผนในการแกปั้ญหาของโรงเรียน 

ท่ีมา (กองนโยบายและแผน, 2545) 
 

  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2554) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง ผูเ้รียนท่ีออกกลางคนันบัเป็นกลุ่ม
เส่ียงต่อการก่อเกิดปัญหาทางสังคมต่างๆ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสังคม ควรหันมาให้
ความสาํคญักบัผูเ้รียนกลุ่มน้ีมากข้ึน และในอนาคตอาจมีอีกหลายปัจจยัภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท่ี
อาจส่งผลให้ผูเ้รียนออกกลางคนัเพิ่มปริมาณข้ึนได ้ดงันั้น ศธ. ควรมีการวิจยัศึกษาและกาํหนด
มาตรการแกไ้ขและป้องกันปัญหาน้ีในเชิงรุกไวล่้วงหน้า เพื่อพฒันาผูเ้รียนกลุ่มน้ีเป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพป้อนเขา้สู่สงัคม 
 
 สุภาภรณ์ ปินะกาโน (2552 : 34-35) ใหค้วามสาํคญัเร่ือง แนวทางในการแกปั้ญหาเดก็ออก
กลางคนั ตอ้งแกปั้ญหาตามสาเหตุ จึงจะแกปั้ญหาไดต้รงประเด็นและสัมฤทธิผลตามเป้าหมายส่ิงท่ี
สาํคญัก็ คือ ตอ้งมียุทธศาสตร์การดาํเนินการทั้งในดา้นการป้องกนัและการแกไ้ข โดยการป้องกนั
เด็กออกกลางคนัตอ้งเนน้ท่ีการเฝ้าระวงัเด็กไม่ให้ออกกลางคนัตามสาเหตุต่างๆ และการแกไ้ขตอ้ง
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เนน้ท่ีการดาํเนินการอย่างจริงจงั และต่อเน่ืองจนเป็นระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา และถือ
เป็นกระบวนการหน่ึงในการบริหารจดัการปกติของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

  จากการท่ีไดศึ้กษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั สาเหตุการออกกลางคนั ประเภทของ
นกัเรียนออกกลางคนั ผลเสียและผลกระทบจากการออกกลางคนั และแนวคิดและแนวทางในการ
ดาํเนินการแกปั้ญหาการออกกลางคนั ของนกัเรียนในปัจจุบนัเพื่อใชเ้ป็นฐานในการพฒันางานวิจยั
ในเร่ือง การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดจาํนวนการออกกลางคนัของนักเรียน
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใน
การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนอาชีวศึกษา ซ่ึงได้
แสดงในหวัขอ้ต่อไป 

 

2.2 ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน   
 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน  ซ่ึงมีการศึกษาวิจยัในระหว่าง
ปี พ.ศ.2544 ถึง ปี พ.ศ.2554 ไดค้รอบคลุมถึง (1) คาํจาํกดัความและความหมายระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (2) ความสําคญั และความจาํเป็นของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน (3) 
วตัถุประสงคข์องระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน (4) บทบาทหนา้ท่ีของฝ่ายต่างๆ ในการสร้าง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (5) องค์ประกอบของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน (6) 
ประโยชน์ของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน และ (7) การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุน
นกัเรียน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 มีนักการศึกษาไดใ้ห้คาํจาํกดัความและความหมาย ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน
ลกัษณะต่างๆ ไดแ้สดงดงัต่อไป 
 
 วีระ โอบออ้ม (2549 : 23) ไดก้ล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั้งในดา้นสวสัดิภาพและสวสัดิการ โดยอาศยัความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งภายในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการการสถานศึกษา 
ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหารและครูทุกคน มีวิธีการดาํเนินงาน และเคร่ืองมือท่ีชดัเจน เพื่อใหน้กัเรียน
ไดรั้บความปลอดภยัทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
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 เสกสิทธ์ิ  แสนทวีสุข (2550 : 25) ไดก้ล่าวว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน หมายถึง 
กระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีขั้นตอนท่ีชดัเจน มีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล มีหลกัฐานการทาํงานท่ีสามารถตรวจสอบไดโ้ดยมีผูบ้ริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครอง และบุคลากรทางการศึกษาหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเพ่ือให้
บรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์
 
 อานนท ์ นนทวนั (2551 : 5) ไดก้ล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน หมายถึง 
กระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมดว้ยวิธีการเคร่ืองมือทาํงานท่ี
ชดัเจนโดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกั และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดกบัครูท่ี
เก่ียวขอ้งหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน 
   
 นิวัฒน์  พูลจันทร์  (2553) ได้กล่าวว่า  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเ รียน  หมายถึง 
กระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีขั้นตอนชดัเจนพร้อมทั้งมีวิธีการ และเคร่ืองมือท่ีมี
มาตรฐาน คุณภาพ และมีหลกัฐานการทาํงานท่ีตรวจสอบไดโ้ดยมีครูประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษาเป็น
บุคคลหลกั ในการดาํเนินงานโดยการอาํนวยความสะดวกจากผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งในและนอกสถานศึกษา  
  
 สมพร ใจบุญนอก (2553 : 6) ไดก้ล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน หมายถึง การ
ดาํเนินงานช่วยเหลือและพฒันานกัเรียนอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอน และเป็นกระบวนการท่ีสามารถ
ตรวจสอบได ้โดยมีบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษาใหค้วามร่วมมือกนัดาํเนินการ 

 
 สิริวิชญา บุญวงษ ์(2553) ไดก้ล่าวว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน หมายถึง กระบวนการ
ดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีขั้นตอน พร้อมดว้ยวิธีการ และเคร่ืองมือการทาํงานท่ีชดัเจน 
โดยมีครูประจาํชั้นเป็นบุคลากรหลกั ในการดาํเนินการ และมีการประสานความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ด
กบัครูท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนบัสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ซ่ึงครูประจาํชั้น
ตอ้งดาํเนินการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
  1) การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
  2) การคดักรองนกัเรียน 
  3) การส่งเสริมนกัเรียน  
  4) การป้องกนัและแกปั้ญหา  
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  5) การส่งต่อ  
 

 สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต1 (2553) ไดก้ล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน คือ กระบวนการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีขั้นตอนชดัเจน พร้อมทั้งมีวิธีการ 
และเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลกัฐานการทาํงานท่ีตรวจสอบไดโ้ดยมีครูประจาํชั้น/ ครู
ท่ีปรึกษาเป็นบุคคลหลกั ในการดาํเนินงาน โดยการอาํนวยความสะดวกจากผูบ้ริหาร และบุคลากร
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน และนอกสถานศึกษา  
 
 สรุปไดว้่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การดาํเนินการช่วยเหลือนักเรียน
อยา่งมีขั้นตอนและ มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการช่วยเหลือโดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคคลหลกัในการทาํงาน
ในดา้นการพฒันานกัเรียนใหศึ้กษาจนจบตามหลกัสูตรท่ีกาํหนด และสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข โดยการดาํเนินงานของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 5 
ขั้นตอนไดแ้ก่  
 1) การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
  2) การคดักรองนกัเรียน  
 3) การส่งเสริมนกัเรียน  
 4) การป้องกนัและแกปั้ญหา  
 5) การส่งต่อ  
 
 จากการท่ีไดท้าํการศึกษา ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ซ่ึงการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน
ขั้นตอน กระบวนการเคร่ืองมืออย่างเป็นระบบ และมีความร่วมมือของทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษาในการช่วยเหลือนักเรียน  ซ่ึงในส่วนต่อไปท่ีจะกล่าวถึง ความสําคญั และความ
จาํเป็นของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 2.2.1   ความสําคญั และความจําเป็นของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
 
 วรรณกรรมเก่ียวขอ้งกบั ความสําคญัและความจาํเป็นของระบบดูแลสนับสนุนนักเรียน 
เพื่อใชใ้นการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพื่อลดจาํนวนการออกกลางคนัของนกัเรียน
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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                 กรมสุขภาพจิต สาํนกัพฒันาสุขภาพจิต (2546 : 1) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง การพฒันา
นกัเรียนใหน้กัเรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา
นั้น นอกจากจะดาํเนินการดว้ยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแลว้การป้องกนั และการช่วยเหลือ
แกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนกเ็ป็นส่ิงสาํคญัประการหน่ึงของการพฒันาเน่ืองจากสภาพสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากทั้งดา้นการส่ือสารเทคโนโลยีต่างๆ ซ่ึงนอกจากส่งผลกระทบต่อผูค้นใน
เชิงบวกและในเชิงลบ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการแข่งขนัใน
รูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัว  ซ่ึงก่อใหเ้กิดความทุกข ์ความวิตกกงัวล ความเครียด มีการปรับตวัท่ี
ไม่เหมาะสมหรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกายของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ภาพ
ความสาํเร็จท่ีเกิดจากการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีมุ่งหวงันั้น จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในโรงเรียน ซ่ึงมีครูท่ีปรึกษาเป็น
หลกัสําคญัในการดาํเนินการต่างๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกลชิ้ดดว้ยความรัก และ
เมตตาท่ีมีต่อศิษย ์และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้
เติบโตงอกงาม เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคมต่อไป บทบาทของครูท่ีกล่าวมานั้นคงมิใช่เร่ือง
ใหม่ เพราะมีการปฏิบติักนัอยา่งสมํ่าเสมอ และไดด้าํเนินการมานานแลว้นบัตั้งแต่อดีตจนไดรั้บการ
ยกยอ่งใหเ้ป็นปูชนียบุคคลแต่เพื่อใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงของยคุสมยัโดยเฉพาะการทาํงานอยา่ง
มีระบบท่ีมีกระบวนการงานมีหลกัฐานการปฏิบติังาน มีเทคนิควิธีการหรือการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
เพื่อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
 
 เรืองยศ  อุตรศาสตร์ (2546 : 9) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง ความสาํคญัและความจาํเป็นของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพฒันานักเรียนให้เป็นบุคคลทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสงัคมมุ่งหวงั โดยผา่นกระบวนการ
ทางการศึกษานั้น นอกจากจะดาํเนินการดว้ยการส่งเสริม สนับสนุนนกัเรียนแลว้ การป้องกนัและ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนก็เป็นส่ิงท่ีสําคญัประการหน่ึงของการพฒันา
เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากทั้งดา้นการส่ือสาร เทคโนโลยต่ีางๆ ซ่ึงนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อผูค้นในเชิงบวกแลว้ในเชิงลบก็ปรากฏเช่นกนั เป็นตน้ว่า ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา
การระบาดของสารเสพติด ปัญหาการแข่งขนัในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวซ่ึงก่อให้เกิดความ
ทุกข ์ความวิตกกงัวล ความเครียดการปรับตวัท่ีไม่เหมาะสม หรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต
และสุขภาพกายของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งดงันั้นภาพความสาํเร็จท่ีเกิดจากการพฒันานกัเรียนให้เป็นไป
ตามความมุ่งหวงันั้น จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครู
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ทุกคนในโรงเรียน ซ่ึงมีครูท่ีปรึกษาเป็นหลกัสําคญัในการดาํเนินงานต่างๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดดว้ยความรักและเมตตาต่อศิษย ์และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีส่วนสาํคญัต่อการ
พฒันาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเ้ติบโต งอกงามเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสงัคมต่อไป 
 
 ดาวเรือง  มุกดากิจ (2554 : 44) ใหค้วามสาํคญัเร่ือง การวิเคราะห์โรงเรียนบา้นหนองแซง 
ในปีการศึกษา 2551 พบว่า มีนกัเรียนหญิงท่ีตอ้งออกจากโรงเรียนกลางคนั เน่ืองจากประพฤติผิด
ดา้นชูส้าวในระดบัท่ีรงเรียนไม่สามารถช่วยเหลือได ้มีการทะเลาะวิวาท ขาดเรียนบ่อย มาโรงเรียน
แลว้ไม่เขา้หอ้งเรียน มาโรงเรียนแต่ไม่เขา้โรงเรียน มาโรงเรียนสาย สูบบุหร่ี นาํส่ือลามกมาเผยแพร่ 
ผลการเรียนเฉล่ียตํ่า นอกจากน้ีนักเรียนยงัขาดระเบียบวินัย เช่น การท้ิงขยะไม่ถูกท่ี ไม่ทาํความ
สะอาดหอ้งเรียน แต่งกายไม่ถูกระเบียบ พูดไม่สุภาพ การไม่ทาํความเคารพ การไม่ตรงต่อเวลา เป็น
ตน้ นอกจากน้ีครูประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษาไม่เขา้ใจระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ขาดขอ้มูลพื้นฐาน
ของนกัเรียน ไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของคุณลกัษณะของครูท่ีปรึกษา ทาํใหก้ารคดักรองนกัเรียนไม่
ถูกตอ้ง การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาไม่ทนัเวลา ซ่ึงสภาพเช่นน้ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
นกัเรียนโดยตรง จากการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนท่ีผา่นมายงัขาดการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน ขาดความรู้ ความเขา้ใจ ขาด
เคร่ืองมือ และขาดเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการประเมินผลของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  
 Fauver, Kristine Siesel (2008 : 8) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง การสนบัสนุนพฤติกรรมเชิงบวก 
เป็นแนวคิดในการป้องกนัพฤติกรรมของนกัเรียน โดยเป็นการพฤติกรรมเชิงบวก คือ เป็นลกัษณะ
การใชข้อ้มูลการใชแ้รงจูงใจ การสอนทกัษะทางสงัคม และการเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอน 
 
 จากการท่ีได้ทาํการศึกษา ความสําคญั และความจาํเป็นของระบบการดูแลสนับสนุน
นักเรียน ท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาการดา้นร่างกาย สติปัญญา พฤติกรรม ความประพฤติและ
ความรู้ ซ่ึงในส่วนต่อไปจะกล่าวถึง วตัถุประสงค์ของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 2.2.2 วตัถุประสงค์ของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
 
 วรรณกรรมเก่ียวขอ้งกบั  วตัถุประสงคข์องระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน  เพื่อใชเ้ป็น 
ฐานใน  การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน   เพื่อลดจาํนวนการออกกลางคนัของนกัเรียน 
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อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 สาํนกัพฒันาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (2546 : 2-3) ใหค้วามสาํคญัเร่ือง วตัถุประสงคข์อง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน คือ 
 1) เพื่อให้การดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 2) เพื่อใหโ้รงเรียน ผูป้กครอง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือชุมชน มีการทาํงานร่วมกนัโดย
ผา่นกระบวนการทาํงานท่ีชดัเจน พร้อมดว้ยเอกสาร หลกัฐานการปฏิบติังาน สามารถตรวจสอบหรือ
รับการประเมินได ้
 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีความสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ สามารถดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข โดยมีวตัถุประสงคส์าํคญั ดงัน้ี  
 1) เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและ
เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได ้ 
 2)  เพื่อส่งเสริมให้ครูประจาํชั้น/ ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน 
หน่วยงานและองคก์รภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
 3)  เพื่อให้นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมพฒันาเต็มตามศกัยภาพ 
เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา   
  
              พทัรณภางค ์ พลนาค (2553 : 13) ใหค้วามสาํคญัเร่ือง ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข พร้อมท่ีจะเติบโตข้ึนในสังคมอยา่ง
มีคุณภาพและเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาติต่อไป 
 
 จากการท่ีไดท้าํการศึกษา วตัถุประสงคข์องระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน ท่ีมีความ
ตอ้งการให้นักเรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีการส่งเสริม
ศกัยภาพดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยในการส่งเสริมศกัยภาพของนักเรียนนั้น 
จะตอ้งมีหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ ซ่ึงในส่วนต่อไปท่ีจะกล่าวถึง บทบาทหนา้ท่ีของฝ่ายต่างๆ ใน
การสร้างระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 2.2.3 บทบาทหน้าทีข่องฝ่ายต่างๆ ในการสร้างระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
 

 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ บทบาทหน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ ในการสร้างระบบการดูแล
สนับสนุนนักเรียน เพื่อใชเ้ป็นฐานการพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนเพื่อลดจาํนวนการ
ออกกลางคนัของนกัเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547 : 17) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง สถานศึกษา เป็น
สถาบนัท่ีประกอบดว้ยบุคคลต่างๆ ท่ีจะทาํให้การดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ประสบผลสาํเร็จ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษา ครูประจาํวิชา/ครู
ทัว่ไป ครูแนะแนว ครูหัวหน้าระดบัชั้น นักเรียน และบุคลากรอ่ืนๆ เช่น ผูป้กครอง เครือข่าย
ผูป้กครอง และชุมชน  
 
 บทบาทหนา้ท่ี ของฝ่ายต่างๆ ท่ีมีส่วนการปฏิบติังานให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้คือ เพื่อให้นักเรียนเรียนจนจบหลกัสูตรโดยในการสร้างหรือ
พฒันาระบบ มีการกาํหนดขององคป์ระกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อใหเ้ห็นถึงแนว
ทางการทาํงาน ดงัท่ีจะกล่าวต่อไป 
 1)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ําสูงสุดในสถานศึกษา
สามารถบริหารจดัการ และให้ความสําคญัในการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
ประสบผลสาํเร็จจึงมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 1.1) บริหารจดัการให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของสถานศึกษาให้ชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 1.2) ประสานงานระหว่างสถานศึกษากบัหน่วยงาน 
และบุคคลภายนอก เช่น ผูป้กครอง เครือข่ายผูป้กครอง องคก์รต่างๆ สาธารณสุข โรงพยาบาล สถานี
ตาํรวจ เป็นตน้ และ 1.3) ดูแล กาํกบั นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สนบัสนุนและใหข้วญักาํลงัใจในการ
ดาํเนินงาน 
 2)  ครูประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษา เป็นผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ดกบันักเรียนมากท่ีสุด และเป็นบุคลากร
หลกัในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จึงควรมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 2.1) รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 2.2) 
คดักรอง จาํแนกกลุ่มนกัเรียน 2.3) จดักิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพฒันา 2.4) จดักิจกรรมป้องกนั 
แกไ้ข ช่วยเหลือ 2.5) ส่งต่อ และ 2.6) รายงานผล 
 3)  ครูประจาํวิชา/ครูทัว่ไป ครูทุกคนเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุ 
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มีหนา้ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  จึงควรมี 
บทบาทหนา้ท่ี ในการดูแลนกัเรียน และใหค้าํปรึกษาเบ้ืองตน้แก่นกัเรียน 
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 4) ครูแนะแนว เป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบต่อการจัดระบบงานแนะแนว ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัระบบการดูแลนกัเรียน จึงควรมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 4.1) สนบัสนุนครูประจาํชั้น/
ครูท่ีปรึกษาในการ ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 4.2) จดักิจกรรมส่งเสริม และพฒันา 4.3) จดักิจกรรม
ป้องกนั แกไ้ข ช่วยเหลือ และ 4.4) ส่งต่อ 
 5)  ครูหัวหนา้ระดบัชั้น มีความรับผิดชอบ บทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 5.1) ติดตาม กาํกบั การ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษา และ 5.2) ประสานงานผูเ้ก่ียวขอ้งในการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

 6)  นกัเรียน เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสาํคญัในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทั้งเป็นผูรั้บ
การช่วยเหลือ และให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาเพื่อให้การดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมีบทบาทหนา้ท่ี ของนกัเรียน และสนบัสนุนการดาํเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 7)  ผูป้กครอง/เครือข่ายผูป้กครอง เป็นบุคคล และคณะบุคคลท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบันกัเรียน จึง
ควรมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 7.1) อบรมดูแลและเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในการดาํรงชีวิตครอบครัว มีความ
รัก ความเขา้ใจและให้ความอบอุ่น 7.2) สนบัสนุนให้ความร่วมมือ วางแผนร่วมกบัสถานศึกษาใน
การแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพฒันา ป้องกนั และแกไ้ขปัญหานกัเรียน และ 
7.3) เป็นท่ีปรึกษาหรือแนะแนวทางการดาํเนินชีวิตท่ีดีแก่นกัเรียน  
 8) ชุมชน เป็นสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อค่านิยม และพฤติกรรมของเด็ก บุคคลทุกคนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียนไดพ้ฒันาตนในแนวทางท่ีเหมาะสม จึงควรมี
บทบาทหนา้ท่ี ในการสนบัสนุนการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 
 จากการท่ีได้ทาํการศึกษา บทบาทหน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ ในการสร้างระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ท่ีประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษา ครูประจาํวิชา/ครู
ทัว่ไป ครูแนะแนว ครูหัวหน้าระดบัชั้น นักเรียน และบุคลากรอ่ืนๆ เช่น ผูป้กครอง เครือข่าย
ผูป้กครอง และชุมชน โดยในฝ่ายต่างๆ จะมีความสําคญัท่ีแตกต่างกนัออกไป ตั้งแต่ฝ่ายกาํหนด
นโยบาย จนถึงฝ่ายของผูป้ฏิบติั ซ่ึงในแต่ละฝ่ายนั้นถือไดว้่ามีบทบาทท่ีจะทาํให้นักเรียนเรียนจน
สาํเร็จการศึกษาไดต้ามหลกัสูตรท่ีกาํหนด ซ่ึงในส่วนต่อไปจะกล่าวถึง องคป์ระกอบของระบบการ
ดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 2.2.4  องค์ประกอบของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน  
 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั เร่ือง องคป์ระกอบของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน เพื่อใช้

เป็นฐานในการพฒันางานวิจยัท่ีเก่ียวกบั ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนเพ่ือลดจาํนวนการออก
กลางคนัของนกัเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  
 กรมสุขภาพจิต สาํนักพฒันาสุขภาพจิต (2546) ให้ความสําคญัในเร่ือง ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน เป็นกระบวนการดาํเนินงานท่ีมีองคป์ระกอบสาํคญั 5 ประการคือ  
 1) การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
 2) การคดักรองนกัเรียน  
 3) การส่งเสริมนกัเรียน 
 4) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
 5) การส่งต่อ  
 องคป์ระกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีความสาํคญั มีวิธีการ และมีเคร่ืองมือ
ท่ีแตกต่างกนัไป แต่มีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนั เอ้ือใหก้ารดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเป็น
ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
 1) การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ความสาํคญั ดว้ยความแตกต่างของนกัเรียนแต่ละคนท่ีมี
พื้นฐานความเป็นมาของชีวิตท่ีไม่เหมือนกนัหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้ง
ดา้นบวก และดา้นลบ ดงันั้นการรู้ขอ้มูลท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัตวันกัเรียนจึงเป็นส่ิงสาํคญั ท่ีจะช่วยให้ครู
ท่ีปรึกษามีความเขา้ใจนักเรียนมากข้ึน สามารถนําขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อคดักรองนักเรียน เป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกนัและแกไ้ขปัญหานักเรียนไดอ้ย่างถูกทางซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิง
ประจกัษมิ์ใช่การใชค้วามรู้หรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแกปั้ญหานักเรียนซ่ึงจะทาํให้ไม่เกิด
ขอ้ผดิพลาดต่อการช่วยเหลือนกัเรียนหรือเกิดไดน้อ้ยท่ีสุด 
 2) การคดักรองนกัเรียน 2.1) ความสาํคญั การคดักรองนกัเรียน เป็นการพิจารณาขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัตวันกัเรียน เพื่อการจดักลุ่มนกัเรียน เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มปกติ คือ นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
วิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ตามเกณฑก์ารคดักรองของโรงเรียนแลว้ อยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มปกติ และ (2) 
กลุ่มเส่ียง/มีปัญหา คือ นกัเรียนท่ีจดัอยู่ในเกณฑข์องกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาตามเกณฑก์ารคดักรองของ
โรงเรียน การจดักลุ่มนักเรียนน้ีมีประโยชน์ต่อครูท่ีปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาให้ตรงกบัปัญหาของนกัเรียนยิง่ข้ึน และมีความ
รวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาเพราะมีขอ้มูลของนักเรียนในดา้นต่างๆ ซ่ึงหากครูท่ีปรึกษาไม่ไดค้ดั
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กรองนกัเรียนเพื่อการจดักลุ่มแลว้ความชดัเจนในเป้าหมายเพื่อการแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนจะมีผล
ต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือซ่ึงบางกรณีจาํเป็นตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วน ผลการคดักรองนกัเรียน 
ครูท่ีปรึกษาจาํเป็นตอ้งระมดัระวงัอย่างยิ่งท่ีจะไม่ทาํให้นกัเรียนรับรู้ไดว้่าตนถูกจดักลุ่มอยู่ในกลุ่ม
เส่ียง และกลุ่มมีปัญหา ซ่ึงมีความแตกต่างจากกลุ่มปกติ โดยเฉพาะนกัเรียนวยัรุ่นท่ีมีความไวต่อการ
รับรู้ (Sensitive) แมว้่านกัเรียนจะรู้ตวัดีว่า ขณะน้ีตนมีพฤติกรรมอยา่งไรหรือประสบกบัปัญหาใดก็
ตาม และเพื่อเป็นการป้องกนัการลอ้เลียนในหมู่เพื่อนอีกดว้ย ดงันั้นครูท่ีปรึกษาตอ้งเก็บผลการคดั
กรองนักเรียนเป็นความลบั นอกจากน้ีหากครูท่ีปรึกษามีการประสานงานกบัผูป้กครองเพื่อการ
ช่วยเหลือนกัเรียน ก็ควรระมดัระวงัการส่ือสารท่ีทาํใหผู้ป้กครองเกิดความรู้สึกว่าบุตรหลานของตน
ถูกจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีผดิปกติ แตกต่างจากเพ่ือนนกัเรียนอ่ืนๆ ซ่ึงอาจมีผลเสียต่อนกัเรียนในภายหลงัได ้ 
 3) การส่งเสริมนกัเรียน ความสาํคญั การส่งเสริมนกัเรียน เป็นการสนบัสนุนให้นกัเรียน
ทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลของครูท่ีปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมี
ปัญหาใหมี้คุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเองในดา้นต่างๆ ซ่ึงจะช่วยป้องกนัมิใหน้กัเรียนท่ี
อยูใ่นกลุ่มปกติ กลายเป็นนกัเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา และเป็นการช่วยใหน้กัเรียนกลุ่มเส่ียง
และกลุ่มมีปัญหา กลบัมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ และมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวงั
ต่อไป  
 4) การป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน ความสาํคญั ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ครูท่ี
ปรึกษาควรใหค้วามเอาใจใส่กบันกัเรียนทุกคนเท่าเทียมกนั แต่สาํหรับนกัเรียนกลุ่มเส่ียง และกลุ่มมี
ปัญหานั้น จาํเป็นอย่างมากท่ีตอ้งให้ความดูแลใส่ใจอย่างใกลชิ้ด และหาวิธีการช่วยเหลือ ทั้งการ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนจึงเป็นภาระงานท่ียิ่งใหญ่ และมีคุณค่าอยา่งมากในการพฒันา
ใหน้กัเรียนเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสงัคมต่อไป   
 5) การส่งต่อนกัเรียน   ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนโดยครูท่ีปรึกษาตาม
กระบวนการในขอ้ 4) นั้น อาจมีบางกรณีท่ีปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแลว้
นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึนก็ควรดาํเนินการส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นต่อไป เพื่อใหปั้ญหา
ของนกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งถูกทาง และรวดเร็วข้ึน หากปล่อยใหเ้ป็นบทบาทหนา้ท่ีของครู
ท่ีปรึกษา หรือครูคนใดคนหน่ึงเท่านั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากข้ึน หรือลุกลามกลายเป็น
ปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแกไ้ข 
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 แผนภูมิ กระบวนการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 
(สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2547 : 36) แสดงดงัรูปท่ี 2.1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 แผนภูมิระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 

 จากรูปท่ี 2.1 แสดงใหเ้ห็นว่า ในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนนั้นมีอยู ่ 2 ขั้น คือ ขั้น
ของครูท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นการปฏิบติังานในด้านของการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรอง

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

การคดักรอง 

กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา 

กลุ่มส่งเสริมพฒันา การป้องกนัและแกไ้ข 

พฤติกรรม 

ส่งต่อ 

รับนกัเรียนต่อจากครูประจาํชั้น/ครูท่ีปรึกษา 

พฤติกรรม 

ส่งต่อภายนอกโรงเรียน 

ไม่ดี 

ดี 

ดี 

ไม่ดี 

ครูท่ีปรึกษา 

ครูแนะแนว/
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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การสนบัสนุน
การตดัสินใจ 

 

ระบบ 

นกัเรียนโดยมีการคดักรองนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา ซ่ึงในแต่
ละกลุ่มมีการจดัการดูแลช่วยเหลือแตกต่างกนั โดยกลุ่มปกติ มีการส่งเสริมและพฒันา ส่วนกลุ่มเส่ียง
และกลุ่มมีปัญหา โดยมีการป้องกนัและแกไ้ข เพื่อให้พฤติกรรมดีข้ึน และในส่วนของพฤติกรรมท่ี
ไม่ดีกมี็ขั้นตอนของการส่งต่อ ใหก้บัขั้นต่อไปรับ คือ เป็นขั้นของงานแนะแนว เพื่อทาํการช่วยเหลือ
และปรับพฤติกรรมใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน แต่ถา้พฤติกรรมของนกัเรียนยงัไม่ดีก็ มีการส่งต่อ
ภายนอกโรงเรียน เช่น ส่งใหจิ้ตแพทย ์หรือผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน และเขา้สู่
กลุ่มปกติต่อไป 
 
 Murdock, Daniel P. (2007 : 33) และ McWilliams, Ellen K. (2010 : 25-26) มุ่งประเดน็ไป
ท่ีเร่ือง ระบุคุณลกัษณะของระบบการสนบัสนุนพฤติกรรมเชิงบวก ดงัรูปท่ี 2.2 จะตอ้งมีความชดัเจน
อยา่งต่อเน่ือง และมีการปฏิรูปตลอดเวลา ดงัน้ี 
  1) ผลลพัธ์ทางวิชาการและลกัษณะการทาํงานท่ีไดรั้บการรับรอง โดยเนน้นกัเรียน และ
ครอบครัว  
 2) การปฏิบติั หลกัฐานการแทรกแซง และกลยทุธ์ท่ีมีอยู ่  
 3) ขอ้มูลท่ีถูกใชเ้พื่อระบุสถานะความตอ้งการสาํหรับการเปล่ียนแปลงและผลกระทบของ
การแทรกแซง  
 4) ระบบ โดยระบบสนบัสนุนท่ีมีความจาํเป็นเพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งและแม่นยาํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

รูปท่ี 2.2 องคป์ระกอบของการสนบัสนุนพฤติกรรมทางบวก  
ท่ีมา (Murdock Daniel P, 2007 : 33) 

การสนับสนุน
พฤตกิรรม
ทางบวก 

ความสามารถทางสังคม 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การสนบัสนุนพฤติกรรมของนกัเรียน 

การสนบัสนุน
พฤติกรรมของ
เจา้หนา้ท่ี 

ผลผลิต 

ขอ้มูล 

การปฏิบติั 
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 จากรูปท่ี 2.2 แสดงองค์ประกอบของการสนับสนุนพฤติกรรมทางบวกโดยทัว่ไปใน
โรงเรียน โปรแกรมแทรกแซงพฤติกรรมทางบวกและการสนับสนุน (The Office of Special 
Education Programs: OSEP) 
 
 Sprague และคณะ (2001) มุ่งประเดน็ไปท่ีเร่ือง กระบวนการสนบัสนุนพฤติกรรมเชิงบวก 
(Positive behavier sopport: PBS) กระบวนการสนบัสนุนพฤติกรรมเชิงบวก จะเป็นวงจร Plan; การ
วางแผน, Do; การดาํเนินงาน, Study; การศึกษา, Act; หนา้ท่ี ของการพฒันา เม่ือการดาํเนินการ
สนบัสนุนพฤติกรรมเชิงบวก ท่ีมี 7 ขั้นตอนสาํคญัท่ีใหก้รอบสาํหรับงานท่ีจดัทาํโดยทีมงานพีบีเอส 
คือ 
  1)  ทีมการวางแผน วิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมเพ่ือระบุพื้นท่ีท่ีตอ้งการพฒันา 
  2)  ความเหมาะสมของพฤติกรรม ท่ีมีการระบุสาํหรับนกัศึกษาและเจา้หนา้ท่ี 
  3)  นกัเรียนจะไดเ้รียนพฤติกรรมและไดรั้บโอกาสการฝึกและบูรณาการพฤติกรรม
ท่ีเป็นกิจวตัรประจาํวนัของพวกเขา 
  4)  ส่ิงจูงใจของนักศึกษาท่ีถูกสร้างข้ึน  เพื่อเสริมสร้างความเหมาะสมของ
พฤติกรรมใหม่ๆ 
 
  5)  ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความมุ่งมัน่ ในการตรวจสอบ, การสนบัสนุน, การฝึก, บรรยาย 
สรุป และการปรับเปล่ียนท่ีจาํเป็น เพื่อรักษาผลประโยชน์ใหป้ระสบความสาํเร็จ 
  6)  เจา้หน้าท่ีไดรั้บการพฒันาอาชีพ และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของการแทรกแซง 
  7)  ขอ้มูลมีการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการแทรกแซง 
 
 จากการท่ีได้ทาํการศึกษา องค์ประกอบของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน ไดแ้บ่ง
องคป์ระกอบออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคดักรองนกัเรียน 3) การ
ส่งเสริมนกัเรียน 4) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และ 5) การส่งต่อ และมีการคดักรองนกัเรียน
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ข ส่งต่อ และ
ส่งเสริมต่อไป ซ่ึงในส่วนต่อไปท่ีจะกล่าวถึง ประโยชน์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
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 2.2.5 ประโยชน์ของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
 
 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั เร่ือง ประโยชน์ของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน  
เพื่อใชเ้ป็นฐานในการพฒันางานวิจยัท่ีเก่ียวกบั ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพื่อลดจาํนวนการ
ออกกลางคนัของนกัเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 สาํนกัพฒันาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (2546 : 3) ใหค้วามสาํคญัเร่ือง ประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะไดรั้บจากระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 1) นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
 2) สมัพนัธ์ภาพระหวา่งครูกบันกัเรียนเป็นไปดว้ยดี และอบอุ่น 
 3) นกัเรียนรู้จกัตนเองและควบคุมตนเองได ้
 4) นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 5) นกัเรียนมีการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 
  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 8) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง ประโยชน์ของการดาํเนินงานของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีดงัน้ี        
 1) นกัเรียน 
 1.1) ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือและพฒันาดา้นสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
สภาพแวดลอ้มทางสงัคมอยา่งทัว่ถึง 
 1.2) ไดรั้บการส่งเสริม พฒันา ป้องกนั แกไ้ขปัญหาทั้งดา้นการเรียนรู้และ
ความสามารถพิเศษ 
 1.3) ไดรู้้จกัตนเอง สามารถปรับตวั มีทกัษะทางสงัคม และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเป็น
สุข 
 1.4) มีทกัษะชีวิต และมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อน ครู และผูป้กครอง 
 2) ครู 
 2.1) ตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 2.2) มีเจตคติท่ีดีต่อนกัเรียน  
  2.3) มีผลงานสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 2.4) มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
 3) ผูป้กครองและชุมชน 
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 3.1) ตระหนกัในการมีส่วนร่วมกบัโรงเรียน 
 3.2) เขา้ใจถึงวิธีการอบรมสัง่สอนบุตรหลาน 

 3.3) เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุตรหลาน และบุคคลในชุมชน 
 3.4) มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบับุตรหลาน เป็นครอบครัวท่ีเขม้แขง็ 

 4) ผูบ้ริหารโรงเรียน 
  4.1)  รู้ศกัยภาพของครูในการขบัเคล่ือนใหเ้กิดปฏิรูปการเรียนรู้ 
  4.2)  ไดข้อ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนใชใ้นการกาํหนดแนวทางในการพฒันานกัเรียน 
หลกัสูตรและคุณภาพการจดัการศึกษา 
  4.3)  มีรูปแบบกระบวนการพฒันาและการพฒันาเชิงระบบ ภาคใตก้ารมีส่วนร่วม 
 5) โรงเรียน 
  5.1)  มีผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
  5.2)  ไดรั้บการยอมรับ การสนบัสนุน และความร่วมมือจากชุมชน บุคลากรองคก์ร
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.3)  มีการพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้ และเอ้ืออาทร 
 6) เขตพื้นท่ีการศึกษา  
  6.1)  พฒันานวตักรรมในการพฒันานกัเรียน 
  6.2)  พฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการทาํงาน การนิเทศติดตามผล ประเมินผล และ
การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  6.3)  มีระบบขอ้มูลสารสนเทศ ทั้งขอ้มูลระดบับุคคล และระดบัโรงเรียนเพื่อพฒันา
งานต่อไป 
 7) ประเทศชาติ 
 7.1)  ประชาชนมีคุณภาพ ดี มีปัญญาและมีความสุข 
  7.2)  มีการเช่ือมโยงขอ้มูลของเยาวชนทุกระดบั 
 7.3)  ลดปัญหาท่ีส่งผลต่อเดก็และเยาวชน ลดค่าใชจ่้ายของหน่วยงานต่างๆ 
  7.4)  ประชาชนมีคุณภาพเป็นกาํลงัอนัสาํคญัในการพฒันาประเทศ 
  
 สะติม คาํมา (2553 : 11) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการดาํเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีหลายดา้นท่ีมีต่อนกัเรียน คือ ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ มีทกัษะการ
ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข ท่ีมีต่อครู คือ ทาํให้รู้จกัและเขา้ใจนกัเรียน
มากข้ึนท่ีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู ท่ีมีต่อผูป้กครอง คือ มีวิธีการอบรมสั่งสอนท่ีเหมาะสม
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และสร้างครอบครัวท่ีอบอุ่น ท่ีมีต่อผูบ้ริหาร คือ นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวางแผนพฒันาผูเ้รียน/หลกัสูตร ท่ี
ต่อโรงเรียน คือ มีการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา/การยอมรับสนบัสนุนจากชุมชน ท่ีมีต่อเขต
พื้นท่ีการศึกษา คือ พฒันาองค์ความรู้/นิเทศ/ประเมินผล/ศึกษาวิจยั และท่ีมีต่อประเทศชาติ คือ
นักเรียนมีคุณภาพเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาประเทศในอนาคต ลดปัญหาท่ีส่งผลต่อเด็กและ
เยาวชน 
 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้ (2554 : 3) ให้ความสาํคญัเร่ือง ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจาก
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ไวด้งัน้ี  
 1)  นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง และตรงตามสภาพปัญหา 
 2)  สมัพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียนเป็นไปดว้ยดี และอบอุ่น 
 3)  นักเรียนรู้จกัตนเอง และควบคุมตนเองได ้มีการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ; 
Emotional Quotient) ซ่ึงเป็นรากฐานในการพฒันาความเก่ง (IQ; Intelligence Quotient) คุณธรรม 
จริยธรรม (MQ; Moral Quotient) และความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะอุปสรรค (AQ; Adversity Quotient) 
 4) นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข และไดรั้บการส่งเสริม พฒันาเตม็ศกัยภาพโดยรอบดา้น  
 5) ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพนกัเรียนอยา่งเขม้แขง็ จริงจงั ดว้ยความเอ้ือ
อาทร 
 
 จากการท่ีไดท้าํการศึกษา ประโยชน์ของระบบการดูแลสนับสนุนนกัเรียน จะเกิดกบัตวั
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ และผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ ซ่ึงการท่ีจะทาํให้นักเรียนสําเร็จ
การศึกษาได้ตามเป้าหมายของการจดัการศึกษา และให้นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ; 
Emotional Quotient) การพฒันาความเก่ง (IQ; Intelligence Quotient) คุณธรรม จริยธรรม (MQ; 
Moral Quotient) และความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะอุปสรรค (AQ; Adversity Quotient) โดยในการพฒันา
พฤติกรรมและความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนนั้น ใชร้ะบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ซ่ึงใน
ส่วนต่อไปท่ีจะกล่าวถึง การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 
 2.2.6 การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
 
 การศึกษาวรรณกรรมเก่ียวขอ้งกบั การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน เพื่อใชเ้ป็น
ฐานในการพฒันางานวิจัยท่ีเก่ียวกับ ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนเพื่อลดจาํนวนการออก
กลางคนัของนกัเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 กรมสามญัศึกษา (2544 : 25) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง กิจกรรมเพ่ือป้องกนั และแกไ้ขปัญหา
นั้น สามารถดาํเนินการไดห้ลากหลาย  แต่ในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดก้าํหนดไว ้  5 
กิจกรรม ท่ีง่ายต่อการดาํเนินการของครูท่ีปรึกษาในการช่วยเหลือนกัเรียน คือ 
 1)  จดักิจกรรมในชั้นเรียน ซ่ึงในหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นหน่ึงในการจดั
กิจกรรมร่วมกบัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 2)  จดักิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ซ่ึงอาจจดัเป็นกลุ่ม หรือเป็นคู่เพื่อการช่วยเหลือกนัให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมรับผดิชอบช่วยเหลือเพื่อนในชั้นเรียน 
 3)  จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนไดด้าํเนินการอยู่แลว้ เป็น
กิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิดร่วมทาํ เพื่อใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถและ
เห็นคุณค่าของตนเองจากการแสดงออกดงักล่าว 
 4)  การจดักิจกรรมซ่อมเสริม เป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนไดด้าํเนินการอยูแ่ลว้เช่นกนั โดย
มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมไดคิ้ดไดแ้สดงออก 
 5)  จดักิจกรรมส่ือสารกบัผูป้กครองโดยให้ครูไดติ้ดต่อส่ือสารกบัผูป้กครองดว้ยวิธีการ
ต่างๆ เพื่อใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมรับผดิชอบดูแลนกัเรียน จากการรับรู้พฤติกรรมของนกัเรียนใน
โรงเรียน และความร่วมมือกบัครูในการช่วยเหลือนกัเรียนร่วมกนั 
 
 กรมสุขภาพจิต (2545 : 5-11) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง การศึกษาแนวทฤษฎีและแนวคิด
เก่ียวกับ เร่ือง สุขภาพจิตและพฒันาการเด็กวยัเรียน ในการวิจัยคร้ังน้ี เพื่อการศึกษาด้านของ
สุขภาพจิตและพฒันาการของเด็กเพื่อใชใ้นการกาํหนดแนวทางการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุน
นกัเรียน และเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของนกัเรียนในวยัเรียนว่ามีความตอ้งการในส่วนใด และแนวทาง
ในการแก้ปัญหานักเรียนอย่างไร ซ่ึงลักษณะของสุขภาพจิตและพฒันาการเด็กวยัเรียน มีดังน้ี 
สุขภาพจิตและพฒันาการเด็กวยัเรียนนั้น สาํคญัการพฒันาประเทศยุคโลกาภิวตัน์คุณภาพของคนมี
ผลต่อความสาํเร็จอยา่งสาํคญัยิง่โดยเฉพาะ “เดก็” มีความสาํคญัท่ีสุด เพราะการสร้างคนใหมี้คุณภาพ
ต้องดาํเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเน่ืองในแต่ละช่วงวยั เน่ืองจากคนเปล่ียนแปลง
เจริญเติบโต และเรียนตลอดเวลาเป็นไปตามลกัษณะของการเรียนรู้นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ท่ี
ปล่อยปละละเลยตามบุญ ตามกรรม หรือการเรียนรู้ท่ีมีการจดัประสบการณ์ไวอ้ย่างสมบูรณ์ดีเลิศก็
ตาม ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนย่อมแตกต่างกนัอย่างส้ินเชิง  เด็กเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าสูงสุดเหนือ
ทรัพยากรใดๆ ในโลก เด็กทุกคนมีคุณค่าในตวัเอง ทุกคนจึงคาดหวงัให้เด็กได้เจริญเติบโตใน
ครอบครัวท่ีเพียบพร้อม ไดรั้บการพฒันารอบดา้นทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ท่ี
อยู่ อาหารการกินสนองความตอ้งการพ้ืนฐานทางกายไดเ้พียงพอ มีความปลอดภยั ความรัก ความ
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ผกูพนั ความเอ้ืออาทร ความอบอุ่น มีการอบรมบ่มนิสัยใหเ้ป็นคนดี รู้ผดิชอบชัว่ดี มีความมานะบาก
บัน่ มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล ควบคุมอารมณ์ตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม มีความเขา้ใจ รู้จกัตนเอง 
ดูแลช่วยเหลือตนเอง และพ่ึงตนเองไดต้ลอดจนสามารถดาํเนินชีวิตท่ีมีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ยามวิกฤตเศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างมีความสุข และประสบ
ความสําเร็จ กล่าวอย่างถึงท่ีสุดก็ คือ เป็นคนดี มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรง มัน่คง และเม่ือเขา้สู่
ระบบโรงเรียน ทุกคนก็คาดหวงัให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญั ในการดูแลพฒันาการทั้ง 4 ดา้น 
ดงักล่าว อยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เพื่อจะไดช่้วยให้เด็กเติบโตอยา่งมีคุณภาพ มีความร่าเริงแจ่มใส
และมีความสุข มีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และสามารถอยู่รอดในสังคมน้ีอย่าง
เฉลียวฉลาด โรงเรียนและครอบครัวจึงมีบทบาท หนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งสาํคญัยิง่ในการดูแล 
แนะนาํ สั่งสอน ฝึกฝน กล่อมเกลาจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเหมาะสม ตลอดจนจดัสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อพฒันาการของเด็ก เพื่อให้เติบโตเป็นมนุษยเ์ต็มตวัทั้งด้านความคิด ความสามารถ และมี
ความสุขนั้น ทุกคนท่ีใกลชิ้ดและเก่ียวขอ้งกบัเด็กไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ ผูป้กครอง ครูอาจารย ์จะตอ้ง
รับรู้อยา่งจริงใจวา่ เดก็มีร่างกาย ความคิด จิตวิญญาณเป็นของตนเองมาตั้งแต่เกิด เดก็มีความแตกต่าง
กนั เด็กแต่ละคน แต่ละแบบหาทางชีวิตทั้งปัจจุบนัและอนาคตจึงเป็นของเขา เด็กตอ้งเรียนรู้และ
ปรับตวัเอง เผชิญปัญหา และแกปั้ญหาดว้ยตวัของเขาเอง พ่อแม่ครูอาจารยต์อ้งจดัส่ิงแวดลอ้มท่ี
งดงาม มีความเขา้ใจ ให้กาํลงัใจและหนุนช่วยเม่ือเด็กเดือดร้อน การเขา้ไปเจา้ก้ีเจา้การ จดัการกบั
ปัญหาตามแนวทางของผูใ้หญ่มากๆ ไม่ยอมใหเ้ดก็แกปั้ญหาเอง จะทาํใหเ้ด็กรู้สึกตวัเองไม่มีค่า ไม่มี
ความสามารถ ทาํไม่ได้ทาํลายความเป็นตวัของเด็กไปอย่างส้ินเชิงสร้างความกดดัน ความทุกข์
ทรมานบีบคั้นทาํใหเ้ด็กกระเจิดกระเจิงออกจากบา้น ออกจากโรงเรียน ผนัตวัเองไปสู่ส่ิงแวดลอ้มท่ี
เส่ือมทราม ใชเ้วลาไปกบัส่ิงเริงรมย ์ตกเป็นเหยื่อสารเสพติด หนีโรงเรียน กา้วร้าวทะเลาะวิวาทไป
จนถึงเป็นอาชญากร และฆ่าตวัตาย การเลือกทางเดินชีวิตท่ีผิดพลาดเหล่าน้ี ส่วนหน่ึงเกิดจากผู ้
ใกลชิ้ดและเก่ียวขอ้งกบัเด็ก ขาดความรู้ความเขา้ใจพฒันาการและธรรมชาติของเด็กแต่ละช่วงวยั
อย่างถ่องแท ้จึงไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ ความรู้สึกนึกคิดให้เด็กแต่ละคนเขา้ใจตนเอง
ยอมรับตนเอง และพฒันาศกัยภาพของตนเองไปจนถึงจุดสูงสุดไดน้ับเป็นความสูญเสีย ท่ีเกิดข้ึน
ตลอดเวลาอย่างน่าเสียดาย ดงันั้นครูอาจารย ์พ่อแม่และผูป้กครอง ควรมีความรู้ ความเขา้ใจ
พฒันาการของเดก็ทั้งทางดา้นอารมณ์ จิตใจ สังคม ร่างกาย และสติปัญญาอยา่งลึกซ้ึง เพื่อประโยชน์
อยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 
 ประการแรก ความรู้ความเขา้ใจพฒันาการเด็กจะช่วยกาํหนดบทบาทของพ่อ แม่ ครู ซ่ึงจะ
มีผลต่อพฒันาการเดก็โดยตรง 
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 ประการท่ีสอง ความรู้ความเขา้ใจพฒันาการของเด็กจะช่วยพ่อแม่  และผูป้กครอง มี
ความสุขในการเฝ้าดูการเจริญเติบโตความร่าเริงแจ่มใสของเด็ก ตลอดจนสายสัมพนัธ์ ความเอ้ือ
อาทรของกนัและกนั 
 ประการสุดทา้ย ความรู้ความเขา้ใจพฒันาการของเดก็เป็นจุดเร่ิมตน้ของการฝึกหดัเพื่อท่ีจะ
เป็นพอ่แม่ เป็นครูท่ีมีประสิทธิภาพในการส่งเสริม แกไ้ขพฒันาการของเด็ก ซ่ึงจะตอ้งอาศยัความรัก
ความจริงใจ ฝึกฝนตนเองไม่ให้เป็นผูบ้งการชีวิตเด็กอีกดว้ยมีความตระหนกัว่า “ความเขา้ใจอย่าง
ถ่องแท้ย่อมต้องได้มาด้วยการปฏิบัติเท่านั้ น” นอกจากน้ี พ่อ แม่ ครูอาจารย์จะดูแลเด็กให้มี
สุขภาพจิตดีไดต้นเองจะตอ้งมีสุขภาพจิตดี และมีความเช่ือว่าพฤติกรรมมนุษยเ์กิดจากการเรียนรู้ จึง
สามารถเปล่ียนแปลงได ้เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกบัความดีงาม เด็กท่ีมีแนวโน้มจะมีปัญหา หรือมี
ปัญหานั้นตอ้งการ การดูแลเอาใจใส่อยา่งจริงจงั การช่วยเหลืออย่างถูกตอ้งจะช่วยให้ทุกอย่างดีข้ึน 
ประกอบกบัการมีจิตใจมัน่คง ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคจะเป็นพลงัชีวิตในการสร้างงานพฒันาคนให้มี
คุณภาพอยา่งภาคภูมิ และมีศกัด์ิศรี พฒันาการดา้นสังคมของเด็ก ซ่ึงเด็กตอ้งการมีประสบการณ์จาก
การกระทาํของตน และเรียนรู้จากพ่อแม่ ครู ผูป้กครอง เพื่อน และสังคม มีความสร้างสรรคส์ามารถ
ใช้เหตุผล และแยกแยะไดถู้กตอ้ง และรู้จกัการปรับตวัไดเ้หมาะสม และสามารถถอดใจรอส่ิงท่ี
ตอ้งการไดไ้ม่เอาแต่ใจตวัเอง แต่คาํนึงถึงความตอ้งการและความรู้สึกนึกคิดของผูอ่ื้นดว้ย โดยครู
และพ่อแม่ตอ้งทาํเป็นตวัอยา่ง การใหเ้ด็กมีกิจกรรมรับผดิชอบในหนา้ท่ีทั้งโรงเรียนและครอบครัว
ตามกาํลงัความสามารถเป็นส่ิงจาํเป็น เพราะจะไดมี้ความภูมิใจในผลงาน และการทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้น เด็กแต่ละคนมีความถนัดและความสามารถไม่เหมือนกนัครูและพ่อแม่ จึงไม่ควรกะเกณฑ์
บงัคบัไม่ไดค้าํนึงถึงความเป็นจริงทั้งไม่ควรซํ้ าเติมหรือเปรียบเทียบให้เด็กเกิดปมดอ้ย แต่ควรให้
กาํลงัใจ ส่งเสริมตามความถนดัและแนะนาํใหเ้ดก็เขา้ใจ และปรับปรุงส่ิงท่ีตนยงับกพร่องใหดี้ยิง่ข้ึน  
 
 มณฑิณี  นามบุญ (2546) ให้ความสาํคญัเร่ือง การใชกิ้จกรรมกลุ่มเพื่อพฒันาการปรับตวั
ทางสังคมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสันติวิทยา จงัหวดัเชียงราย พบว่า หลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรมกลุ่มนกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการปรับตวัทางสังคมเพ่ิมข้ึนกว่าก่อนการเขา้
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มทดลองมีความสามารถในการปรับตวัทางสังคมมากกว่ากลุ่มควบคุม ในดา้น
การปรับตวัเขา้กบัเพื่อน และบุคคลทัว่ไป ดา้นการเป็นผูใ้หแ้ละผูรั้บ และดา้นการยอมรับตนเองและ
ผูอ่ื้นๆ สาํหรับในดา้นการปฏิบติัตนตามระเบียบวินยัทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั 
 
 บุญหนา  ศรีลาดเลา (2546 : 98) มุ่งประเดน็ไปท่ีเร่ือง การออกเยีย่มบา้นนกัเรียน ทาํใหเ้กิด 
การเปล่ียนแปลง  ครู อาจารย ์ เขา้ใจ และมีความรู้เก่ียวกบัการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   เม่ือมีการออก 
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เยีย่มบา้นนกัเรียน  นกัเรียนทุกคนมีความพอใจในกิจกรรมดงักล่าว  
 
 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง การเยีย่มบา้น
นกัเรียน เป็นวิธีท่ีดีเยี่ยมท่ีจะนาํไปสู่การรู้จกัผูเ้รียน เน่ืองจากองคป์ระกอบหลายดา้นของบา้น ยอ่ม
สะทอ้นให้เห็นเบ้ืองหลงัต่างๆ มากมาย นบัตั้งแต่ตวับา้น วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างบา้น หรือ ขนาดของ
บ้าน  ซ่ึงสะท้อนให้เห็นฐานะเศรษฐกิจของผู ้ปกครอง  ส่ิงของเคร่ืองใช้ไม้สอยตลอดจน
เคร่ืองประดบับา้น ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นรสนิยมของผูอ้ยู่อาศยั ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถนาํไปวิเคราะห์
เช่ือมโยงถึงพื้นฐานของนกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดี การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล จะช่วยให้การคดั
กรองนักเรียนเป็นไปอย่างถูกตอ้งซ่ึงนับเป็นกระบวนการสําคญั ท่ีจะนําไปสู่การวิเคราะห์และ
จาํแนกนกัเรียนเป็นกลุ่มตามเกณฑก์ารคดักรองท่ีโรงเรียนจดัทาํข้ึน ไดแ้ก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสียง และ
กลุ่มมีปัญหา 
 
 ไพรินทร์ โฉมพดูดี (2551 : 69-70) ใหค้วามสาํคญัเร่ือง การพฒันาการดาํเนินงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนนํ้ าสวยวิทยา อาํเภอสระใคร จงัหวดัหนองคายภายใต้
กรอบการดาํเนินงานกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 5 กิจกรรม คือ  
 1) กิจกรรมในหอ้งเรียน  
 2) กิจกรรมเพ่ือช่วยเพื่อน  
 3) กิจกรรมการส่ือสารกบัผูป้กครอง  
 4) กิจกรรมการตรวจสอบแผน  
 5) กิจกรรมการสงัเกตการณ์ปฏิบติังาน  
 พบว่า ทาํใหร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบมีกิจกรรมการพฒันา
อยา่งชดัเจน มีการติดตามตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง และร่วมกนัระดมสมองเพ่ือแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
 
 ชลกร ศรีขจรกิจ (2552 : 10) ให้ความสาํคญัเร่ือง การพฒันาและส่งเสริมนกัเรียน เป็น
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองทุกคนควรจะไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา
ทั้ งนักเรียนในกลุ่มปกติและกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มพิเศษ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุม
ผูป้กครอง เป็นตน้ เพื่อท่ีจะใหน้กัเรียนในกลุ่มปกติไดพ้ฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองมากยิ่งข้ึน และ
เป็นการป้องกนัไม่ให้นกัเรียนในกลุ่มปกติกลายเป็นกลุ่มเส่ียง สาํหรับในนกัเรียนกลุ่มเส่ียง กลุ่มมี
ปัญหาหรือกลุ่มพิเศษ ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงก็จะช่วยให้กลบัมาเป็นนกัเรียนในกลุ่มปกติ หาทางแกไ้ข
ให้กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตตามท่ีโรงเรียนคาดหวงัไว ้ซ่ึง
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การพฒันาและส่งเสริมนักเรียนมีหลายวิธีท่ีโรงเรียนสามารถพิจารณาดาํเนินการได ้แต่มีกิจกรรม
หลกัสาํคญัท่ีโรงเรียนตอ้งดาํเนินการ คือ  
 1) การจดักิจกรรมโฮมรูม 
 2) การเยีย่มบา้น 
 3) การจดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียน 
 4) การจดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการดาํรงชีวิตและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 
 สาํนกังานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 2) ใหค้วามสาํคญัเร่ือง การเยีย่มบา้น 
เป็นวิธีการศึกษา รวบรวมขอ้มูลท่ีช่วยให้ครูไดท้ราบชีวิตความเป็นอยูแ่ละสภาพแวดลอ้มทางบา้น
ของนกัเรียนโดยการพบปะสนทนากบัผูป้กครองนกัเรียน เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น 
เจตคติซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบา้นกบัโรงเรียน ทาํใหค้รูได้
ขอ้มูลเก่ียวกบันักเรียนอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาของ
นักเรียนได้อย่างถูกตอ้งยิ่งข้ึน โดยวตัถุประสงค์ของการเยี่ยมบา้น 1) เพื่อเยี่ยมเยือนสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบา้นกบัโรงเรียน 2) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัตวันกัเรียน ไดแ้ก่ 
สภาพความเป็นอยู ่ครอบครัว ฐานะทางกรเงิน และอ่ืนๆ ซ่ึงจะช่วยใหเ้ห็นสภาพท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่เพียง
ไดย้นิแต่คาํบอกเล่าเท่านั้น 
  
 Grunwaldt, Ingeborg Stack (1983) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง รูปแบบท่ีมีลกัษณะลดการเรียน
ซํ้ าชั้นและอตัราการออกกลางคนัในระบบโรงเรียนของบราซิล พบว่า การปรับเปล่ียนหลกัสูตร ให้
เป็นไป ตามสังคม – เศรษฐกิจ และลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมแต่ละโรงเรียน คือ ปรับหลกัสูตร
ให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้าง โดยปรับเปล่ียนการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ วิธีการประเมินจากเกณฑ์
อา้งอิงและกระบวนการกระตุน้ทางบวก จากสภาพแวดลอ้มของการเรียนเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วม 
 
 O'Shea, Michael D. (2006) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง การรับรู้ของครูในการสนบัสนุน
นักเรียน: ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การสังเคราะห์ขอ้มูลห้าส่วนพื้นฐานของการสนับสนุนจาก
ครูผูส้อน ทั้งนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีประสิทธิภาพตํ่า ท่ีประกอบดว้ย 1) การให้ความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนปกติ 2) การรักษามาตรฐานทางพฤติกรรมและทางวิชาการท่ีสูงข้ึน 
3) เตรียมบทเรียนท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัการใชง้านจริง 4) การมีส่วนร่วมในชีวิตส่วนตวัของ
นกัเรียนโดยเฉพาะเม่ือปัญหาส่วนบุคคลท่ีเป็นอนัตรายต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวม และ 5) 
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บทเรียนในปัจจุบนัท่ีไดรั้บการออกแบบมาเพื่อใชเ้ป็นรูปแบบการเรียนรู้รายบุคคลหรือสถานการณ์
ท่ีไม่ซํ้ ากนั  
 
 Marianne, Zwick Krismer (2005 : 19) ใหค้วามสาํคญัเร่ือง การสนบัสนุนโดยเพ่ือนช่วย
เพื่อน เป็นบทบาทของเพ่ือนโดยใหเ้พื่อนดูแลและสนบัสนุนพฤติกรรม ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนในเชิง
บวก 
 
  Alecia, Marie Russell (2009) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง โปรแกรมช่วยลดออกกลางคนัท่ีมี
ประสิทธิภาพสาํหรับนกัเรียนในเขตเมือง ประกอบไปดว้ย  
 1) การคาํนึงถึงสังคม/อารมณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจของนักเรียนท่ีจะออกจาก
โรงเรียน  
 2) การแทรกแซงและการปฏิบติัท่ีดาํเนินการโดยโปรแกรมช่วยลดออกกลางคนั ท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มอตัราการจบการศึกษา  
 3) นกัเรียนตอ้งการเหตุผลในออกแบบทางเลือกทางการศึกษาของตนเอง  
 4) การมีเหตุผลของนกัเรียน  
 5) ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัสาํหรับโปรแกรมช่วยลดออกกลางคนั 
  
 จากการท่ีไดท้าํการศึกษา การพฒันาระบบดูแลสนบัสนุนนกัเรียน โดยเป็นการจดักิจกรรม 
ทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเยี่ยมบา้น กิจกรรมประชุมผูป้กครอง กิจกรรมตรวจ
สารเสพติด กิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือน กิจกรรมส่ือสารกบัผูป้กครอง และกิจกรรมเสริมสร้างทกัษะ
ทางสังคมการดาํรงชีวิตและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงในการจดักิจกรรมมีความมุ่งหวงัให้นกัเรียน
เรียนรู้ตนเอง การปรับตวัเขา้กบัสังคมและสามารถเรียนจนจบตามหลกัสูตรท่ีกาํหนด ซ่ึงในส่วน
ต่อไปท่ีจะกล่าวถึง ครูท่ีปรึกษา ดงัรายละเอียดท่ีจะต่อไป 
 

2.3 ครูทีป่รึกษา  
 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูท่ีปรึกษา ซ่ึงมีการศึกษาวิจยัในระหว่างปี พ.ศ.2531 ถึง ปี พ.ศ.
2554 ไดค้รอบคลุมถึง (1) คาํจาํกดัความและความหมาย ครูท่ีปรึกษา (2) งานท่ีครูท่ีปรึกษาตอ้ง
ปฏิบติั (3) จรรยาบรรณของครูท่ีปรึกษา และ (4) บทบาทของครูท่ีปรึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 นักการศึกษาได้ให้คาํจํากัดความและความหมาย ครูท่ีปรึกษา ในลักษณะต่างๆไว้
ดงัต่อไปน้ี  

 
 วฒันา  พชัราวนิช (2531 : 221-222) ครูท่ีปรึกษา คือ  
 1) สนใจปัญหาต่างๆ ของนกัศึกษา เอาใจใส่และตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ  
 2) สนใจหาความรู้เพื่อใหท้ราบถึง หนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงของตนเอง รวมทั้งวางแนวทางในการ
แกปั้ญหา  
 3) มีความคิดริเร่ิม มีสมรรถภาพในการทาํงาน มีความคล่องตวั มีใจรักงานอยา่งแทจ้ริง 
 4) ผา่นประสบการณ์ ต่างๆ ทั้งทางตรง และทางออ้มมามากพอสมควร อนัจะนาํมาใชใ้น
การปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองได ้
 
 เท้ือน  ทองแกว้ (www.gotoknow.org/blogs/posts/324191?, 13 มกราคม 2553) ครูท่ี
ปรึกษา คือ ครูท่ีไดรั้บคาํสั่งแต่งตั้งใหท้าํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา ดูแล และรับผิดชอบนกัศึกษาท่ีไดรั้บ
มอบหมาย เพื่อใหก้ารช่วยเหลือ และสนบัสนุนใหน้กัศึกษาประสบความสาํเร็จในการศึกษา  
 
 กเชษฐ์  ก่ิงชนะ (2554 : 7) ครูท่ีปรึกษา คือ ผูท่ี้ให้ความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากสถาบนัการศึกษาให้ทาํหนา้ท่ีให้คาํปรึกษาแนะนาํ ช่วยเหลือ 
และดูแลนักศึกษา ในดา้นการศึกษาปัญหาส่วนตวั และสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่าง นักศึกษา 
คณาจารยแ์ละสถาบนั 

 
 สรุปไดว้่า ครูท่ีปรึกษา หมายถึง ครูท่ีให้คาํแนะนาํ และให้คาํปรึกษากบันกัเรียนในเร่ือง

การเรียน พฤติกรรม และเร่ืองส่วนตวัของนักเรียนไดอ้ย่างถูกวิธี และยงัตอ้งรักษาความลบัของ
นกัเรียนเม่ือนกัเรียนขอคาํปรึกษา รวมถึงยงัตอ้งเป็นผูท่ี้เอาใจใส่กบันกัเรียนทุกคนอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
 2.3.1 งานทีค่รูทีป่รึกษาต้องปฏิบัต ิ

 
 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับ เร่ือง งานท่ีครูท่ีปรึกษาตอ้งปฏิบติั เพื่อเป็นแนว
ทางการจดักิจกรรม และกาํหนดความรับผิดชอบของผูค้วบคุม ในการจดักิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
ทางการพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนเพ่ือลดจาํนวนการออกกลางคนัของนักเรียน
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา (2552 : 4) งานท่ีครูท่ีปรึกษาตอ้งปฏิบติั   
 1)  พบนักเรียน 1 คร้ัง เป็นประจาํโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลนักเรียนขณะร่วม
กิจกรรมหนา้เสาธง 
 2) ศึกษาระเบียบ กฎ ข้อบังคับต่างๆ ของสถานศึกษาอย่างละเอียด เพื่อให้
คาํแนะนาํตกัเตือน แก่นักเรียนท่ีประพฤติไม่เหมาะสม หรือประพฤติผิดระเบียบต่างๆ เป็นการ
ป้องกนัปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
 3)  ติดต่อกบัผูป้กครองอยา่งใกลชิ้ด และรายงานความประพฤติ สุขภาพ และอ่ืนๆ 
ใหผู้ป้กครองทราบอยูเ่ป็นประจาํ 
 4)  มีแผนการเรียน ตารางเรียน หอ้งเรียน สถานท่ีฝึกปฏิบติั พร้อมช่ือครูผูส้อนของ
นกัเรียนทุกคนปฏิทินของสถานศึกษา คู่มือนกัเรียน 
 5)  ส่งเสริมความดี ความสามารถและคุณธรรมของนกัเรียน โดยการให้ขอ้คิดเห็น 
อบรมอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง และส่งเสริมใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัเป็นนิสยั 
 6)  ติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียนทนัที 
 7)  หาโอกาสไปเยีย่มบา้นเพ่ือพบผูป้กครองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 8) ให้ความเห็นในการออกหนังสือรับรองความประพฤติ  ประวัติ ดี เ ด่น
ความสามารถพิเศษ 
 9)  ปรึกษาทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช่วยกนัแกไ้ขเม่ือมีปัญหา หรือหาทางป้องกนัก่อน
เกิดปัญหา 
 10) จดัทาํแฟ้มประวติันกัเรียนในความรับผดิชอบทุกคน 
 11) เป็นท่ีปรึกษาในการจดัทาํ Portfolio ของนกัเรียน 
 ในการปฏิบติังานของครูท่ีปรึกษาตอ้งทาํนั้นเป็นการส่งเสริมและใหค้วามสาํคญักบั 
การดูแลนกัเรียนเป็นอย่าง โดยในการปฏิบติังานของครูท่ีปรึกษาทุกคนจะตอ้งยึดความถูกตอ้งและ
จรรยาบรรณของครูท่ีปรึกษาตอ้งมีอยูใ่นตวัครูท่ีปรึกษา 
  
 2.3.2 จรรยาบรรณของครูทีป่รึกษา  

 
 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั แนวคิดดา้นของจรรยาบรรณของครูท่ีปรึกษา เพื่อ
นาํมาเป็นขอ้มูลในการกาํหนดขอบเขตการทาํงานของครูท่ีปรึกษาดา้นการจดักิจกรรมระบบการ
ดูแลสนับสนุนนัก เ รียนเพื่อลดจํานวนการออกกลางคันของนัก เ รียนอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา (2552 : 5) จรรยาบรรณของครูท่ีปรึกษา   
 1)  คาํนึงถึงสวสัดิภาพ ขวญัและกาํลังใจของนักเรียนอยู่เสมอ ไม่กระทาํการใดท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่นกัเรียนโดยไม่เป็นธรรม 
 2)  รักษาความลบัของนกัเรียน 
 3)  มีความจริงใจและช่วยเหลือนกัเรียนท่ีรับผดิชอบ เช่น ลูกหลานของตน 
 4)  ให้ความเห็นเป็นกลางๆ ในการให้คาํปรึกษาไม่วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใดให้
นกัเรียนฟังในทางก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียหรือความแตกร้าวแก่บุคคลหรือสถาบนั 
 5)  ประพฤติปฏิบติัใหส้มกบัความเป็นปูชนียบุคคล ยดึมัน่ในคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีแก่นกัเรียน 
 
 2.3.3 บทบาทของครูทีป่รึกษา  
 
 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั บทบาทของครูท่ีปรึกษา เพื่อนาํมาเป็นขอ้มูลในการ
กาํหนดบทบาทหน้าท่ีการทาํงานของครูท่ีปรึกษาด้านการจดักิจกรรมระบบการดูแลสนับสนุน
นกัเรียนเพ่ือลดจาํนวนการออกกลางคนัของนักเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 เท้ือน  ทองแกว้ (www.gotoknow.org/blogs/posts/324191?, 13 มกราคม 2553) ครูท่ี
ปรึกษามีบทบาทและหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 1) บทบาทของครูท่ีปรึกษาทางวิชาการ        
  1.1) การใหค้าํปรึกษาทางดา้นวิชาการ คือ การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการเรียนของ
นกัศึกษา เช่น 

   (1) การวางแผนการเรียนใหจ้บการศึกษาในเวลาท่ีกาํหนดตามหลกัสูตร 
   (2) ติดตามผลการเรียนของนกัศึกษา   ใหค้าํแนะนาํในกรณีมีปัญหาการเรียน 

วิชาใดวิชาหน่ึง 
   (3) สนับสนุนการเรียนของนักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษให้ประสบ
ผลสาํเร็จสูงสุด 
   (4) ทาํงานร่วมกบันกัศึกษาในการวางแผนการประชุมและกิจกรรมสัมพนัธ์ 
การสร้างความคุน้เคย ให้มีความสัมพนัธ์ท่ีระหว่างนักศึกษา และระหว่างครูกบัศิษย ์ ท่ีจะช่วย
ส่งเสริมการเรียนของนกัศึกษา 
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   (5) ให้ค ําป รึกษาและ ช่วย เห ลือนัก ศึกษา เ ก่ี ยวกับวิ ธีก าร เ รี ยนใน
สถาบนัอุดมศึกษา เช่น การจดบนัทึกคาํบรรยาย การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง การอ่านตาํรา การเขียน
รายงาน การนาํเสนอรายงาน แกไ้ขปัญหาผลการเรียนตํ่า เป็นตน้ 
  1.2) การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการปรับตวั นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาอยูใ่นช่วงวยั
ของการเปล่ียนแปลงทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเร่ือง
พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม การคบเพื่อน ค่าใชจ่้าย ความขดัแยง้ต่างๆ เป็นตน้ 
   (1) ปัญหาเก่ียวกบัการคบเพื่อน ครูท่ีปรึกษาจะตอ้งใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการ
ปรับตวัในการคบเพ่ือนใหม่ ตอ้งระมดัระวงัเร่ืองยาเสพติด ความประพฤติทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 
เป็นตน้ 
   (2) ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพจิต ครูท่ีปรึกษาจะตอ้งคอยตรวจสอบดู นกัศึกษา
บางคนมีปัญหาทางดา้นสุขภาพจิตท่ีเน่ืองมาจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาเร่ืองการ
เดินทาง ปัญหาเร่ืองการปรับตวั เป็นตน้ ปัญหาเหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต ทาํให้เกิดผล
กระทบต่อการดาํรงอยู ่ และการเรียนในหอ้งเรียน อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงมีบทบาทเหมือนพ่อแม่ท่ีตอ้ง
คอยดูแลเอาใจใส่ หมัน่คอยสงัเกตพฤติกรรมและคอยช่วยเหลือ 
   (3) ปัญหาเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย มีค่าใชจ่้ายท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม มีค่าใชจ่้าย
สูงข้ึน ทั้งในการใชจ่้ายส่วนตวัและการเรียน บางคนมีโทรศพัทมื์อถือ และใชเ้คร่ืองสําอางตาม
แฟชัน่ ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายสูงข้ึน ถา้ครอบครัวไม่สามารถสนบัสนุนไดจ้ะเกิดปัญหา แมว้่าจะมีกองทุน 
ICL ใหกู้ย้ืม หรือ ทุนอ่ืนๆ ก็ตาม ถา้หากบริหารกิจกรรม บริหารการเงินไม่ดีก็จะก่อใหเ้กิดปัญหา
ตามมาได ้
   (4) ปัญหาความขดัแยง้ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทะเลาะเบาะแวง้ อาจเน่ืองมาจาก
สาเหตุต่างๆ เช่น การรับนอ้งใหม่ การแยง่ชิงคู่รัก การแข่งขนักีฬาระหวา่งคณะ ระหว่างสถาบนั เป็น
ตน้ รวมทั้งความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนในตวันกัศึกษา จากการไม่สามารถปรับตวัในเร่ืองต่างๆ ได ้
ยอ่มเกิดความขดัแยง้ ก่อให้เกิดความเครียด ซ่ึงอาจนาํไปสู่พฤติกรรมกา้วร้าว ทาํร้ายเพื่อน ทาํร้าย
ตนเอง เป็นตน้ ปัญหาการปรับตวัเป็นปัญหาสาํคญัเบ้ืองตน้ ท่ีนกัศึกษาใหม่จะพบในช่วงแรกของ
การเขา้สู่สถาบนัการศึกษาใหม่ ถา้ไดรั้บการช่วยเหลือดว้ยดีจากอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเอาใจใส่ดูแล
ตั้งแต่ตน้ และเม่ืออยูใ่นสถานศึกษามานานหลายปี จะมีปัญหาการเรียน การคบเพื่อน และค่าใชจ่้าย 
เป็นตน้ โดยเฉพาะบางคนท่ีมีปัญหากระทบหลายๆ ดา้น จากการเงิน ทางบา้น เพื่อนฝงู จะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพจิต สมาธิ และการเรียน ซ่ึงจะทาํใหมี้สุขภาพจิตท่ีไม่ดีมากข้ึน เพราะอาจตอ้งออก
จากสถาบนัการศึกษาดว้ยเหตุผลวา่สอบตก 
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  1.3) การให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพ สถาบนัการศึกษาตอ้งการให้
นกัศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดีในสถาบนัการศึกษา และเม่ือจบการศึกษาไปแลว้ บุคลิกภาพของนกัศึกษา 
หมายถึง ลกัษณะโดยรวมของนกัศึกษาท่ีแสดงหรือกระทาํให้ปรากฏ เช่น การเดิน การพูดจา การ
แต่งกาย กิริยามารยาท การมองเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้น เป็นตน้ กระบวนการจดักิจกรรมใน
สถาบนัการศึกษาตอ้งการให้นกัศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี จึงมีกิจกรรมพฒันาบุคลิกภาพหลายลกัษณะ 
ในรูปกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสาธิต การวางแผนเก่ียวกบัการพดู การวางตวั การนาํเสนอขอ้มูล 
การแต่งกาย เป็นตน้ เพื่อนกัศึกษาไดมี้ความรู้ความเขา้ใจและนาํมาปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง 
ซ่ึงรวมถึงความประพฤติและการปฏิบติังานในสถานศึกษา เช่น การเคารพรุ่นพี่ การเคารพครู
อาจารย ์การปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัการศึกษา การเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผูอ่ื้น การ
ซ่ือสัตย ์และการตรงต่อเวลา เป็นตน้ ส่ิงดงักล่าวขา้งตน้ อาจารยท่ี์ปรึกษาจะมีบทบาทไดช่้วยเหลือ
นกัศึกษาในระหว่างการศึกษาในสถาบนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและใกลชิ้ด การกล่อมเกลาจนเป็นนิสัย จะ
ช่วยใหน้กัศึกษาไดมี้มาตรฐานดา้นบุคลิกภาพท่ีดีตั้งแต่เป็นนกัศึกษา เม่ือจบออกไปแลว้จะเป็นคนท่ี
ดีของสงัคมและประเทศชาติ 
  1.4) การให้คาํปรึกษาในการทาํกิจกรรมของนักศึกษาประสบการณ์ในการทาํ
กิจกรรมของนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษามีความหมาย และมีคุณค่าท่ีเป็นพื้นฐานในการปฏิบติังาน
ภายหลงัจบการศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรสนบัสนุนใหป้ระสบความสาํเร็จ โดยใหค้าํเสนอแนะ
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมทางสังคม เพื่อการเรียนรู้ การทาํงานหรือกิจกรรม
ในการเสริมความรู้ทางวิชาการ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน การฝึกการเป็นผูน้าํ ผูต้าม ผู ้
ประสานงานและผูส้นบัสนุน เป็นตน้ ซ่ึงจะตอ้งไดก้ารปลูกฝังแนวคิดท่ีดีงามในการทาํกิจกรรม เช่น
   (1) การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีทางสถาบนัจดัข้ึน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ดาํเนินการ 
   (2) การปลูกฝังความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
   (3) การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
   (4) พฒันาทกัษะการทาํงานของตนเองในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างเป็น
ระบบ และเรียนรู้วิธีการปรับปรุงการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 
   (5) การแบ่งเวลาในการทาํกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัการเรียน 
   (6) สร้างวฒันธรรมความประพฤติท่ีดีใหก้บัรุ่นพี่ หรือเป็นตวัอยา่งใหก้บัรุ่น
นอ้ง 
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   (7) ปลูกจิตสาํนึกของนกัศึกษาให้ตระหนกัในคุณค่าของมรดกของชาติ เช่น 
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นไทย รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มรอบตวันักศึกษา 
และสถานศึกษาใหส้ะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นตน้ 
  
 ศศิพิสุทธ์ิ  หงส์สมบติั (2552 : 5) อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงมีบทบาทสาํคญั คือ 
 1)  ให้คาํแนะนาํในดา้นวิชาการ เช่น การเลือกวิชาเรียน แผนการเรียน การให้ขอ้มูลใน
เร่ืองหลกัสูตร และรายละเอียดของวิชา การแกอุ้ปสรรคหรือปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ เป็นตน้ 
 2)  ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่นกัศึกษา ในเร่ืองกฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของวิทยาลยั เพื่อ
นกัศึกษาจะไดป้ฏิบติัตนไดถู้กตอ้งเหมาะสม และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสวสัดิการ หรือบริการต่างๆ ท่ี
วิทยาลยัจดัใหแ้ก่นกัศึกษา เพื่อนกัศึกษาจะไดรั้บประโยชนต์ามสิทธิอนัพึงมี อาจารยท่ี์ปรึกษาอาจจะ
สอบถามขอ้มูลไดจ้ากฝ่ายกิจการนกัศึกษาของวิทยาลยั 
 3)  จดัรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบันักศึกษาในความดูแล เช่น ประวติัส่วนตวั หลกัฐานการ
ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียน ใบแสดงผลการเรียนประจาํภาคเรียน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการให้
คาํปรึกษา 
 4) ให้คาํแนะนาํแก่นกัศึกษาท่ีมีปัญหาส่วนตวั เช่น การปรับตวั หรือปัญหาเก่ียวกบั
ครอบครัวบางเร่ือง การจดัตารางเวลา (Office Hour) ใหน้กัศึกษามาพบเพ่ือขอคาํปรึกษา พยายาม
หาทางช่วยนักศึกษาแกปั้ญหา ถา้เป็นปัญหาท่ีเกินความสามารถ ก็อาจแนะนาํให้ไปหาผูท่ี้จะให้
ความช่วยเหลือไดต่้อไป 
 5)  ช่วยนกัศึกษาให้พฒันาตนเองในดา้นต่างๆ เช่น  ดา้นสังคม และบุคลิกภาพ  ส่งเสริม
นกัศึกษาใหเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ฝึกเปล่ียนนิสยัท่ีไม่พึงประสงค ์ใหรู้้จกัตั้งเป้าหมายชีวิต 
 6)  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบับริการนักศึกษาท่ีคณะหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
นกัศึกษามอบหมาย เช่น เป็นกรรมการคดัเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ออกใบรับรองความ
ประพฤติของนกัศึกษาใหแ้ก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีขอมา เป็นตน้ 
 
 จากการท่ีได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับ ครูท่ีปรึกษา ทาํให้ผูว้ิจยัเห็นถึงการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา ในการใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือนกัเรียน ดา้นวิชาการ ดา้นการดาํรง
สถานภาพในสถานศึกษา ดา้นแกปั้ญหาส่วนตวั และดา้นของการพฒันาตนเองของนกัเรียน  โดยครู
ท่ีปรึกษายงัเป็นผูท่ี้มีความใกลชิ้ดกบันกัเรียนมากท่ีสุดเปรียบไดก้บัเป็นพ่อแม่คนท่ีสองของนกัเรียน 
และวรรณกรรมท่ีผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาในหวัขอ้ต่อไป การแนะแนว ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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2.4 การแนะแนว  
 

 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแนะแนว  ซ่ึงมีการศึกษาวิจยัในระหว่างปี พ.ศ.2531 ถึง ปี 
พ.ศ.2553 ไดค้รอบคลุมถึง (1) คาํจาํกดัความ และความหมายการแนะแนว (2) ความมุ่งหมายของ
การแนะแนว (2) ความสาํคญัของการแนะแนว และ (3) ประโยชน์ของการจดับริการแนะแนวใน
โรงเรียน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 มีนกัการศึกษาไดใ้หค้าํจาํกดัความและความหมาย การแนะแนว ไวด้งัต่อไปน้ี  
 

 วชัรี ทรัพยมี์ (2531 : 3) การแนะแนว หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เขา้ใจ 
ตนเอง และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้ขาสามารถนาํตนเองได ้แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง และสามารถปรับตวั 
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
 สุรางค ์ ชยัหม่ืน (2541 : 6) การแนะแนว หมายถึง กระบวนการท่ีช่วย ใหบุ้คคลรู้จกัตนเอง
และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้บุคคลสามารถตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาและวางแผนในอนาคตของตนเองได้
อยา่งเหมาะสม 
 
 ไกรฤทธ์ิ  หม่ืนโพธ์ิ (2543 : 6) การแนะแนว หมายถึง กระบวนการช่วยใหบุ้คคลไดรู้้จกั
และเข้าใจตนเองอย่างลึกซ้ึง  รู้จักเข้าใจโลกและส่ิงแวดล้อม  รู้จักพัฒนาศักยภาพหรือใช้
ความสามารถท่ีมีอยูใ่นตนเองใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุดแก่ตนเองและผูอ่ื้นในสังคม รู้จกัตดัสินใจ
อย่างฉลาด และอย่างมีเหตุผล รู้จกัปรับตนให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคม
อยา่งผาสุขตามสมควรแก่อตัภาพ 
 
         พนม ล้ิมอารีย ์ (2548 : 3) การแนะแนว หมายถึง การช้ีแนะ การช้ีช่องทางให้ การบอก
แนวทางให ้เพื่อช่วยใหผู้ท่ี้มีปัญหาตดัสินใจได ้ดว้ยตนเอง 
 
 การบริหารงานแนะแนว ( 2553) แนวคิดของการแนะแนวสรุปได ้6 ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี                     

 1)  บุคคลแต่ละคนยอ่มมีความแตกต่างกนั ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์สติปัญญา 
ตลอดจนความสนใจ ความสามารถ ความถนัด และเจตคติ ฉะนั้ นการจัดกิจกรรมควรมีความ
หลากหลาย 
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 2)  บุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และมีศกัยภาพภายในตวัซ่ึงศกัยภาพดงักล่าวควรไดรั้บการ
พฒันา 
 3)  บุคคลมีการเปล่ียนแปลงทุกดา้น การเปล่ียนแปลงจะเป็นไปดว้ยดีหรือไม่ดีข้ึนอยู่กบั
ปัจจยั และสาเหตุของการเปล่ียนแปลงนั้นๆ 
 4)  พฤติกรรมทุกอยา่งของบุคคลยอ่มมีสาเหตุ การแสดงออกของบุคคลยอ่มเกิดจากตนเอง
และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 5)  บุคคลยอ่มมีศกัด์ิศรี และตอ้งการยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
         6)  ธรรมชาติของคนอยู่ร่วมกนัเป็นสังคม จาํเป็นตอ้งมีความสัมพนัธ์ และพ่ึงพาอาศยัซ่ึง
กนัและกนั 
 
 สรุปไดว้า่ การแนะแนว หมายถึง กระบวนการท่ีช่วยเหลือใหบุ้คคลสามารถยนืดว้ยขาของ 
ตนเองไดแ้ละสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหอ้ยูใ่นสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
 2.4.1 ความมุ่งหมายของการแนะแนว  
 
 พนม ล้ิมอารีย ์(2548 : 6-7)  ความมุ่งหมายของการแนะแนว   สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น     
2 ประเภท คือ (1) ความมุ่งหมายทัว่ไป และ (2) ความมุ่งหมายเฉพาะ 
 ความมุ่งหมายทัว่ไป หมายถึง ความมุ่งหมายของการแนะแนวโดยส่วนรวมนั้น คือ การ
แนะแนวไม่ว่าจะจดั ณ สถานท่ีใดก็ตามย่อมจะมีความมุ่งหมายทัว่ไปเหมือนกนั หรืออาจเรียกอีก
อยา่งหน่ึงวา่หนา้ท่ีของการแนะแนวกไ็ด ้ซ่ึงมีอยู ่ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
 1)  เพื่อป้องกนัปัญหา (Prevention) นัน่คือ การแนะแนวมุ่งจะป้องกนัไม่ให้นกัเรียนเกิด
ปัญหาหรือความยุ่งยากในการดาํเนินชีวิตของตนเพราะปัญหาและความยุ่งยากต่างๆ นั้นสามารถ
ป้องกนัได ้และการปล่อยใหน้กัเรียนเกิดปัญหาข้ึนมาแลว้ค่อยตามแกไ้ขช่วยเหลือในภายหลงันั้นทาํ
ไดย้าก และตอ้งใชเ้วลานาน ในบางกรณีอาจจะแกไ้ขไม่ไดอี้กดว้ย 
 2)  เพื่อแกไ้ขปัญหา (Duration) นัน่คือ การแนะแนวมุ่งจะให้ความช่วยเหลือนกัเรียนใน
การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตน เพราะถา้ปล่อยให้นกัเรียนประสบกบัปัญหาโดยไม่ให้ความ
ช่วยเหลือแลว้ นักเรียนย่อมจะไม่สามารถดาํรงตนอยู่ในสังคมอย่างปรกติสุขได ้และในบางคร้ัง
อาจจะมีการปรับตวัท่ีผดิๆ ทาํใหเ้กิดปัญหาเพิ่มมากยิง่ข้ึน 
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 3)  เพื่อส่งเสริมพฒันา (Development) นัน่คือ การแนะแนวมุ่งจะใหก้ารส่งเสริมนกัเรียน
ทุกคนใหเ้กิดความงอกงามมีพฒันาการในดา้นต่างๆ อยา่งสมบูรณ์ เพื่อท่ีนกัเรียนแต่ละคนจะไดรั้บ
การส่งเสริม และแสดงความสามารถในดา้นต่างๆ ของตนออกมาอย่างเต็มท่ี โดยไม่ให้มีส่ิงใดมา
เป็นอุปสรรคขดัขวางความเจริญกา้วหนา้ และพฒันาการของนกัเรียน 
 ความมุ่งหมายเฉพาะ หมายถึง ความมุ่งหมายของการแนะแนวท่ีสถานศึกษาซ่ึงจดัใหมี้การ 
บริการแนะแนวเป็นผูก้าํหนดข้ึนมา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัปรัชญา เป้าหมายหลกัสูตร และสภาพ
สังคมของสถานศึกษานั้ นๆ แต่อย่างไรก็ตามความมุ่งหมายเฉพาะของการแนะแนวสําหรับ
สถานศึกษาแต่ละแห่งยอ่มไม่แตกต่างกนัมากนกั เช่น 
 1)  เพื่อช่วยใหน้กัเรียนแต่ละคนไดรู้้จกัตนเองอยา่งถ่องแท ้(Self Understanding) คือ การ
ช่วยใหน้กัเรียนรู้ถึงความตอ้งการ ความคิด ความสามารถ ความถนดั และขอ้จาํกดัต่างๆ ของตน อนั
จะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ และการดาํเนินชีวิตของนกัเรียน 
 2) เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จกัปรับตวั (Self Adjustment) ให้เหมาะสมกบัตนเอง และ
สภาพแวดลอ้ม คือ การช่วยให้นักเรียนรู้จกัวิธีปฏิบติัตนเพ่ือท่ีจะดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นสุข 
 3) เพื่อช่วยให้นกัเรียนรู้จกันาํตนเอง (Self Direction) คือ การช่วยให้นกัเรียนมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง รู้จกัใช้สติปัญญาความสามารถของตนแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างฉลาด และ
เหมาะสม สามารถวางแผนการชีวิตในอนาคต และสามารถนาํตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 4) เพื่อช่วยใหน้กัเรียนรู้จกัใชว้ิจารณญาณคาดการณ์ล่วงหนา้ ส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และรู้จกั
หลีกเล่ียงและป้องกนัส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยกะทนัหนั 
 5) เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างครูกบันกัเรียน เพราะการมีสัมพนัธภาพท่ีดี
จะช่วยใหก้ารบริหารงานของโรงเรียนดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ 
 6) เพื่อช่วยฝึกในเร่ืองประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนของชาติ เพราะการฝึกใหน้กัเรียนไดมี้
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ และหน้าท่ีของตน และมีการปฏิบัติจริง จะช่วยให้นักเรียน
เจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ 
 7) เพื่อช่วยให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ระหว่างโรงเรียน บา้น และชุมชน อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมพฒันานกัเรียนในท่ีสุด 
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 2.4.2 ความสําคญัของการแนะแนว 
 
 การแนะแนวมีความสําคญั และมีประโยชน์มากยิ่งข้ึนในสังคมปัจจุบนัทั้งน้ีเน่ืองจาก
ปัญหาต่างๆ ของนกัเรียนในโรงเรียนมีมากข้ึน มีทั้งปัญหาในการศึกษาเล่าเรียน ปัญหาในการศึกษา
ต่อในอาชีพต่างๆ รวมทั้งการประกอบอาชีพ ตลอดจนปัญหาส่วนตวัของนักเรียนทั้งท่ีบา้นและท่ี
โรงเรียน ดงัท่ี กรมวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2532 : คาํนาํ) กล่าวว่าในปัจจุบนัมีการ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ อย่างรวดเร็วอนัสืบเน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการส่ือสาร ตลอดจนการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร สังคมมีความซับซ้อนทาํให้ไดรั้บ
ข่าวสารทั้งทางบวกและทางลบ มีตวัอยา่งท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม รวมทั้งเกิดการแข่งขนักนัทั้ง
ดา้นการศึกษาและเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก ซ่ึงนบัวนัจะทวีความรุนแรง จนมีผลกระทบต่อการดาํเนิน
ชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป ส่งผลใหบุ้คคลตอ้งพยายามปรับตวัเพื่อดาํเนินชีวิตอยูใ่น
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างราบร่ืนและมีความสุข หากบุคคลไม่สามารถปรับตวัไดก้็จะทาํให้เกิด
ความคบัขอ้งใจ ขดัแยง้ใจและวิตกกงัวล หากปล่อยไวน้านก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหา
การเรียน ปัญหาการไม่มีงานทาํ ปัญหาการปรับตัว ปัญหาติดสารเสพติด ปัญหาความเครียด
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงวยัรุ่นตอ้งช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง รู้จกัขอบเขต สถานภาพของตน 
ยอมรับความเปล่ียนแปลงทางร่างกาย ปรับตวักบัการเปล่ียนแปลง วางตวัไดเ้หมาะสมกบัเพศของ
ตน สร้างสมทศันะท่าทีท่ีเป็นผูใ้หญ่ เตรียมตวัสู่อาชีพและชีวิตครอบครัว การแนะแนวจะช่วยใหค้รู
เขา้ใจเด็กไดดี้ยิ่งข้ึน ครูเขา้ใจลกัษณะการเจริญเติบโตของเด็กดีข้ึน เขา้ใจความตอ้งการของเด็ก เขา้
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล จดักลุ่มเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ให้แก่
เด็กไดเ้หมาะสมยิง่ข้ึน ครูกบัผูป้กครองมีการประสานงานกนั เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างบา้นและ
โรงเรียน ผูเ้รียนบรรลุถึงจุดหมายปลายทางของหลกัสูตรท่ีกาํหนด ช่วยให้โรงเรียนไดน้าํแหล่ง
วิทยาการในทอ้งถ่ินมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ แต่ทั้งน้ีงานแนะแนวของโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดข้ึนอยูก่บัครูผูท้าํหนา้ท่ีแนะแนวท่ีจะเขา้ใจบทบาทของตนเองและกาํหนดแนวทางปฏิบติัท่ี
เหมาะสม นกัเรียนไดรั้บประโยชน์ในการจดับริการแนะแนวอยา่งเตม็ท่ี  
 
 อมัพวนั อมัพรสินธ์ุ (2542 : 182-185) มุ่งประเด็นไปท่ีเร่ือง การบริการแนะแนว ว่ามี
ความสําคัญและจําเป็นในการช่วยเหลือให้มนุษย์สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัญหาและการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบันทําให้การแนะแนวมี
ความสาํคญัสรุป ไดด้งัน้ี 
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 1)  การเปล่ียนแปลงดา้นครอบครัว สภาพครอบครัวในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงจากสมยัก่อน 
ซ่ึงสมยัก่อนสภาพครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ มีญาติพี่น้องอยู่ร่วมกันดูแลเอาใจใส่กันอย่าง
ใกลชิ้ด และสามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได ้แต่ปัจจุบนัครอบครัวจะเลก็ลง อยูก่นัตามลาํพงับิดา
มารดาและบุตร เม่ือบิดามารดาไปทาํงานบุตรก็ตอ้งอยูต่ามลาํพงั ขาดคนดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอน 
ขาดความรักความอบอุ่น ก่อใหเ้กิดปัญหาความวา้เหว่ตามมา เด็กอาจจะประพฤติตนไปในทางท่ีผิด 
คบเพ่ือนไม่ดี ติดยาเสพติด หรือมีปัญหาทางอารมณ์ เป็นตน้ 
 2)  ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สังคมปัจจุบนัมีความลาํบากเร่ืองความเป็นอยู่ทางดา้นเศรษฐกิจ
มากข้ึน เน่ืองจากจาํนวนประชากรเพิ่มข้ึนแต่ทรัพยากรธรรมชาติลดนอ้ยลง ผูค้นแก่งแยง่ชิงดีชิงเด่น
ในการเพิ่มอาํนาจและเศรษฐกิจใหก้บัตนเอง เพื่อจะทาํใหต้นเอง อยูดี่ กินดี มีความสุข การแนะแนว
จึงมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยใหเ้ดก็รู้จกัวิธีเผชิญกบัปัญหา ปรับตวัได ้และดาํเนินชีวิต
ใหถู้กตอ้งเป็นท่ียอมรับของสงัคมต่อไป 
 3)  การเปล่ียนแปลงดา้นสงัคม สงัคมในวงกวา้งมีความเป็นอยูซ่บัซอ้นมากข้ึนสถานะทาง
สังคม บทบาทหนา้ท่ีต่างๆ ของบุคคลเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว ก่อใหเ้กิดปัญหาทางดา้นการปรับตวั
มนุษยเ์กิดความสบัสนในบทบาทของตนเองทาํใหมี้ปัญหาดา้นพฤติกรรมเกิดข้ึนมากมาย 
 4)  ปัญหาการวา่งงาน สภาพการทาํงานในปัจจุบนัมีการแก่งแยง่แข่งขนักนัสูงผลกระทบท่ี
ตามมา คือ ปัญหาการว่างงาน ไม่มีความสุขในการทาํงาน ขาดความมัน่คงและปลอดภยัในการ
ดาํเนินชีวิต ปัญหาเหล่าน้ีก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีรุนแรงในสังคม เช่น อนัธพาล โจร ฆาตกรรม การ
ฆ่าตนเอง และฆ่าผูอ่ื้น โรคจิต หรือการมีอาชีพท่ีเป็นปัญหาต่อสงัคม เป็นตน้ 
 5)  ปัญหาทางดา้นสุขภาพจิต สังคมมีปัญหา การดาํรงชีวิตในสังคมจึงขาดความสุขเกิด
ปัญหาทางดา้นความคิด ความเช่ือ ความไม่สมหวงั การเส่ียง ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีทาํให้บุคคลมีชีวิตอยู่
อย่างวิตกกังวล หวาดผวา คอยเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน เม่ือเกิดปัญหาข้ึนก็มีความเครียด 
กระทบทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม ในท่ีสุดอาจถึงขั้นรุนแรงทาํลายตนเอง ทาํลายผูอ่ื้น ทาํลาย
สงัคม หรือหนีออกจากโลกของความเป็นจริง บา้คลัง่ วิกลจริต ฯลฯ 
 6)  การเปล่ียนแปลงทางดา้นการศึกษาและอาชีพ การศึกษาในสมยัก่อนเป็นไปอย่างง่าย
ไม่สลบัซับซ้อนมากนัก แต่วิชาการสมยัใหม่เด็กจาํเป็นตอ้งเลือกวิชาเรียนตามความถนัด และ
ความสามารถของตนเองเพ่ือเตรียมตวัเลือกอาชีพในอนาคต การศึกษาและอาชีพในปัจจุบนัมีความ
หลากหลาย เด็กตอ้งรู้จกัโลกกวา้งทางการศึกษา อาชีพ และรู้จกัตนเองจึงจะสามารถเลือกเรียนหรือ
เลือกอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตน 
 7)  ปัญหาและการเปล่ียนแปลงทางดา้นการเมือง การแนะแนวช่วยให้เด็กเขา้ใจสภาพท่ี
แทจ้ริง รู้จกัติดตามข่าวสาร และคิดวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองเพราะการเมืองมีผลกระทบต่อการ
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ดาํเนินชีวิตของประชาชนทุกคน เด็กตอ้งประพฤติปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามระบบประชาธิปไตยอนั
เป็นระบบการปกครองของประเทศ 
 8)  ปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ เด็กท่ีมีสุขภาพไม่ดีจะเกิดโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ นอกจากน้ีเด็ก
อาจจะมีปัญหาดา้นสุขภาพเน่ืองจากปัญหายาเสพติด การประพฤติผิดในเร่ืองเพศทาํให้เกิดโรคจาก
การมีเพศสมัพนัธ์ ปัญหาจากอุบติัเหตุทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็ พิการ หรือเสียชีวิต รวมทั้งปัญหาทัว่ๆ ไป 
เช่น สายตาสั้น หูตึง พูดไม่ชดั เป็นตน้ การบริการแนะแนวมีหนา้ท่ีช่วยแกปั้ญหาให้เด็กอยา่งถูกวิธี 
ทาํใหเ้ดก็เขา้ใจถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของตนเอง และรู้แนวทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น 
 9)  ปัญหาการเปล่ียนแปลงทางขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม สมยัปัจจุบนั
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไปมาก เป็นเหตุให้เด็กสับสนไม่ทราบว่าจะ
ปฏิบติัอยา่งไรจึงจะถูกตอ้ง บริการแนะแนวจึงมีหนา้ท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความถูกตอ้งของขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวฒันธรรมของไทย ทาํใหเ้ด็กเกิดความเขา้ใจดีข้ึน และประพฤติปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ในโอกาสต่อไป 
 10) ปัญหาเก่ียวกบัค่านิยม สังคมไทยในปัจจุบนัประชาชนยงัมีค่านิยมผิดๆ เช่น การส่ง
บุตรไปศึกษาในเมืองหลวงหรือในเมืองท่ีไกลบา้น เด็กวยัรุ่นและหนุ่มสาวในปัจจุบนัมีค่านิยมใน
การใชข้องฟุ่ มเฟือยราคาแพงจากต่างประเทศ ทาํใหสู้ญเสียเงินตราใหต่้างชาติ บริการแนะแนวจึงมุ่ง
ช่วยเหลือใหบุ้คคลเขา้ใจ และรู้จกัสภาพท่ีแทจ้ริงของตนเอง ไม่ยดึถือค่านิยมในทางท่ีผดิๆ ก่อใหเ้กิด
ปัญหาแก่ตนเอง ครอบครัว สงัคมและประเทศชาติได ้
 11) ปัญหาเก่ียวกบัความเช่ือผิดๆ การเช่ืออย่างงมงายในเร่ืองไสยศาสตร์ หมอดู การทรง
เจา้ มีมากในปัจจุบนั ส่ิงเหล่าน้ีเขา้มามีบทบาทสาํคญัในชีวิตมนุษย ์เม่ือเกิดปัญหาหรือความทุกขจ์ะ
เร่ิมคิดถึงหมอดู หมอผ ีการเช่ืองมงายในส่ิงเหล่าน้ี ทาํใหเ้สียเงินเสียทรัพยถู์กหลอกลวงและเสียเวลา 
 

 2.4.3 ประโยชน์ของการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน  
 

 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั เร่ือง ประโยชน์ของการจดับริการแนะแนวในโรงเรียน เพื่อใช้
เป็นฐานขอ้มูลการพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน ส่วนของการจดักิจกรรมและการให้
ความช่วยเหลือนักเรียนทางการให้คาํปรึกษาปัญหา ซ่ึงประโยชน์ของจดับริการแนะแนวจะเป็น
ประโยชน์ในทางตรงท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัเรียน โดยการจดับริการแนะแนวในโรงเรียนมีประโยชน์ ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
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 พนม ล้ิมอารีย ์(2548 : 14) การจดับริการแนะแนวข้ึนในโรงเรียนนั้น ถา้โรงเรียนสามารถ
ใหบ้ริการแก่นกัเรียนอยา่งไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพ จะเกิดประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 
 1)  ช่วยให้นักเรียนได้รู้จกั และเขา้ใจตนเองอย่างถ่องแท ้ทาํให้สามารถปรับตวัอยู่ใน
สังคมไดเ้ป็นอย่างดี รู้จกัเลือกและตดัสินใจไดอ้ยา่งฉลาด และเหมาะสมสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ท่ี
ตนประสบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการใชชี้วิตในอนาคตของตนเอง และสามารถ
นาํตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ทั้งยงัช่วยใหน้กัเรียนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาใหเ้กิดความเจริญงอก
งามทุกดา้นอยา่งมีบูรณาการ 
 2)  ช่วยให้คณะครูไดรู้้จกันักเรียนของตนแต่ละคนอย่างลึกซ้ึง ทาํให้ยอมรับนักเรียนใน
ฐานะเป็นเอกตับุคคล เขา้ใจว่านกัเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างในดา้นต่างๆ เช่น สติปัญญา สภาพ
ร่างกาย ความถนดั ความสนใจ ค่านิยม ทาํใหท้างโรงเรียนสามารถจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน และช่วยใหปั้ญหาของโรงเรียน
ท่ีเกิดจากนกัเรียนลดนอ้ยลงไปอีกดว้ย 
 3)  ช่วยให้บิดามารดา และผูป้กครองของนกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจเด็กของตนดีข้ึน ยอมรับ
สภาพความเป็นจริงเก่ียวกบับุตรหลานของตนในฐานะท่ีเป็นบุคคลหน่ึงซ่ึงแตกต่างจากบุคคลอ่ืนๆ 
และใหค้วามร่วมมือแก่ทางโรงเรียนในการส่งเสริมพฒันาบุตรหลานของตน 
 4)  ช่วยให้สังคม และประเทศชาติไดป้ระชากรท่ีมีคุณภาพ ไม่เป็นผูท่ี้จะก่อให้เกิดปัญหา
สังคมและช่วยเพิ่มพูนเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากเด็กได้เรียน และได้ประกอบอาชีพท่ี
สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของตน 
 
 วฒันา พชัรวานิช (2531 : 27) สรุปประโยชน์ของการแนะแนว ไวด้งัน้ี 
 1)  ช่วยใหน้กัเรียนสามารถศึกษาหาความรู้อยา่งถูกวิธี ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจบทเรียนไดดี้
ยิง่ข้ึน ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 2)  ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนไปตามความถนัดของตนเอง สามารถเลือกวิชาตาม
ความรู้ความสามารถของตนเอง 
 3)  ช่วยกระตุน้ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการศึกษา ทาํให้เกิดความสนใจใน การเรียน
พอใจท่ีจะศึกษาหาความรู้ 

 4)  ช่วยให้โรงเรียนสามารถจดัวิชาเรียนไดส้นองความตอ้งการของนกัเรียนรู้แนวทางว่า
วชิาใดควรจดั และเหมาะสมกบัผูใ้ด 
 5)  ช่วยป้องกนัปัญหาต่างๆ โดยการวางแผนเอาไวล่้วงหนา้ เพื่อช่วยให้นกัเรียนหลีกหนี
จากปัญหา ไม่ตอ้งเผชิญกบัปัญหา 
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 6)  ช่วยให้นักเรียนรู้จกัคิด และร่วมกิจกรรมต่างๆ ไปตามความพอใจและความสามารถ
ของตนเอง 
 7)  ช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกอาชีพไปตามความถนัดของตนเอง อนัจะเป็นแนวทาง
ไปสู่ความสมัฤทธ์ิผลในวิชาท่ีตนเองเลือกเรียน 
 8)  ช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จักคิด และปฏิบติัส่ิงใหม่ๆ ได้ด้วย
ตนเอง สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัตนเอง 
 9)  ช่วยให้นกัเรียนไดมี้พฒันาการไปอยา่งถูกหลกัวิธี โดยมีการพฒันาการไปพร้อมๆ กนั
ทั้งทางดา้นร่างกาย สมอง อารมณ์และสงัคม 
 10) ช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และสามารถนาํความรู้ท่ี
ไดรั้บไปปรับตวั 
 11) ช่วยให้นักเรียนรู้จกัรักษาระเบียบวินัย และขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม รู้จกั
หน้าท่ีของตนเองในฐานะพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ และเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวมีมานะ 
อดทนขยนัหมัน่เพียร เพื่อนาํไปสู่ความสาํเร็จ 
 12) ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจตนเอง รู้จกัตวัของตวัเอง รู้จกัคิดและแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 
รู้จกัวางแผนของชีวิตในอนาคต และดาํเนินชีวิตไปตามท่ีตนเองตอ้งการ 
 13) ช่วยให้นักเรียนรู้จกัและเขา้ใจสภาพแวดลอ้มรอบๆ ตวัรู้จกัและเขา้ใจบุคคลอ่ืนมี
ความเห็นอกเห็นใจ และสามารถทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นได้ดี เป็นท่ียอมรับของสังคม ทาํให้เกิด
ความรู้สึกอบอุ่นในการอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืน สามารถทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคมได ้
 14) ช่วยให้นกัเรียนเป็นคนท่ีมีเหตุมีผล ไม่ใชอ้ารมณ์เป็นเคร่ืองตดัสินปัญหา รู้จกัคุณค่า
ของตนเอง และนาํคุณค่าของตนเองไปใชป้ระโยชน์ 
 15) ช่วยใหค้รูและผูบ้ริหารรู้เหตุแห่งพฤติกรรม เพื่อหาทางช่วยขจดัปัญหาไดง่้ายข้ึน 
 
 การแนะแนวมีประโยชน์ และมีบทบาทในโรงเรียน เพราะบริการแนะแนวช่วยให้ครู
เขา้ใจเด็กได้ดียิ่งข้ึน ครูเขา้ใจลกัษณะพฒันาการและการเจริญเติบโตของเด็กดีข้ึน เขา้ใจความ
ตอ้งการของเด็ก เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล จดักลุ่มเรียนให้เด็กไดเ้หมาะสมยิ่งข้ึน นกัแนะ
แนวจาํเป็นตอ้งรู้จกัผูรั้บบริการแต่ละคน คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านต่างๆ ได้แก่ 
ความสามารถ ความถนดั ความสนใจ บุคลิกภาพ สุขภาพ  ฐานะเศรษฐกิจสังคม โดยมีกลวิธีศึกษา
บุคคลเป็นกรณี ครูกบัผูป้กครองประสานกนัดีข้ึน ผูเ้รียนบรรลุถึงจุดหมายปลายทางของหลกัสูตรท่ี
กาํหนด ช่วยให้บุคลากรในโรงเรียนรับผิดชอบหนา้ท่ีของตนเองดีข้ึน ช่วยให้โรงเรียนไดน้าํแหล่ง
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วิทยากรในทอ้งถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ทั้งน้ีงานแนะแนวของโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดข้ึนอยูก่บัครูแนะแนวท่ีจะเขา้ใจบทบาทของตนเอง และกาํหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม  
 
 ดงันั้นประโยชน์ในการจดับริการแนะแนวจึงเก่ียวขอ้งกบับุคคล และสงัคม ดงัต่อไปน้ี 
 1)  ประโยชน์ต่อนกัเรียน ช่วยให้นกัเรียนสามารถปรับปรุงตนเองในทุกดา้นให้ดีข้ึนช่วย
แกปั้ญหาทั้งดา้นการเรียน ความประพฤติ สังคม สุขภาพ การใช้เวลา ตลอดทั้งการเตรียมตวัเพื่อ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
 2)  ประโยชน์ต่อครู ช่วยให้รู้จกัเด็กเป็นรายบุคคลไดดี้มากข้ึนทุกๆ ดา้นช่วยให้ปรับปรุง
ดา้นการเรียนการสอน การปกครอง ดา้นกิจกรรมต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัความแตกต่างของเดก็แต่ละ 
คน และช่วยลดปัญหาต่างๆ ใหน้อ้ยลง ช่วยส่งเสริมสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งครูกบันกัเรียน 
 3)  ประโยชน์ต่อผูป้กครอง ช่วยใหผู้ป้กครองเขา้ใจเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลไดดี้
ยิ่งข้ึน เพื่อพิจารณาเด็กในความดูแลของตนอย่างรอบคอบทุกดา้น เช่น เด็กมีความสามารถ ความ
ถนดั ความสนในดา้นใด สภาพเศรษฐกิจในครอบครัวเป็นอยา่งไรจะช่วยส่งเสริมเดก็ไดแ้ค่ไหน โดย
การร่วมมือและปรึกษากบัครูเพื่อการช่วยเหลือนกัเรียนร่วมกนั 
 4)  ประโยชน์ต่อโรงเรียน ช่วยใหโ้รงเรียนจดักิจกรรม และบริการต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน สังคม ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาต่างๆ ของเด็กไดอ้ย่างมาก 
นาํผลดีมาสู่โรงเรียนในดา้นท่ีจะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถในดา้นต่างๆ ท่ีดีเด่น
เป็นพิเศษ 
 5)  ประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และประเทศชาติ ช่วยใหก้ารลงทุนทางดา้นการศึกษาไดผ้ล
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพราะการแนะแนวจะช่วยใหมี้การจดัวางตวับุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสมช่วยให้ทราบถึง
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ความตอ้งการกาํลงัคนในอาชีพต่างๆ ตามท่ีประเทศชาติกาํลงั
ตอ้งการ ช่วยแกปั้ญหาคนว่างงาน ซ่ึงเปลืองงบประมาณมาก และประเทศชาติมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
มีการตระเตรียมป้องกนัปัญหาดว้ยวิธีต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัสภาพ 
 ในการจัดบริการแนะแนวประกอบด้วย การให้บริการหลกัทั้ ง 5 บริการ ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีมีขั้นตอนต่อเน่ือง นักแนะแนวได้กาํหนดโครงสร้าง และความสัมพนัธ์ของงาน
บริการแนะแนวสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2.2 โครงสร้าง และความสมัพนัธ์ของงานบริการแนะแนว 
บริการ จุดมุ่งหมาย วิธีการ/เคร่ืองมือ 

1) บริการสาํรวจ  
    และศึกษา   
    ขอ้มูลนกัเรียน 
    เป็นรายบุคคล 

เพื่อรู้จกัเดก็ทุกๆ ดา้น      สงัเกต ระเบียนพฤติกรรม 
มาตราส่วนประมาณค่า การ
สมัภาษณ์ การใชแ้บบสอบถาม 
การทดสอบ การทาํสงัคมมิติ การ
เยีย่มบา้น การศึกษาเดก็เป็นราย
กรณี อตัชีวประวติัระเบียนสะสม 

2) การบริการ 
    สนเทศ 

เพื่อใหข่้าวสารความรู้ท่ีจาํเป็น 
แก่นกัเรียนเก่ียวกบัการศึกษา อาชีพ 
สงัคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม
ต่างๆ  

อภิปราย บรรยาย หรือการจดั
กิจกรรมในรูปแบบของ
นิทรรศการการศึกษานอกสถานท่ี 
การสาธิต การจดัรายการวิทย ุ
โทรทศัน์ 

3) บริการให ้
    คาํปรึกษา 

เพื่อช่วยใหบุ้คคลหรือนกัเรียนมองเห็น
ช่องทางในการตดัสินใจและสามารถ
แกปั้ญหาดว้ยตนเองดว้ยวิธีท่ีฉลาด 
และเหมาะสม 

ใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล และ
ใหค้าํปรึกษาเป็นกลุ่ม 

4) บริการจดั  
    วางตวับุคคล 

เพื่อช่วยใหบุ้คคลหรือนกัเรียนไดมี้
โอกาสแสดงตามพฤติกรรมหรือได้
ประสบการณ์ และการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม 

การจดัเดก็เขา้โครงการเรียนและ
ชุมชนต่างๆ การจดัทุนการศึกษา 
การจดัสอนซ่อมเสริม การจดั
โครงการอาหารกลางวนั 
จดับริการฝึกงาน ฯลฯ 

5) บริการติดตาม 
    ผล 

เพื่อติดตามผลงานในดา้นต่างๆ ของ
บริการแนะแนว และติดตามผล
พฤติกรรมของบุคคลหรือเดก็ วา่ควร
ไดรั้บการแนะแนวเพ่ิมเติมหรือไม่
เพียงใด 

การสงัเกต การสมัภาษณ์ การใช้
แบบสอบถาม 

ท่ีมา (กรุณา ไวยบท, 2553)  
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 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความสาํคญัของ การแนะแนว โดยการแนะแนว
นั้นมีความสาํคญักบัตวันกัเรียน ครู โรงเรียน ผูป้กครอง และสังคม ซ่ึงการแนะแนวของสถานศึกษา
นั้นเป็นการมุ่งเน้นไปท่ีตัวนักเรียนในด้านการให้นักเรียนมีเหตุมีผล รู้จักตัวเอง และสามารถ
แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัเรียนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม และสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
ท่ีกาํหนด 
 

2.5 การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบซ่ึงมีการศึกษาวิจัยใน
ระหว่างปี พ.ศ.2547 ถึง ปี พ.ศ.2553 ไดค้รอบคลุมถึง การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
  เพญ็วิภา พรหมสุวรรณ์ (2547) ทาํการศึกษา การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พบว่า รูปแบบ
การประเมิน CIPP ของ Stufflebeam มี 4 ดา้น ผลการประเมินโครงการอยูใ่นระดบัดี 2 ดา้น ระดบั
พอใช ้2 ดา้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้มโดยรวมพบว่าการดาํเนินงานในดา้นน้ีปฏิบติัไดผ้ลในระดบัดี โดย
คณะกรรมการเห็นความสาํคญั ความจาํเป็น และประโยชน์ของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
 ด้านปัจจัย โดยรวมพบว่าการดําเนินงานในด้านน้ีปฏิบัติได้ผลในระดับพอใช้ โดย
โรงเรียนมีคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ อตัราส่วน
ระหวา่งครูกบันกัเรียนสามารถปฏิบติัได ้1: 20 คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน แต่โรงเรียนยงัไม่ไดส้นบัสนุนงบประมาณในการไปเยีย่มบา้นนกัเรียนใหก้บั
ครูท่ีปรึกษา 
 ดา้นกระบวนการ โดยรวมพบว่าการดาํเนินงานในดา้นน้ีไดผ้ลในระดบั พอใช ้โดยครูท่ี
ปรึกษาไดท้าํความรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ทาํการคดักรองนกัเรียน รวมทั้งมีการส่งเสริมนกัเรียน
ปกติและนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหา 
 ดา้นผลผลิต โดยรวมพบว่าการดาํเนินงานในดา้นน้ีปฏิบติัไดผ้ลในระดบัดี โดยพบว่า
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรียนเป็นไปดว้ยดีนักเรียน
ไดรั้บการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดดี้ข้ึน รวมทั้งไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงออกตามสภาพของ
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ตนเอง และคณะกรรมการเห็นว่าโครงการท่ีดาํเนินการอยู่ปฏิบติัไดผ้ลในระดบัดี ซ่ึงหมายความว่า
โรงเรียนควรจะดาํเนินโครงการน้ีต่อไป 
 
 สมชาย จิวสืบพงษ ์ (2549) ทาํการศึกษา การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อาํเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร  พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
ดาํเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ในดา้นสร้าง
คุณลกัษณะท่ีดีดา้นเก่ง ดี มีสุข ดา้นการประสานงานระหว่างบุคคล การกาํหนดเป้าหมาย วิธีการ
ดาํเนินการ และระยะเวลามีความเหมาะสมปฏิบติัไดจ้ริง การจดับรรยากาศในการดาํเนินงาน
เหมาะสม รายการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ หลกัการวตัถุประสงค ์ เป้าหมายของ โครงการมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกนั ดา้นปัจจยั มีส่ิงอาํนายความสะดวกตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนไดแ้ก่ บุคลากร วสัดุ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี เพียงพอเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด แต่การ
ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากชุมชน บุคลากรหรือหน่วยงานเอกชน และตน้สังกดั อยูใ่นระดบั
มาก ดา้นกระบวนการ ของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยภาพรวม มีการดาํเนินการตาม 
กระบวนการในระดบัมากท่ีสุด การศึกษาสภาพปัญหา และความตอ้งการในการพฒันา มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด และกระบวนการนิเทศกาํกบัติดตาม การดาํเนินการตามขั้นตอนทุกระยะ การปฏิบติังาน
ตามโครงการในหนา้ท่ีแต่ละระดบัรับผดิชอบ และการนาํผลการประเมินมาพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 
อยูใ่นระดบัมาก ดา้นผลผลิต เก่ียวกบัประสิทธิภาพการจดักิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ
ครู ภาพรวมอยูใ่น ระดบัมาก ผลผลิตเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ผลผลิตเก่ียวกบั คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่ขอ้การมีวินยั
ในตนเอง และปฏิบติัตามระเบียบ ของโรงเรียน มีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ตํ่ากว่ารายการอ่ืนๆ 
ผลผลิตเก่ียวกบัการอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนอยา่งมี ความสุขของผูเ้รียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และ ผลผลิตเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อ ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียน
พิจิตรพิทยาคม มีความพึงพอใจมาก โดยเฉพาะการตอ้นรับของครูท่ีปรึกษา 
 
 หนูกาญจน์  คุณมี (2550)  ทาํการศึกษา การประเมินโครงการพฒันาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนชุมชนบา้นโพธ์ิตาก สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนครเขต 3 
พบว่า 1) การดาํเนินโครงการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบา้นโพธ์ิตาก 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นปัจจยันาํเขา้ ครู ผูป้กครอง นักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนกระบวนการ ครู ผูป้กครองนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก ด้าน
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ผลผลิต พบว่า ครูผูป้กครองนักเรียน นักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก ภาพ
ความสาํเร็จท่ีเกิดจากการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นไปตามความท่ีมุ่งหวงันั้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งจากทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน ซ่ึงมีครูท่ีปรึกษาเป็นหลกัใน
การดาํเนินการต่างๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดดว้ยความรัก และเมตตาท่ีมีต่อศิษย ์
รวมทั้ งระบบการดาํเนินงานของโครงการควรมีการวางแผนท่ีชัดเจนให้ทุกฝ่ายเขา้ใจตรงกัน 
บุคลากรมีความรู้ในการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีส่ือเคร่ืองมือในการส่งต่อนกัเรียน 
คือ ครูรู้จกัสภาพนกัเรียนเป็นรายบุคคล และครูมีความสามารถในการดาํเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีสนบัสนุนโครงการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน เช่น กิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือน กิจกรรมส่ือสารผูป้กครอง เป็นตน้ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเอาใจใส่ในการบริหารดูแลระบบช่วยเหลือนกัเรียนทาํให้นกัเรียน
ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกตอ้งและทัว่ถึงเป็นผลดีต่อการศึกษาและชีวิตมีความเป็นอยู่ของตวั
นกัเรียนดว้ย ประกอบดว้ย นกัเรียนรู้จกัป้องกนัดูแลสุขภาพของตนเองได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากประโยชน์
ของโครงการช่วยเหลือนักเรียนนั้น ทาํให้นักเรียนทุกคนไดรั้บการช่วยเหลืออย่างทัว่ถึงและตรง
สภาพความเป็นจริง มุ่งช่วยให้นกัเรียนสามารถพึ่งตนเองและตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่าง
เหมาะสม ทาํให้นกัเรียนเรียนอย่างมีความสุขเกิดการพฒันาความฉลาดทางดา้นสมองและอารมณ์ 
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข 2) ผลการศึกษาปัญหา และขอ้เสนอแนะพบว่า ด้าน
สภาพแวดลอ้ม ปัญหาท่ีพบ คือ ผูป้กครองตามใจบุตรหลานในทางท่ีผิด ทาํงานต่างถ่ินไม่มีเวลา
ใกลชิ้ดบุตรหลานนกัเรียนไม่เช่ือฟังครู ผูใ้หญ่ แนวทางแกไ้ข คือ ครูตอ้งใส่ใจนกัเรียนท่ีมีปัญหาเป็น
พิเศษ ดา้นปัจจยันาํเขา้ ปัญหาคือ ขาดความร่วมมือจากชุมชนในการดูแลเด็ก ผูเ้ก่ียวขอ้งในชุมชน
ขาดความร่วมมือในการฝึกวินยัเด็ก แนวทางแกไ้ข คือ ขอความร่วมมือและสนบัสนุนงบประมาณ
จากชุมชน เชิญวิทยากรผูช้าํนาญการดา้นวินัยมาให้คาํแนะนาํ ด้านกระบวนการปัญหา คือ การ
เปล่ียนนโยบายของผูบ้ริหารแต่ละคน การจดัตารางสอนไม่ตรงกบัปัญหาในการจดักิจกรรม แนว
ทางแกไ้ขควรมีการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเน่ือง ควรให้นกัเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การดาํเนินกิจกรรมดา้นผลผลิตปัญหา คือ นักเรียนบางส่วนมีปัญหาในการจดักิจกรรม ขาดการ
ติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง นกัเรียนขาดวินยัในตนเองตอ้งเพิ่มระเบียบกฎเกณฑบ์งัคบัให้มากข้ึน แนว
ทางแกไ้ข คือ ให้นักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม ควรมีการนิเทศ ติดตามผลเพ่ือปรับปรุงการดาํเนินงาน
ควรขอความร่วมมือจากผูป้กครองและชุมชนตอ้งร่วมกนัดูแลนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
 
 ประเสริฐ พิศสมยั (2550) ทาํการศึกษา การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนโรงเรียนศรีไผทสมนัต ์ อาํเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์ ผลการประเมินตามรูปแบบการ
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ประเมิน CIPP ของ Stufflebeam มี 4 ดา้น ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีทั้ง 4 ดา้น ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 1) ดา้นสภาพแวดลอ้มโดยรวมพบว่าการดาํเนินงานในดา้นน้ีปฏิบติัไดผ้ลในระดบัดี โดย
คณะกรรมการเห็นว่าโครงการน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนมาก 2) ดา้นปัจจยัโดยรวมพบว่า การ
ดาํเนินงานในดา้นน้ีปฏิบติัไดผ้ลในระดบัดี โดยโรงเรียน มีคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาํหนด
บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ อตัราส่วนระหว่างครูกบันกัเรียนสามารถปฏิบติัได ้1:20 - 25 
คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าผูป้กครองให้ความร่วมมือกบัโรงเรียนในการดูแลบุตรหลานของ
ตนเอง แต่โรงเรียนยงัไม่ไดส้นับสนุนงบประมาณในการไปเยี่ยมบา้นนักเรียนให้กบัครูท่ีปรึกษา 
3) ดา้นกระบวนการ โดยรวมพบว่า การดาํเนินงานในดา้นน้ีปฏิบติัไดผ้ลในระดบัดี โดยครูท่ีปรึกษา
ไดท้าํความรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล ทาํการคดักรองนักเรียน ครูท่ีปรึกษาในแต่ละระดบัชั้นได้
วางแผนร่วมกนัในการดาํเนินงานเพื่อดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 4) ดา้นผลผลิต โดยรวมพบว่าการ
ดาํเนินงานในดา้นน้ีปฏิบติัไดผ้ลในระดบัดี โดยพบว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้
ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียนเป็นไปดว้ยดี นักเรียนไดรั้บการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดดี้
ข้ึน รวมทั้งไดรั้บการส่งเสริมให้แสดงออกตามสภาพของตนเอง รู้จกัตนเอง ควบคุมตนเอง และ
คณะกรรมการเห็นวา่โครงการท่ีดาํเนินการอยู ่ปฏิบติัไดผ้ลในระดบัดี ซ่ึงหมายความว่าโรงเรียนควร
จะดาํเนินโครงการน้ีต่อไป 
 
 สมจิตร  ทิพยพ์ิลา (2551) ทาํการศึกษา รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน โรงเรียนหนองตอกเก้ียหัวนาประชาสรรค ์ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 2  
ผลการประเมินการดาํเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ตามรูปแบบการประเมิน
โครงการแบบ  CIPP  Model  ตามแนวคิดของ  Stufflebeam  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก โดยทุกฝ่ายเห็นความสําคญัและความ
จาํเป็นของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชุมชนเห็นความสําคญัและมีความตอ้งการในการดาํเนิน
โครงการน้ี ต่อไป  
 ด้านปัจจัยนําเข้า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนได้นําเอาผลการจัดทาํ
สารสนเทศมาแกไ้ข ส่งเสริม ป้องกนั และแกปั้ญหานักเรียน โดยไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเป็นอยา่งดี 
 ดา้นกระบวนการ มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก โดยครูท่ีปรึกษาทาํการคดักรองนักเรียน
และรู้จกักบันักเรียนเป็นรายบุคคล และมีการประเมินมาตรฐานคุณภาพและมีการประสานความ
ร่วมมือระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ไปยงัหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
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 ดา้นผลผลิต  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดย ทุกฝ่ายเห็นว่าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ ควรดาํเนินการต่อไป ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วยเสริมสร้าง
สมัพนัธภาพระหว่างครูกบันกัเรียน ช่วยประสานความเขา้ใจและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนเป็นอยา่งดี 
 
 อรรณพพร  โปรดเกตุ (2553) ทาํการศึกษา การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนโรงเรียนวดับวัแกว้  ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนวดั
บวัแกว้ โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้นพบว่า 1) ผลการประเมินดา้นบริบท 
พบว่า ความสอดคลอ้งของนโยบาย ความเหมาะสมของวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ 
ความตอ้งการจาํเป็นของโครงการ และสภาพปัญหาของนกัเรียน มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น ซ่ึงประเด็นท่ีมีความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมมากท่ีสุด คือ ความตอ้งการจาํเป็นของโครงการ และสภาพปัญหาของ
นักเรียน 2) ผลการประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ พบว่า ความเพียงพอและความเหมาะสมของปัจจยั
นาํเขา้ในภาพรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น ซ่ึงประเด็นท่ีมี
ค่าเฉล่ียของความพอเพียงและเหมาะสมมากท่ีสุด คือ ความรู้ ความเขา้ใจ และความพร้อมของ
บุคลากร 3) ผลการประเมินดา้นกระบวนการ พบว่า ระดบัการปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น ซ่ึงประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียของการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ การ
ดาํเนินกิจกรรมตามโครงการ 4) ผลการประเมินดา้นผลผลิต พบว่า การดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ
ตามวตัถุประสงคข์องโครงการทุกประเด็น ในภาพรวมท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกประเดน็ 
 
 จากการท่ีไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การประเมินระบบดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ซ่ึง
มีการประเมินภาพรวมของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมของระบบท่ีมีการ
ดาํเนินการอยู่ในระดบัดี ซ่ึงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียนให้สําเร็จ
การศึกษาไดใ้นส่วนต่อไปท่ีจะกล่าวถึง งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้สดง
ดงัต่อไป 
 

2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในระหวา่งปี พ.ศ.2546 ถึง ปี พ.ศ.2554 ไดค้รอบคลุมถึง (1) งานวิจยั 
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ในประเทศ และ (2) งานวิจยัต่างประเทศ โดยประกอบไปดว้ยเร่ือง การดาํเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประเมินระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 2.6.1 งานวจัิยในประเทศ 
 
 ทองสุข   ทบัเจริญ (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาและการแกปั้ญหานักเรียนโรงเรียน
ศึกษานารีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง 6 กลุ่ม ก.โดยใชร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสถานภาพส่วนตวัดา้นต่างๆ  ของนกัเรียน  และศึกษาผลการแกปั้ญหาโดย
ใชร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาจากประชากร คือ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  
1  หอ้ง 6 กลุ่ม ก. จาํนวน  29 คน โดยในการศึกษาเพื่อจาํแนกนกัเรียน ใชแ้บบประเมินสุขภาพจิต
และพฤติกรรมนกัเรียน (SDQ) การศึกษาสถานภาพส่วนตวัของนกัเรียน ใชแ้บบสาํรวจสถานภาพ
ส่วนตวัของนกัเรียนจากระเบียนสะสม ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ การแกปั้ญหาพบวา่ การเยีย่มบา้น 
การสัมภาษณ์ การประสานสัมพนัธ์ผูป้กครองและการจดักิจกรรมแกปั้ญหาต่างๆ เป็นปัจจยัสาํคญัท่ี
จะทาํให้ครูท่ีปรึกษาเห็นปัญหาท่ีแทจ้ริงของนักเรียนและสามารถใชร้ะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แกปั้ญหาไดส้าํเร็จร้อยละ 90 ไม่มีนกัเรียนท่ีส่งต่อ  ยกเวน้นกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นเศรษฐกิจเพื่อส่งต่อ
ขอรับทุนการศึกษาในปีต่อไป  
 
 ราตรี  ตนเลก็ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียน 
วชิราลยั อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อศึกษาการดาํเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนวชิราลยั อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใชป้ระกอบดว้ย 
ผูบ้ริหาร และครูโรงเรียนวชิราลยั จงัหวดัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 30 คน ผลการวิจยั
แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ไดรู้้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ไดบ้นัทึกประวติัของนกัเรียน 
ไดร้ายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ไดจ้าํแนกนักเรียนตามผลการเรียน มีกิจกรรมโฮมรูม ได้
ประชุมผูป้กครอง จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมในห้องเรียน และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร จดั
กิจกรรมส่ือสารกบัผูป้กครอง ประสานครูท่ีเก่ียวขอ้งในการช่วยเหลือนกัเรียน ติดตามและประเมิน
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และมีการส่งต่อไปยงัครูท่ีเก่ียวขอ้งภายในโรงเรียน 

 
 กองนโยบายและแผน (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบในการแกปั้ญหานกัเรียนออกกลางคนั 
ตามสาเหตุ  การวิจยัศึกษารูปแบบในการแกปั้ญหานกัเรียนออกกลางคนัตามสาเหตุ   ดาํเนินการเพื่อ 
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ศึกษารูปแบบในการแกปั้ญหานักเรียนออกกลางคนัตามสาเหตุใน 9 จงัหวดั คือ เชียงใหม่ ตาก 
พิษณุโลก ขอนแก่น ชยัภูมิ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ชุมพร และปัตตานี จงัหวดัละ 1 โรงเรียน 
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า จากการดาํเนินการวิจยั นาํเสนอผลการวิจยั 2 ส่วน คือ รูปแบบในการ
แกปั้ญหาออกกลางคนัตามสาเหตุ และความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินการแกปั้ญหาออกกลางคนั 
ดงัน้ี 1) รูปแบบในการแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันตามสาเหตุ ในการวิจยัคร้ังน้ีไดรู้ปแบบการ
แกปั้ญหานกัเรียนออกกลางคนัท่ีประสบความสาํเร็จ 9 รูปแบบ ไดแ้ก่ การอนุเคราะห์ปัจจยัจาํเป็น
เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด และอนุเคราะห์ปัจจยัการมาโรงเรียน การประสานความร่วมมือกบับุคลากร 
และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ การปรับกระบวนการเรียนรู้ การจดัทาํส่ือเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริม
การหารายไดร้ะหว่างเรียน การติดตามใหเ้ด็กมาเรียนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองการพฒันาเด็กสู่อาชีพ
ในอนาคต การหาอาชีพให้ผูป้กครองเพ่ือมีรายไดพ้ิเศษ การจดัหาท่ีพกัให้แก่นักเรียนและการจดั
ห้องเรียนเคล่ือนท่ี สําหรับรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการแกปั้ญหานักเรียนท่ีมีแนวโน้มจะออก
กลางคนัแต่ละสาเหตุนั้นไดข้อ้คน้พบ ดงัน้ี 1.1) สาเหตุจากฐานะยากจน ควรใช้รูปแบบการ
อนุเคราะห์ปัจจยัจาํเป็นเพื่อให้มีชีวิตอยูร่อด การประสานความร่วมมือกบับุคลากรและหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ การส่งเสริมรายไดร้ะหวา่งเรียน การพฒันาเดก็สู่อาชีพในอนาคต การหาอาชีพในอนาคต 
การหาอาชีพให้ผูป้กครองเพ่ือให้มีรายไดพ้ิเศษ และการจดัหาท่ีพกัให้แก่นกัเรียน 1.2) สาเหตุจาก
บ้านอยู่ไกล ควรใช้รูปแบบการอนุเคราะห์ปัจจยัการมาโรงเรียน การประสานความร่วมมือกับ
บุคลากรและหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ การจดัหาท่ีพกัใหแ้ก่นกัเรียน และการจดัหอ้งเรียนเคล่ือนท่ี 1.3) 
สาเหตุจากการขาดผู้อุปการะ ควรใชรู้ปแบบการประสานความร่วมมือกบับุคลากรและหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ การพฒันาเด็กสู่อาชีพในอนาคต และการจดัหาท่ีพกัให้กบันกัเรียน 1.4) สาเหตุจากการ
เรียนซํ้าช้ัน มีปัญหาในการเรียนและเด็กท่ีมีลกัษณะพิเศษ/พิการเด็กมีความสนใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
เป็นพิเศษ ควรใชรู้ปแบบการปรับกระบวนการเรียนรู้ การจดัทาํส่ือเสริมการเรียนรู้ และการส่งเสริม
การหารายไดร้ะหว่างเรียน 1.5) สาเหตุจากการขาดเรียนเป็นประจาํ ควรใชรู้ปแบบการติดตามมา
เรียนอยา่งจริงจงัต่อเน่ือง 1.6) สาเหตุจากการท่ีครอบครัวไม่มีอาชีพและต้องหาเลีย้งครอบครัว ควร
ใชรู้ปแบบการพฒันาเด็กสู่อาชีพในอนาคตและการหาอาชีพใหผู้ป้กครองเพ่ือใหมี้รายไดพ้ิเศษ 1.7)  
สาเหตจุากการท่ีนักเรียนขาดความมัน่ใจในตนเอง มีปัญหาบุคลิกภาพ ควรใชรู้ปแบบการพฒันาเด็ก
สู่อาชีพในอนาคตและการปรับกระบวนการเรียนรู้  1.8) สาเหตุจากบิดามารดาอพยพไปอยู่ ท่ีอ่ืน ใช้
รูปแบบการจดัหาบา้นพกัใหก้บันกัเรียน 2) ความคิดเห็นของผู้ วิจัยท่ีเข้าร่วมโครงการ ผูว้ิจยัเขา้ร่วม
โครงการแสดงความคิดเห็นต่อการเขา้ร่วมโครงการใน 3 ประเด็น คือ ส่ิงท่ีประทบัใจในโครงการ 
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ และปัจจยัท่ีทาํใหแ้กปั้ญหาออกกลางคนัไดส้าํเร็จ ส่ิงท่ีประทับใจในโครงการ คือ การ
ท่ีมุ่งเนน้การใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มเส่ียงออกกลางคนัใหมี้โอกาสศึกษาจนจบ การวิจยัทาํให้
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ได้รูปแบบการแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ทาํให้ครูได้ทาํงานเชิงลึก แก้ปัญหาเด็กแต่ละคนอย่าง
เหมาะสมจนสําเร็จ บรรยากาศในการทาํงานท่ีเน้นการระดมความคิดมากกว่าการสั่งการ มีการ
ทาํงานร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการดาํเนินการ
โครงการ คือ การได้ความรู้ แนวทาง ประสบการณ์จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกันและกัน 
แนวทางช่วยเหลือเดก็ไดต้รงกบัปัญหาและสาเหตุ วิธีการแกปั้ญหาอยา่งหลากหลาย ความรู้ความคิด
จากวิทยากรและผูว้ิจยัในแต่ละพื้นท่ี กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพไดเ้รียนรู้รูปแบบการแกปั้ญหาท่ี
ใช้งบประมาณน้อยแต่มุ่งเน้นการระดมทรัพยากรทุกแหล่ง ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีทาํให้
แก้ปัญหาออกกลางคันได้สาํเร็จมีหลายประการ ไดแ้ก่ การประชุม ปรึกษาหารือ การรวบรวมขอ้มูล
เด็กรายบุคคลและตรวจสอบขอ้มูลอยู่เสมอ การทาํความเขา้ใจผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย การสร้างความ
ตระหนักให้ผูป้กครอง การประชาสัมพนัธ์โครงการ การระดมความช่วยเหลือความตั้งใจจริงและ
ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและคณะครู ส่วนท่ีต้องปรับเปล่ียนเพ่ือทําให้การแก้ปัญหาออก
กลางคันได้เกิดผล ไดแ้ก่ การปรับเปล่ียนรูปแบบการแกปั้ญหาใหต้รงกบัสภาพปัญหาของเด็กแต่ละ
คน การประชาสัมพนัธ์ให้โรงเรียนท่ียงัไม่ได้เขา้โครงการเรียนรู้วิธีการและนํารูปแบบท่ีมีไป
ดาํเนินการ การดาํเนินการอยา่งเป็นระบบรอบดา้นและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม การปรับ
มุมมองของบุคลากรในโรงเรียนให้เห็นว่าการทาํงานออกกลางคนัเป็นงานปกติท่ีกระทาํอยู่ในวิถี
ชีวิตของการทาํงาน การฝึกใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และช่วยเหลือตนเองโดยใชค้วามลาํบากเป็นโอกาส
ในการเรียนรู้ การใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองในการดูแลบุตรหลาน การปรับลดกฎเกณฑเ์วลาเรียน การ
ประเมิน และส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากโรงเรียนปกติการแกปั้ญหาสาร 
เสพติดอยา่งจริงจงั 
 
 ทกัษิณ  ทกัษิมา (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง การดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ วตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อพฒันาการ
ดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า การจดัประชุมอบรม
เชิงปฏิบติัการ และการศึกษาดูงาน ทาํใหค้รูท่ีปรึกษามีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตามขั้นตอนในการแกปั้ญหานกัเรียนให้ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งเป็น
ระบบอยา่งต่อเน่ือง 1) การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ไดด้าํเนินการเก่ียวกบัการจดัทาํขอ้มูลพื้นฐาน 
จดัทาํระเบียนสะสม ดาํเนินงานโดยใชแ้บบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ครูท่ีปรึกษา นกัเรียนและ
ผูป้กครองให้ความร่วมมือดว้ยดี 2) การคดักรองนกัเรียน มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการคดักรอง
นกัเรียน และการดาํเนินงานในการพิจารณาคดักรองนกัเรียนในรูปคณะกรรมการให้ไดม้าตรฐาน
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สอดคลอ้งกบัสภาพบริบทของนักเรียนในทอ้งถ่ิน โดยกาํกบัติดตามให้ความรู้ตลอดระยะเวลา 3) 
การส่งเสริมนักเรียน โดยการจดักิจกรรมโฮมรูม นักเรียนมีการพฒันาดา้นอารมณ์ จิตใจ มีความ
มัน่ใจและกลา้แสดงออก ครูและนักเรียนมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีต่อกนั นักเรียนไดเ้รียนรู้การคบเพื่อน
มารยาทในสงัคม และการจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้นเรียนผูป้กครองมีความรัก ความเขา้ใจ เอา
ใจใส่ในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน และโรงเรียนจดัโครงการเยี่ยมบา้นเพ่ือสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ผูป้กครองและนกัเรียน ไดข้อ้มูลจากสภาพแวดลอ้มทางบา้น 4) การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา มี
การใหค้าํปรึกษาเบ้ืองตน้แก่นกัเรียน การดาํเนินการจดักิจกรรมหอ้งเรียน การดาํเนินการจดักิจกรรม
ซ่อมเสริม การดาํเนินการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร การดาํเนินงานจดักิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน และ
การดาํเนินงานกิจกรรมส่ือสารกบัผูป้กครอง โดยรักเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาตนเองตาม
ความถนดัตามความสามารถ 5) การส่งต่อ มีการดาํเนินการวิเคราะห์พิจารณาขอ้มูลนกัเรียนเพื่อส่ง
ต่อ และมีการประสานงานกับอาจารยท่ี์รับนักเรียนเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียนของครูท่ี
ปรึกษา และครูท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้ช่วยแกปั้ญหา และลดปัญหาของนกัเรียนของครูท่ีปรึกษาและครูท่ี
เก่ียวขอ้ง ทาํใหช่้วยแกปั้ญหาและลดปัญหาของนกัเรียนลงไดปั้ญหาของนกัเรียนยงัไม่ถึงขั้นรุนแรง
ท่ีจะตอ้งดาํเนินการส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญ 
  
 ศิริรัตน์ น่ิมมา (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน
โรงเรียนไพศาลีวิทยา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 3 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์
เพื่อประเมินโครงการระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนในโรงเรียนไพศาลีวิทยา สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครสวรรค ์เขต 3 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัพื้นฐานดา้นสภาวะแวดลอ้มของระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 2) ดา้นกระบวนการปฏิบติัระหวา่งดาํเนินการของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 3) 
ดา้นผลผลิตของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ซ่ึงเป็นผลทางตรง ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ระดบั
การประเมินโครงการภาพรวม ดงัน้ี (1) ปัจจยัพื้นฐานดา้นสภาวะแวดลอ้มของระบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียน อยู่ในระดบั มาก เม่ือพิจารณาตามองคป์ระกอบพบว่า ความตอ้งการจาํเป็นของ
โครงการ ความพร้อมและทรัพยากร ทั้งสององคป์ระกอบอยู่ในระดบัปานกลาง ในขณะท่ีความ
เป็นไปไดข้องโครงการและวตัถุประสงคข์องโครงการ อยูใ่นระดบัมาก (2) ดา้นกระบวนการปฏิบติั
ระหวา่งดาํเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ครูท่ีปรึกษาออกเยี่ยมบา้นนักเรียนทุกคน สําหรับขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุดอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีเวลาเพียงพอในการดาํเนินโครงการ (3) ดา้นผลผลิตของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ซ่ึงเป็นผลทางตรงอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผล
ของการดาํเนินโครงการสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
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 สุธิดา  ภกัดีบุญ (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิจยัพหุเทศะกรณีศึกษาของระบบการดาํเนินงาน 
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาการดาํเนินงาน
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในสถานศึกษาท่ีประสบผลสาํเร็จ (2) ศึกษากระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน (3) ศึกษาปัจจยัสนบัสนุนและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการดาํเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา (4) ศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา ผลการวิจยัใหเ้ห็นแสดงว่า (1) การดาํเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกรณีศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน มีลกัษณะ ดงัน้ี (1.1) การวางแผนการ
ดาํเนินงาน มีการรับทราบนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ และกาํหนดโครงสร้างการทาํงานท่ีเป็น
ระบบ (1.2) การดาํเนินการตามแผนมีการวิเคราะห์ปัญหาและความพร้อมของโรงเรียน การให้
ความรู้แก่บุคลากรโดยการประชุม อบรม สัมมนา การคดัเลือกกิจกรรมในโครงการดาํเนินการโดย
การประชุมบุคลากร โรงเรียนปัญญาวุธ มีโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติฯ ภูเก็ต มีโครงการตน้ส้มแสนรัก ซ่ึงทั้งสองโรงเรียนมีการจดัแบ่งนกัเรียนหน่ึงห้องออกเป็น
สองกลุ่มยอ่ยและมีอาจารยท่ี์ปรึกษา 2 ท่าน แต่ละท่านดูแลนกัเรียนไม่เกิน 25 คน ส่วนโรงเรียน
พรหมคีรีพิทยาคมมีโครงการครอบครัวมีลูกสองโหล โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม แบ่งการดูแลเป็น
ระบบครอบครัวประกอบดว้ยนกัเรียน ม.1 - ม.6 คละหญิงชาย ไม่เกิน 24 คนต่ออาจารยห์ัวหนา้
ครอบครัว 1 ท่าน (1.3) การตรวจสอบและประเมินผล มีการติดตามประเมินผลจาก 2 ส่วน คือ 
บุคลากรจากฝ่ายบริหารและทีมประเมินในโรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอก มีการประเมิน
ความสําเร็จจากการดาํเนินงานจากฝ่ายบริหาร ครู นักเรียนและผูป้กครอง (1.4) การปรับปรุง
พฒันาการดาํเนินงานมีการประชุมสรุปผลการดาํเนินงานทุกภาคการศึกษาเพื่อนํามาปรับปรุง
ดาํเนินงานต่อไปอยา่งสมํ่าเสมอ (2) กระบวนการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมี 5 ขั้นตอน คือ (2.1) การ
รู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใชร้ะเบียนสะสม การเยี่ยมบา้น (2.2) การคดักรองนักเรียนแบ่ง
ออกเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา (2.3) การส่งเสริมและพฒันา โดยการจดักิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ไดแ้ก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การจดัประชุม
ผูป้กครอง และกิจกรรมท่ีแต่ละโรงเรียนจดั (2.4) การป้องกนัช่วยเหลือและแกไ้ข ทั้ง 3 โรงเรียนจดั
กิจกรรมท่ีเหมือนกนั ไดแ้ก่ การให้คาํปรึกษาเบ้ืองตน้ กิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
การติดตามดูแลช่วยเหลือ (2.5) การส่งต่อมี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การส่งต่อภายในโรงเรียน และส่ง
ต่อไปยงัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือช่วยเหลือนกัเรียนต่อไป (3) ปัจจยัสนบัสนุนร่วมในการ
ดาํเนินงาน ประกอบดว้ย การสนบัสนุนจากบุคลากรฝ่ายบริหาร ความร่วมมือและความเสียสละของ 
ครูอาจารย ์ความร่วมมือจากผูป้กครอง เครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน และการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง (4) ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคร่วมในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย ภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนของครู
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อาจารย ์นักเรียนขาดความร่วมมือ และขาดความตระหนักถึงความสําคญัในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (5) แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานร่วมกนั คือ การสร้างความ
ตระหนกัใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเห็นความสาํคญัของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและมีทศันคติเชิงบวก
ในการดาํเนินงาน 
 
 วระสา จันทะคตั (2549) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันาการดาํเนินงานการป้องกันปัญหา
นกัเรียนออกกลางคนัโรงเรียนคุรุราษฎร์สามคัคี อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอด็ วตัถุประสงคข์อง
การวิจยัคร้ังน้ี คือ เพื่อพฒันาการดาํเนินงานป้องกนัปัญหานกัเรียนออกกลางคนัโรงเรียนคุรุราษฎร์
สามคัคี อาํเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า การดาํเนินงานโดยใชก้ลยทุธ์
การประชุมเชิงปฏิบติัการทาํให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจและตระหนักถึงปัญหาของการป้องกัน
นกัเรียนออกกลางคนัท่ีสอดคลอ้งกบัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผูป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจ 
ตระหนักถึงความสําคญัของปัญหาและมีเจตนารมณ์ร่วมกนัท่ีจะให้ความร่วมมือในการป้องกนั
ปัญหานกัเรียนออกกลางคนั และกิจกรรมการเยีย่มบา้น ทาํใหมี้ขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคลท่ีเป็นสภาพ
ท่ีแทจ้ริงและสามารถคดักรองนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถหาแนวทางป้องกนัและ
ช่วยเหลือนักเรียนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม กระบวนการนิเทศกาํกบัติดตาม ทาํให้ครูไดรั้บการ
สนบัสนุนส่งเสริม ร่วมทั้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ทาํใหก้ารดาํเนินงานเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายส่งผล
ทาํใหน้กัเรียน ไดรั้บการช่วยเหลือและดูแลเป็นอยา่งดีทาํใหจ้าํนวนนกัเรียนออกกลางคนัลดจาํนวน
ลง 
 
  ครรชิต เมฆขลา (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาระบบการช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนโป
ลีเทคนิคลานนา การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และพฒันาระบบการช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีมีปัญหาออกกลางคนัของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่  ปัญหาท่ี
ตอ้งมีการพฒันา ได้แก่ การใช้แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน การเยี่ยมบา้นและการ
ประสานงานผูป้กครองนกัเรียน มีความเช่ือมัน่ในระบบการช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน ตอ้งการ
ให้เพิ่มระบบการช่วยเหลือภายนอกโรงเรียน และดา้นวิชาการให้มากข้ึน แนวทางการพฒันาระบบ
การช่วยเหลือนกัเรียนเสนอให้ปรับผงัโครงสร้างการดาํเนินงานระบบช่วยเหลือโดยเพ่ิมระบบการ
ดูแลช่วยเหลือเขา้ไปในส่วนสาขางาน จดัทาํคู่มือแผนปฏิบติัการแลว้ทดลองใช ้ประเมินผล ปรับปรุง
และขยายผลในลาํดบัต่อไป 
 



75 

 

 กชกมล ประวนัจะ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาการดาํเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนบา้นเหล่า อาํเภอพยคัฆภูมิพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัแสดงให้
เห็นว่า การพฒันาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในวงรอบท่ี 1 โดยใชก้ลยทุธ์ใน
การพฒันา คือ การประชุมปฏิบติัการ และการนิเทศกาํกบัติดตาม ส่งผลให้ครูท่ีปรึกษาสามารถ
ดาํเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ทั้ง 5 ดา้น ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมีการ
จดัทาํระเบียนสะสมขอ้มูลนกัเรียน ดา้นการคดักรองนกัเรียนครูท่ีปรึกษามีการนาํขอ้มูลนกัเรียนมา
วิเคราะห์เพื่อคดักรองนกัเรียนตามเกณฑก์ารคดักรองของโรงเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียนมีการจดั
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนทุกคนอยูใ่น
สังคมไดอ้ย่างปกติสุข ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามีการจดักิจกรรมให้คาํปรึกษาเบ้ืองตน้ 
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน กิจกรรมประชุมผูป้กครองนกัเรียนเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน ผล
การดาํเนินการยงัไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร เพราะมีนกัเรียนบางส่วนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหายงัไม่
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ดา้นการส่งต่อนกัเรียนมีการส่งต่อภายใน นกัเรียนท่ีมีปัญหาครูท่ีปรึกษาไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาไดใ้หก้บัครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครองเพ่ือแกปั้ญหา โดยมีการบนัทึกการส่งต่อ
และผลการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ จึงมีการดาํเนินการพฒันาในวงรอบท่ี 2 โดยใชก้ล
ยุทธ์การประชุมปฏิบติัการ และการนิเทศกาํกบัติดตาม โดยผูร่้วมศึกษาคน้ควา้ไดป้ระชุมวาง
แผนการดาํเนินการเพื่อแกปั้ญหาในขั้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ียงัไม่บรรลุ โดยมีมติใหใ้ชก้าร
จดักิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือน และกิจกรรมเยีย่มบา้นผูป้กครองชั้นเรียน ทาํให้นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จาํนวน 6 ใน 17 คน มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคไ์ดท้ั้งหมดครูท่ีปรึกษาสามารถ
ปฏิบติัการใหค้าํปรึกษาช่วยเหลือนกัเรียนไดดี้ข้ึนและเม่ือวางระบบการทาํงานใหช้ดัเจนทุกข้ึนตอน 
ครูสามารถปฏิบติังานไดต้ามบทบาทหนา้ท่ีไดช้ดัเจนถูกตอ้งและรวดเร็วเป็นผลดีต่อการพฒันาการ
ดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดโ้ดยสรุป การ
พฒันาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนบา้นเหล่าอาํเภอพยคัฆภูมิพิสัย 
จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชก้ลยุทธ์ในการพฒันา คือ การประชุมปฏิบติัการและการนิเทศกาํกบั
ติดตาม ทาํใหผู้ร่้วมศึกษาคน้ควา้มีพฒันาการในการให้คาํปรึกษาช่วยเหลือนกัเรียนไดดี้ข้ึน และมี
การดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบดีข้ึน ส่งผลใหก้ารใชร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนบรรลุเป้าหมาย จึง
ควรสนบัสนุนส่งเสริมให้นาํกลยุทธ์ดงักล่าวไปใชพ้ฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
อ่ืนๆ ต่อไป  
 
 สุนันทา  ประทุมรัตน์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาครูดา้นระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน โรงเรียนบา้นม่วง จงัหวดัขอนแก่น การวิจยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action 
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Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาครูดา้นระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนบา้นม่วง จงัหวดั
ขอนแก่น ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบติัตามแผน (Action) การ
สังเกต (Observation) และการสะทอ้นผล (Reflecting) กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นผูบ้ริหาร
และครูโรงเรียนบา้นม่วง จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 30 คน ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ในวงรอบท่ี 1 
ครูโรงเรียนบา้นม่วงมีความรู้ความเขา้ใจสามารถดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดีข้ึน 
แต่ยงัมีปัญหาในการนาํไปปฏิบติั จึงไดร่้วมกนัแกปั้ญหาโดยพฒันา ในวงรอบท่ี 2 ทาํใหค้รูมีความรู้
ความเขา้ใจ สามารถดาํเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี และปฏิบติัไดต้ามขั้นตอน
ของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนสามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาใหก้บันกัเรียนภายในโรงเรียนได้
อย่างทัว่ถึง ครูเขา้ใจบทบาทผูดู้แลช่วยเหลือนักเรียน ซ่ึงส่งผลช่วยเสริมสร้างคุณภาพท่ีดีให้แก่
นกัเรียนทั้งดา้นร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
 
 พทัรณภางค ์พลนาค (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การประเมินการดาํเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมิน
การดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อาํเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ประชากรผูใ้ห้ขอ้มูล ผูบ้ริหารและครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะกรรมการสภานกัเรียน คณะกรรมการนกัเรียน และคณะกรรมการเรือนนอน จาํนวน 
255 คน ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า ผลการประเมินการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ได ้ดงัน้ี ดา้นผลผลิต พบวา่ นกัเรียนส่วนมากมีค่าคะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) เท่ากบั
เกณฑป์กติของเด็กไทย (103) นกัเรียนส่วนใหญ่ไดใ้ชค้วามสามารถพิเศษของตนเอง มีการใชชี้วิตท่ี
พออยู่พอกิน ไม่ขาดไม่มากเกินไป ไดใ้ชค้วามสามารถพิเศษของตนเอง และมีกระบวนการทาํงาน
และไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ มีการใชชี้วิตท่ีขาดจนเกินไป ดา้นกระบวนการ พบว่า การจดักิจกรรมท่ี
พบมากคือ จดักิจกรรมรายงานการศึกษาตนเองมีสาระสอดคลอ้งกบังานท่ีปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี
องคป์ระกอบคุณภาพมีกิจกรรมการพฒันาครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งตามแผนท่ีกาํหนด
อยา่งต่อเน่ืองเป็นระบบดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายกิจกรรมส่วนใหญ่มีการจดักระบวนการประชุมให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วม และมีการติดตามผลการช่วยเหลือนกัเรียนและรายงานใหผู้ป้กครองทราบ ดา้น
ปัจจยัพบว่า ผูบ้ริหารมีกลไกติดตามประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการบริหารกบัปริมาณงาน
อย่างเป็นระบบ ครูท่ีปรึกษาไดรั้บการประเมินว่ามีความรู้ ความเขา้ใจดาํเนินการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ครูมีความรับผิดชอบด้วยตนเองในการรักษาความลับ 
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ผูป้กครองร่วมมือกบัโรงเรียนในการดูแลแกไ้ขและพฒันานกัเรียนทุกคร้ัง มีผูรั้บผดิชอบดูแลจดัทาํ
ทะเบียนคุม และสามารถขอใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 
 
 จากการท่ีไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศดา้นการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนและการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ท่ีประกอบดว้ยงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยสาเหตุการออกกลางคนัของ
นกัเรียน นั้นมีสาเหตุมาจากดา้นครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการยา้ยถ่ินฐาน ปัญหาดา้นของ
ครูผูส้อน และปัญหาดา้นผลการเรียน โดยในการพฒันาระบบท่ีช่วยลดปัญหาการออกกลางคนันั้น 
ในงานวิจยัส่วนใหญ่เน้นทางดา้นการพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ ไดแ้ก่ โปรแกรมช่วยเหลือ
นักเรียน การสร้างทางเลือกในการช่วยเหลือนักเรียน โดยในการช่วยเหลือนักเรียนนั้นเป็นการ
ช่วยกนัระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองซ่ึงผูป้กครองตอ้งใหก้ารดูแลเอาใจใส่และว่ากล่าวตกัเตือน ซ่ึง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไดศึ้กษาจากงานวิจยั ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ (1) การรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคล (2) การคดักรองนกัเรียน การกาํหนดรูปแบบการคดักรองออกเป็น 3 กลุ่ม 
โดยเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา (3) การส่งเสริมนกัเรียน (4) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
(5) การส่งต่อ ในการจดักิจกรรมดา้นพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือ ของนกัเรียนนั้นเป็นกิจกรรม
เก่ียวกบัการเยี่ยมบา้นนกัเรียน กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือ
นกัเรียนใหส้ามารถศึกษาจนจบหลกัสูตร 
  
 2.6.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
  
 การศึกษาคน้ควา้   งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของต่างประเทศ   ในดา้นของการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการอภิปรายผลการวิจยัในเร่ืองการพฒันาระบบการดูแลสนับสนุน
นกัเรียนเพื่อลดจาํนวนการออกกลางคนัของนกัเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนยับตัรวิชาชีพสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
 Gordon, Joan M. (2003) ไดศึ้กษาเร่ือง การมองไปท่ีปัญหาการออกกลางคนัของโรงเรียน
มธัยมจากมุมมองของนักเรียน: การหาวิธีแกปั้ญหา การวิจยัคร้ังน้ีมี วตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ 
เพื่อตรวจสอบโรงเรียนท่ีมีศกัยภาพในการประสบความสําเร็จไดอ้ย่างไร และเพื่อหาการปฏิรูป
โปรแกรมท่ีนักเรียนมีความจาํเป็นท่ีตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อไปในโรงเรียน การวิเคราะห์ขอ้มูล จาก
การเรียนของนักเรียน และปัจจัยต่างๆ เช่น ทัศนคติของนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนมัธยมรัฐบาล 
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กิจกรรมทางสังคมของโรงเรียน และมุมมองของครูต่อความสาํเร็จ การพิจารณาเหล่าน้ีไดท้าํภายใน
กรอบแนวคิดของความหลากหลายของทฤษฎีทางสังคมในการศึกษา กิจกรรมทางสังคม ควรสงวน
สําหรับโรงเรียนพิเศษในเยาวชนท่ีเคยมีปัญหาและบรรดาผูท่ี้อยู่ในความดูแลของสถานกักกัน
เยาวชน เพราะพวกเขาไม่สามารถ อาศยัอยูท่ี่บา้น โดยผลท่ีเกิดข้ึนของนกัเรียนท่ีเป็น ความคิดและ
ความรู้สึก ซ่ึงความคิดเห็นของนักเรียนมธัยมปลายท่ีมีความเส่ียงต่อการออกกลางคนั และจาก
มุมมองของนกัเรียนในส่ิงท่ีตอ้งการท่ีจะประสบความสาํเร็จในโรงเรียน ขอ้มูลจากการวิจยัสามารถ
นาํมาใชใ้นการพฒันาโปรแกรมท่ีเหมาะสาํหรับนกัเรียนนกัศึกษา ผลการศึกษาน้ีมีประสานงานกบั
ใหผู้ป้กครอง ครู รัฐบาล ผูก้าํหนดนโยบาย เพื่อท่ีจะรับฟังนกัเรียนและช่วยเหลือนกัเรียนในเร่ืองท่ีมี
ความสาํคญักบัพวกเขา  เช่น มุมมองของนกัเรียนวา่นกัเรียนสามารถจบการศึกษา 
 
  Anderson, Kenneth Rufus (2003) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการ
ออกกลางคนั (Dropouts) ของนกัเรียนในเกรด 8-12 วตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อระบุปัจจยัทาง
สังคม สภาพแวดลอ้ม และจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อนักเรียนโรงเรียนมธัยมให้ความเส่ียงในการออก
กลางคนัจากโรงเรียนในออเรนจบู์ร์ก, มลรัฐเซาทแ์คโรไลนา เขต 5  (Orangeburg, South Carolina)  
จากผลการสาํรวจไดแ้สดงให้เห็นว่าออเรนจบู์ร์ก (Orangeburg) มีประชากรเป็นอนัดบัท่ี 16 เมือง 
ร้อยละ 47 จะเป็นคนท่ีอาศยัอยูท่ี่นอกเมือง และคนท่ีมีอาย ุ20 ปีข้ึนไป มีการศึกษานอ้ยกว่าเกรด 12 
โดยมีประมาณร้อยละ 20.30 (17,640 คน) ของจาํนวนประชากรทั้งหมด ส่วนคนท่ีมีอาย ุ25 ปีข้ึนไป 
มีการศึกษาอย่างนอ้ยปริญญาตรี ประมาณร้อยละ 13.70 ของประชากรทั้งหมด ในดา้นรายไดข้อง
ประชากรแต่ละครอบครัวประมาณ 17,424 เหรียญ ต่อปี และรายได ้17,380 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 
20 ของประชากรนั้ นอยู่ในระดับท่ีตํ่ากว่าของเกณฑ์ความยากจน ในตาํบลออเรนจ์บูร์ก 
(Orangeburg) โดยไดร้ะบุอีกว่า ใน 8 โรงเรียนของตาํบลน้ี นกัเรียน 4,444 คน ไดอ้อกกลางคนัจาก
โรงเรียนในเกรด 9 และ 12 ในช่วงปี 1995-1996 ส่ิงท่ีไดพ้บ คือโรงเรียนไดมี้การดาํเนินการดว้ย
ความหลากหลายกบัเด็กนักเรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีตํ่า โดยการจดัให้นักเรียนเป็นกลุ่มใน การเรียน
ซ่อมเสริม การแยกเด็กออกจากโปรแกรมธรรมดา เพื่อเขา้โปรแกรมเสริมให้มีความเหมาะสาํหรับ
กบัเด็กในกลุ่มนั้นๆ ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีทาํใหรู้้ว่า ร้อยละ 60.40 ของนกัเรียนมีการอ่านไม่ได ้ร้อยละ 
69.80 นกัเรียนไม่มีความสามารถท่ีเหมาะสมสาํหรับช่วงวยั ร้อยละ 77.40 นกัเรียนสอบตกในการ
สอบของระดบัจงัหวดั ร้อยละ 81.10 นกัเรียนไม่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม ร้อยละ 69.80 นกัเรียนตก
อยา่งนอ้ยสองวิชา ร้อยละ 62.3 นกัเรียนเรียนซํ้าชั้นอยา่งนอ้ยหน่ึงปี ร้อยละ 69.80 นกัเรียนไดเ้กรดท่ี
นอ้ยกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 81.1 นกัเรียนไดเ้กรดนอ้ยกวา่ 2.00 จากเกรด 4.00 และร้อยละ 64.20 นกัเรียน
ไม่มีความประพฤติท่ีดีพอ ซ่ึงจากสถิติขา้งตนไดแ้สดงให้เห็นว่าความสาํเร็จดา้นวิชาการท่ีตํ่า หรือ
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การไม่มีวินยัมีผลทั้งทางตรงและทางออ้มกบัจิตวิทยา สงัคม สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัญหาในชีวิตของ
เดก็นกัเรียนและไม่ไดมี้การเอาใจใส่ในปัจจยัเหล่าน้ีจะทาํใหเ้ดก็นกัเรียนออกกลางคนั 
 
  Bae, Sung (2008) ไดศึ้กษาเร่ือง การออกกลางคนัโรงเรียนมธัยมปลายและการกลบัมา : 
กรณีศึกษาและนโยบาย วตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อสาํรวจปัญหาการออกกลางคนัของโรงเรียน
มธัยมในสหรัฐอเมริกา และวตัถุประสงคห์ลกัของการวิจยั คือ เพื่อทาํความเขา้ใจ: 1) ส่ิงท่ีทาํให้
นกัเรียนออกกลางคนั 2) ส่ิงท่ีสนบัสนุนการเปล่ียนความคิดของนกัเรียนและกลบัมาเรียน และ 3) ส่ิง
ท่ีนักเรียนได้รับในโรงเรียนมัธยม ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ของผูใ้ห้ขอ้มูลไม่ได้เช่ือมโยง
ความสําคญั กับการศึกษาของโรงเรียนมัธยมปลายในอนาคตของชีวิตเม่ือพวกเขากาํลังเรียน
โรงเรียนมธัยมปลาย เพราะพวกเขารู้สึก หลกัสูตรของโรงเรียนไม่ได ้เก่ียวขอ้งกบัความสนใจหรือ
ความตอ้งการ นอกจากน้ียงัมีผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่รู้สึกว่าพวกเขาไม่ไดรั้บการดูแลโดยครูในช่วงการ
ออกกลางคนั พวกเขามีประสบการณ์ คือ ความง่ายท่ีจะลดชั้นเรียน และสนุก ต่ืนเตน้ท่ีอยู่นอก
โรงเรียน และไม่มีตวัเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือจากการออกกลางคนัจากโรงเรียน และเม่ือพวกเขารู้ว่า
พวกเขาไม่สามารถสาํเร็จการศึกษาในเวลา ผลการศึกษายงัแสดงใหเ้ห็นวา่ แทจ้ริงแลว้ความกา้วหนา้
ของนกัเรียนสามารถทาํให้จาํนวนการออกกลางคนัลดลง และความสัมพนัธ์กบัความพยายามของ
การให้บริการระบบเก่ียวกับหลกัสูตรระบบช่วยเหลือและการสร้างประสิทธิภาพและการวาง
แผนการแทรกแซงในระยะยาว 
 
  Stoehr, Jeffrey L. (2009) ไดศึ้กษาเร่ือง ความเขา้ใจของครูมธัยมต่อระบบทีมให้ความ
ช่วยเหลือนกัเรียน (Students team assistance process: SAT) การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความ
เขา้ใจของครูผูส้อนต่อระบบทีมให้ความช่วยเหลือนกัเรียน (SAT), ครูโรงเรียนมธัยมมีความเขา้ใจ
ในระบบ SATและประโยชน์ในการช่วยเหลือนกัเรียน  โดยแบ่ง (SAT) ออกเป็น ความเขา้ใจของ
ครูผูส้อนกบั SAT (ขั้นตอนท่ี 1-4), การอา้งอิง และการระบุในกระบวนการ ขั้นตอนของ SAT 
(ขั้นตอนท่ี 5), การประชุมทีมงานและกระบวน SAT ( ตวัเลือก 1-8), กลยทุธ์, ใหค้วามสะดวกสบาย, 
การแทรกแซงและผลสรุปครูใชก้ารแทรกแซง, ความสะดวกสบายและกลยทุธ์ในหอ้งเรียนท่ีแนะนาํ
โดยทีมใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีจาํเป็นตอ้งเขา้ใจวา่กระบวนการท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับนกัเรียน 
การศึกษาวิจยัเชิงปริมาณใชก้ารสาํรวจเพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความเขา้ใจของครูในกระบวนการ 
SAT จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 247 คน เพื่อบ่งช้ีถึงการรับรู้ของแต่ละบุคคล (ทั้งหมดเป็นครูท่ีสอน
ภาคการศึกษาปกติใน 6 โรงเรียนมธัยมในเขตการศึกษารัฐมิดเวสน์ (Midwestern State) พบว่าส่ิงท่ี
สําคัญในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครูส่วนใหญ่ของโรงเรียนมัธยมในเขตการศึกษารัฐมิดเวสน์ 
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(Midwestern State) คิดวา่กระบวนการ SAT เป็นประโยชน์ท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียนส่วนใหญ่ จากการ
สาํรวจขอ้มูลความเขา้ใจของครูผูส้อนพบความแตกต่างในกระบวนการ SAT ซ่ึงเก่ียวกบัการเรียน
การสอนในแต่ละชั้น อาย ุครูผูส้อนรายวิชา ประสบการณ์และจาํนวนปีท่ีทาํการสอน ขอ้เสนอแนะ 
ผูบ้ริหารควรใหก้ารพฒันาบุคลกรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเก่ียวกบัขั้นตอน SAT บุคลากรของเขต
การศึกษาจะตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันานโยบายเพื่อใหก้ระบวนการเหมือนกนัในทุกโรงเรียน การ
ส่ือสารท่ีดีจะช่วยเก่ียวกบักระบวนการของ SAT และในทุกขั้นตอนของกระบวนการ SAT จะตอ้ง
เสร็จส้ินในเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ซ่ึงครูตอ้งเขา้ใจวา่งาน 
ของพวกเขากบักระบวนการ SAT มีคุณค่า 
 
  Bailey, Lynn (2010) ไดศึ้กษาเร่ือง การรับรู้ของครูต่อทีมงานสนบัสนุนนกัเรียน (Student 
support team: SST) และผลสะทอ้นของประสิทธิภาพการแทรกแซง วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
เพื่อศึกษาการรับรู้ของครูต่อทีมงานสนับสนุนนักเรียน (SST) และผลสะทอ้นต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการแทรกแซง ประชากรกลุ่มตวัอยา่งในการสาํรวจประกอบครู จาํนวน 342 คน จากรอบๆ 
รัฐจอร์เจียผลการ วิจยัแสดงให้เห็นว่า ครูไดเ้รียนรู้ การใชป้ระโยชน์จาก ทีมงานสนบัสนุนนกัเรียน 
(Student support team: SST) และยงัป้องกนัปัญหาท่ีเกิดกบันกัเรียนได ้
 
 Castillo, Omar (2010) ไดศึ้กษาเร่ือง การสร้างแนะนาํตดัสินใจ (Instructional Decision 
Making: IDM) สองโรงเรียนขนาดกลาง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบท่ีครบวงจรของการ
สนบัสนุนนกัเรียน ผลการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) ก่อนท่ีจะมีการใช ้การสร้างแนะนาํตดัสินใจ (IDM) 
ทั้งสองโรงเรียนขนาดกลางใช้ระบบการสนับสนุนในดา้นวิชาการและพฤติกรรมแทนการสร้าง
แนะนาํตดัสินใจ (IDM) เป็นการวางแผนการพฒันากลุ่มงานและกระบวนของทั้งสองโรงเรียน 2) 
ให้การสร้างแนะนาํตดัสินใจ (IDM) ท่ีมุ่งเนน้ดา้นหลกัสูตร, การเรียนการสอน และการประเมินผล 
ในระบบแบบครอบคลุมของการสนบัสนุนนกัเรียนของทั้งสองโรงเรียนขนาดกลาง 3) ผูเ้ช่ียวชาญ
พฒันาความตอ้งการความแตกต่างของกลยทุธ์การเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนขนาดกลาง
ท่ีทั้งสองโรงเรียนขนาดกลาง 4) กระบวนการการสร้างแนะนาํตดัสินใจ (IDM) ให้การเร่ิมตน้ท่ีดี
ระบบครอบคลุมสนับสนุนนักเรียน มีกลไกการคดักรอง มีการแทรกแซง และมีเคร่ืองมือการ
ประเมินท่ีมีความจาํเป็นเพื่อการสนบัสนุนนกัเรียนในกระบวนการทางวิชาการ 5) คุณลกัษณะของ
โรงเรียนขนาดกลางแบบสหวิทยาการ, การวางแผนรวม และคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ในการสร้าง
แนะนาํตดัสินใจ (IDM) ของโรงเรียน 
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 Wolf, De’Sha Shantrell (2011) ไดศึ้กษาเร่ือง การเปิดเผยความซบัซอ้นของระบบการ
สนบัสนุนของครอบครัวนกัเรียนและผลกระทบท่ีตามมาบนความคงอยูข่องนกัเรียนวิทยาลยัท่ีดอ้ย
โอกาส การศึกษาเชิงประจักษ์ด้วยการตรวจสอบ ด้านครอบครัวท่ีมีผลลัพธ์ซ่ึงสรุปได้ว่าการ
สนับสนุนของครอบครัวทาํให้เกิดการส่งเสริมความสําเร็จในการศึกษา และมีความสําคญัต่อ
การศึกษาของนักเรียนท่ีดอ้ยโอกาส ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า นักเรียนท่ีดอ้ยโอกาสมีผลในการ
สร้างความสําคญัของครอบครัว ทั้งก่อนและในระหว่างศึกษาอยู่วิทยาลยั และประสบการณ์ก่อน
หนา้ การสาํรวจพฒันา และผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางวิชาการ กบับทบาทผูใ้ห้การสนบัสนุน และ
บทบาทของผูรั้บการสนบัสนุน บทบาทหนา้ท่ีเหล่าน้ีไดพ้บกบัความรู้สึกในทางท่ีดีและทางท่ีไม่ดี 
ในการตอบสนองของนักเรียนท่ีดอ้ยโอกาส ต่อความหวงัทางวฒันธรรมของครอบครัวท่ีเอ้ือต่อ
ความเป็นอยู ่ในดา้นการสร้างและการรักษา ผลการวิจยัต่อไปยงั แสดงวิธีการท่ีเป็นสาเหตุต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน เช่น สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ, เพศ และลกัษณะความสัมพนัธ์ของครอบครัวท่ีมีอิทธิพล
ต่อรูปแบบและหนา้ท่ีของการสนบัสนุนในชีวิตของนกัเรียน 
 
 จากการท่ีไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างประเทศใน ท่ีเก่ียวกบัเร่ือง ระบบสนับสนุน
นกัเรียน ระบบแทรกแซงนกัเรียน และปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน จากการท่ีไดก้ารศึกษา
ทาํให้ผูว้ิจัยได้เรียนรู้ในส่วนของ ปัญหาการออกกลางคนัของนักเรียน ท่ีเกิดจากสภาพสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และครอบครัวท่ีทาํให้นกัเรียนออกกลางคนั และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษางานวิจยั คือ 
การดูแลนกัเรียนดว้ยการใชโ้ปรแกรมระบบสนบัสนุนนกัเรียน (Student support team: SST) และ 
ระบบทีมให้ความช่วยเหลือนกัเรียน (Students team assistance process: SAT) ซ่ึงระบบการ
สนบัสนุนนกัเรียนท่ีไดท้าํการศึกษา สามารถช่วยแกปั้ญหานกัเรียนได ้ 
 

2.7 สรุปความท้ายบท 
 
 จากการท่ีไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทาํให้ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึง สาเหตุการออกกลางคนั 
ประเภทของนักเรียนออกกลางคนั ผลเสียและผลกระทบจากการออกลางคนั แนวทางในการ
ดาํเนินการแกปั้ญหาการออกกลางคนั ความสําคญั และความจาํเป็นของระบบการดูแลสนับสนุน
นกัเรียน วตัถุประสงคข์องระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน บทบาทหนา้ท่ีของฝ่ายต่างๆ ในการ
สร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน องคป์ระกอบของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนประโยชน์
ของระบบการดูแลสนบัสนุนนักเรียน การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนกัเรียน งานท่ีครูท่ี
ปรึกษาตอ้งปฏิบติั, จรรยาบรรณของครูท่ีปรึกษา บทบาทของครูท่ีปรึกษา ความมุ่งหมายของการ



82 

 

แนะแนว ความสาํคญัของการแนะแนว ประโยชน์ของการจดับริการแนะแนวในโรงเรียน และการ
ประเมินระบบการดูแลสนับสนุนนกัเรียน ซ่ึงจากสาเหตุการออกกลางคนัของนกัเรียนทาํให้ผูว้ิจยั
เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยปัญหาท่ีสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ คือ ปัญหาด้านสังคมและการ
ปรับตวั ซ่ึงในการช่วยเหลือนั้นไดใ้ชค้วามต่อเน่ืองในการจดักิจกรรมเป็นฐานในการสร้างเคร่ืองมือ
การวิจยั และยงัเป็นฐานขอ้มูลในการอภิปรายผลการวิจยั ท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียน 
 
 โดยจากการท่ีไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถเห็นแนวทางในการสร้าง 
และการพฒันาเคร่ืองมือในการวิจยัท่ีเก่ียวกบั ระบบการดูแลสนบัสนุนนักเรียน โดยผูว้ิจยัไดส้รุป
กรอบแนวคิดจากการศึกษาเป็น 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การกาํหนดหลกัการของระบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียน  ท่ีใชแ้นวคิดใน ดา้นแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดา้น
คุณลกัษณะของระบบการสนบัสนุนพฤติกรรมเชิงบวก ดา้นกระบวนการดาํเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว นกัเรียน 2) บทบาทของบุคลากรในระบบการ
ดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ท่ีใชใ้นการกาํหนดบทบาทบุคลากรท่ีประกอบดว้ย หวัหนา้ทีม งานกิจกรรม 
งานครูท่ีปรึกษา และงานครูแนะแนว 3) การจดักิจกรรมทางดา้นสังคมและการปรับตวัของนกัเรียน
ภายในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ท่ีผูว้ิจยัสรุปกิจกรรมท่ีมีความสาํคญักบัการพฒันาระบบ ได ้
9 กิจกรรม ประกอบดว้ย กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน กิจกรรมติดตามนกัเรียน กิจกรรมหนา้เสาธง 
กิจกรรมตรวจสารเสพติด กิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมครูพ่อครูแม่  กิจกรรม
เยีย่มบา้นนกัเรียน และกิจกรรมประชุมผูป้กครอง และ 4) การประเมินประสิทธิภาพของระบบการ
ดูแลสนบัสนุนนกัเรียน โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดบุคคลในการประเมินระบบท่ีประกอบดว้ย ครูแนะแนว 
ครูกิจกรรม ครูท่ีปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน ซ่ึงกรอบแนวคิดใน 4 ประเด็นดงักล่าวนั้นจะ
กล่าวรายละเอียดในบทต่อไปเป็น วิธีการดาํเนินการวิจยั  
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บทที ่3 
 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 
 
 จากการศึกษาขอ้มูลในวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งภาพรวมในบทท่ี 2 ผูว้ิจยัไดเ้ลือก (1) แนว
ทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของกรมสุขภาพจิต (2546) (2) คุณลกัษณะของ
ระบบการสนบัสนุนพฤติกรรมเชิงบวกท่ีรายงานไวใ้นงานวิจยัของ McWilliams, Ellen K. (2010) 
และ (3) กระบวนการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว 
นกัเรียน สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547) เพื่อสร้างระเบียบวิธีวิจยัในงานวิจยัฉบบัน้ี  
ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาของบทท่ี 3 ผูว้ิจยัไดแ้สดงประเดน็ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีวิจยั คือ (1) กลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูล (2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (3) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (4) การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และ (5) การวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
 

3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล   
  
 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่  
 กลุ่มครู คือ ครูในวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 41.93 
จากจาํนวนทั้งหมด 31 คน เป็น เพศชาย 21 คน และเพศหญิง 10 คน ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มครูโดยใช้
เกณฑ ์การคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 กลุ่มเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน คือ ผูป้ฏิบติังานดา้นสายสนบัสนุนในวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี 
แห่งท่ี 2 จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 จากจาํนวน ทั้งหมด 6 คน เป็น เพศหญิงทั้งหมด 6 คน 
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มเจา้หนา้ท่ีบริหารงานโดยใชเ้กณฑ ์การคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 กลุ่มนกัเรียนอาชีวศึกษา คือ  นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ทุกแผนก
วิชาเอก จาํนวน 85 คน ซ่ึงเป็นจาํนวนทั้งหมดหรือประชากรของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ของวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 แบ่งออกเป็น สาขางานก่อสร้าง จาํนวน 8 คน 
สาขางานไฟฟ้ากาํลงั จาํนวน 11 คน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ จาํนวน 15 คน สาขางานยานยนต ์
จาํนวน 25 คน สาขาการบญัชี จาํนวน 12 คน สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาํนวน 14 คน เป็นเพศ 



84 
 

 

ชาย 72 คน เพศหญิง 13 คนโดยการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั   
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ีมี ทั้งหมด 9 เคร่ืองมือ ประกอบดว้ย 
 1)  ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวทางของ (1) กรมสุขภาพจิต (2546) 
ในเร่ือง ความต่อเน่ืองของกิจกรรมในการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน (2) McWilliams, Ellen K. (2010) 
ในเร่ือง การสนบัสนุนพฤติกรรมของนกัเรียนทางบวก (3) สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2547) ในเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ภายในระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน   
 2)  แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน คือ การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้
ร่วมกิจกรรมภายในระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน   
 3) แบบสัมภาษณ์นักเรียน คือ การสัมภาษณ์นักเรียนเก่ียวกบัความคิดเห็น ในการ
ดาํเนินการจดักิจกรรมภายในระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน  
 4)  แบบบนัทึกส่วนตวัของนักเรียน คือ การบนัทึกส่วนตวัของนักเรียนเก่ียวกับความ
คิดเห็นในช่วงเวลาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมภายในระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน  
 5)  แบบสัมภาษณ์หัวหน้าทีมผูค้วบคุมดูแลระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน คือ การ
สัมภาษณ์หัวหน้าทีมผูค้วบคุมดูแลระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนเก่ียวกบัความคิดเห็น ในการ
ดาํเนินงานระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 6)  แบบสัมภาษณ์ครูแนะแนว คือ การสัมภาษณ์ของครูแนะแนวเก่ียวกบัความคิดเห็นใน
การดาํเนินงาน ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 7)  แบบสัมภาษณ์ครูกิจกรรม คือ การสัมภาษณ์ของครูกิจกรรมเก่ียวกบัความคิดเห็นใน
การดาํเนินงาน ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 8)  แบบสัมภาษณ์ครูท่ีปรึกษา คือ การสัมภาษณ์ของครูท่ีปรึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นใน
การดาํเนินงานระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 9)  แบบสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน คือ การสมัภาษณ์ของเจา้หนา้ท่ีบริหารงานเก่ียวกบั
ความคิดเห็นในการดาํเนินงานระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน  
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3.3 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
  
 1) ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน   
 ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนข้ึน โดยกาํหนดใหมี้ 4 องคป์ระกอบ คือ 
1) หลกัการ 2) บุคลากรในระบบ 3) การจดักิจกรรมทางดา้นสังคมและการปรับตวัของนกัเรียน และ 
4) การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนประเมิน โดยในแต่ละ
องคป์ระกอบ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

1.1) หลกัการ  ท่ีอา้งอิงจาก กรมสุขภาพจิต  (2546)   McWilliams, Ellen K. (2010)  
และสาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547) โดยเป็นระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนให้
ดาํรงชีวิตอยูใ่นสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีความสุขดว้ยกิจกรรมทางสงัคมและการปรับตวั 

 
 1.2) บุคลากรในระบบ โดยระบบท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนประกอบดว้ย หัวหน้าทีม 
หวัหนา้ครูแนะแนว หวัหนา้ครูกิจกรรม และหวัหนา้ครูท่ีปรึกษา จาํนวนอยา่งละ 1 คน ครูกิจกรรม 
จาํนวน 3 คน ครูท่ีปรึกษา จาํนวน 6 คน และเจา้หนา้ท่ีบริหารงานในแต่ละงาน จาํนวนงานละ 1 คน 
โดยผูว้ิจัยได้กาํหนดผูป้ฏิบติังานจากประสบการณ์ของผูว้ิจัยและวรรณกรรมท่ีได้ศึกษาเพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานมีความเพียงพอกบัการดาํเนินงาน ซ่ึงในแต่ละงานมีหนา้ท่ีและขอบเขตความรับผดิชอบ 
ในระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ประกอบดว้ย 
 
  หัวหน้าทีมผูค้วบคุมดูแลระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน มีหน้าท่ี 
ควบคุมดูแล แนะนาํให้คาํปรึกษา และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานของ งานกิจกรรม งานครูท่ี
ปรึกษา และงานครูแนะแนว ในการจดักิจกรรมการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
  
 ครูแนะแนว มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี ให้นักเรียนรู้จกัและ
เขา้ใจตนเองในทุกๆ ดา้น เช่น ความถนดั ความสามารถ ความสนใจ แนวทางในการศึกษาต่อและ
เลือกอาชีพไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสมกบัตนเอง นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจบุคคลอ่ืน ตลอดจนสามารถ
ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้และดาํเนินชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา
และแกปั้ญหาของตนไดด้ว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม การจดักิจกรรมแนะแนว ไดใ้กลชิ้ดเด็กและ
รู้จกัเด็กแต่ละคนเป็นการเพ่ิมพนู ประสบการณ์ต่างๆ ใหก้บั นกัเรียน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการให้
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คาํปรึกษาและช่วยเหลือเด็กในด้านต่างๆ ได้ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้มีส่วนร่วม และได้
แสดงออกในทางท่ีเหมาะสม ใหข่้าวสาร ความรู้กบันกัเรียนในดา้นต่างๆ เช่น ขอ้มูล ในการศึกษาต่อ 
แนวทางการประกอบอาชีพ ขอ้มูล ในการปรับตวัของนักเรียนและให้คาํปรึกษาเพี่อบริการแก่
นกัเรียนท่ีตอ้งการให้เป็นความลบัการช่วยเหลือนกัเรียนตามแต่กรณี เช่น ทุนการศึกษา ทุนอาหาร
กลางวนัหางานพิเศษให้นกัเรียนเพื่อช่วยเหลือในดา้นเศรษฐกิจ สรรหาและส่งเสริมนกัเรียนเรียนดี
และมีความสามารถพิเศษ ติดตามพฤติกรรมของนกัเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันานกัเรียน  
 
 ครูกิจกรรม มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี จัดกิจกรรม ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชนและกิจกรรมต่างๆ ในวนัสําคัญของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน โครงการ
พฒันานกัเรียน ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ ส่งเสริมการกีฬา นนัทนาการและศิลปวฒันธรรม
ในสถานศึกษา ควบคุมและดาํเนินการให้มีการจดักิจกรรมหน้าเสาธง ประสานงานและให้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และสรุปผลการประเมินและนาํผล
การประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
  ครูท่ีปรึกษา มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี เสนอแต่งตั้งครูท่ี
ปรึกษา ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทาํ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และ
พฤติกรรมของนกัเรียนนกัศึกษา ประสานงาน ครูท่ีปรึกษาใหค้าํปรึกษาแนะนาํนกัเรียน เก่ียวกบัการ
เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ประสานงานครูท่ีปรึกษาให้ความคิดเห็นและขอ้มูลเก่ียวกับการกาํหนด
รายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน ในการลงทะเบียนรายวิชา การ
ลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปล่ียน ขอเพ่ิมและขอถอนรายวิชาการ ขอพกั
การเรียน การโอนยา้ย การลาออก การขอผ่อนผนั หรือยกเวน้การชาํระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา 
ติดตาม แนะนําให้คาํปรึกษาเก่ียวกับการเรียนการคาํนวณหาค่าระดับคะแนนเฉล่ียแก่นักเรียน 
ประสานกบัครูแผนกวิชา และงานท่ีเก่ียวขอ้งในการแกปั้ญหาต่างๆ ของนักเรียนและผูเ้ขา้รับการ
อบรมในสถานศึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของครูท่ีปรึกษา สรุปผลการประเมิน
และนาํผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
    เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี จัดทาํ
หนังสือติดต่อภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงจดัทาํเอกสารคาํสั่ง สรุปรายงานผลให้งาน
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ต่างๆ และทาํหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีบริหารงานในงานท่ีประกอบดว้ย หัวหนา้ทีมผูค้วบคุมดูแลระบบการ
ดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ครูแนะแนว ครูกิจกรรม และครูท่ีปรึกษา  
 
 1.3) การจดักิจกรรมทางดา้นสังคมและการปรับตวัของนกัเรียน โดยใชแ้นวคิดใน
การจดักิจกรรม ของกรมสุขภาพจิต (2546)  ในดา้นความต่อเน่ืองของกิจกรรมในการดูแลสนบัสนุน
นกัเรียน McWilliams, Ellen K. (2010) ท่ีเป็นการสนบัสนุนพฤติกรรมของนกัเรียนทางบวก โดยการ
จดักิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นการสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวก และสํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2547) ในดา้นการมีส่วนร่วมของครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว และนกัเรียนในการเขา้ร่วม
กิจกรรมภายในระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน ซ่ึงกิจกรรมภายในระบบการดูแลสนับสนุน
นกัเรียน ประกอบดว้ย 9 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน กิจกรรมติดตามนกัเรียน กิจกรรม
หนา้เสาธง กิจกรรมตรวจสารเสพติด กิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมครูพ่อครูแม่ 
กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน และกิจกรรมประชุมผูป้กครอง ซ่ึงในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดดงัท่ีจะ
กล่าวต่อไปน้ี 

 
 กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน การสร้างกิจกรรมใช้จากประสบการณ์การทาํงานของ
ผูว้ิจยั และการศึกษาเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  วตัถุประสงค ์เพื่อให้นกัเรียนไดส้ร้างความรัก
สามคัคีในกลุ่ม และเป็นการให้ปรึกษาหารือระหว่างเพ่ือนในเร่ืองเรียนระหว่างกนัได ้ช่วงเวลาใน
การจดักิจกรรม ตลอดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 สถานท่ีในการจดักิจกรรม ภายในห้องเรียน 
จดักบันกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ทุกแผนกวิชา ผูค้วบคุม ครูผูส้อนประจาํวิชา 
เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย แบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แบบสมัภาษณ์ 
นกัเรียน และแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน 
 
  กิจกรรมติดตามนักเรียน การสร้างกิจกรรมใช้จากประสบการณ์การทาํงานของ
ผูว้ิจยั และการศึกษาเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์เพื่อเป็นการติดต่อประสานงานกบั
ผูป้กครองในการร่วมกนัหาแนวทางแกปั้ญหาในนกัเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาและเป็นการติดต่อระหว่าง
ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองโดยตรงเม่ือนักเรียนขาดเรียนหรือขาดกิจกรรม ช่วงเวลาในการจัด
กิจกรรม ตลอดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 สถานท่ีในการจดักิจกรรม หอ้งพกัครู จดักบันกัเรียน 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ทุกแผนกวิชา ผูค้วบคุม ครูท่ีปรึกษา เคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย แบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แบบสัมภาษณ์นกัเรียน และแบบ
บนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน 
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  กิจกรรมหน้าเสาธง การสร้างกิจกรรมใชจ้ากประสบการณ์การทาํงานของผูว้ิจยั
และการศึกษาเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจาก
สถานศึกษา และตรวจเช็คจาํนวนนกัเรียนในช่วงก่อนเขา้หอ้งเรียน ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม ช่วง
เชา้ เวลา 08.00 น.ถึง เวลา 08.30 น. ตลอดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 สถานท่ีในการจดักิจกรรม
หนา้วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรีแห่งท่ี 2 จดักบันกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ทุกแผนก
วิชา ผูค้วบคุม ครูกิจกรรม และครูท่ีปรึกษา เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย แบบ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน และแบบบันทึกส่วนตัวของนักเรียน 
 

  กิจกรรมตรวจสารเสพติด การสร้างกิจกรรมใชจ้ากประสบการณ์การทาํงานของ
ผูว้ิจยั และการศึกษาเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์เพื่อเป็นการป้องกนัและช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีติดสารเสพติดและการให้ความรู้ในเร่ืองของพิษภยัของยาเสพติดให้กบันกัเรียน ช่วงเวลา
ในการจดักิจกรรม สัปดาห์ท่ี 9 ของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 สถานท่ีในการจดักิจกรรม หอ้ง
ประชุมวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 จดักบันกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ทุก
แผนกวิชา ผูค้วบคุม ครูแนะแนว ครูกิจกรรม และครูท่ีปรึกษา เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ประกอบดว้ย   แบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน   แบบสมัภาษณ์นกัเรียน  และแบบบนัทึกส่วนตวั 
ของนกัเรียน 
 
 กิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู่ การสร้างกิจกรรมใชจ้ากประสบการณ์การทาํงานของผูว้ิจยั
และการศึกษาเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์เพื่อเป็นการสร้างจิตสาํนึกรักสถานศึกษา
ใหก้บันกัเรียนและสร้างนิสยัจิตสาธารณะใหก้บันกัเรียน ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม ทุกวนัพุธ หลงั
เลิกแถวตอนเชา้ โดยมีการจดัเขตความรับผิดชอบให้กบันกัเรียนดูแลทาํความสะอาด ช่วงเวลาการ
จดักิจกรรม ตลอดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 สถานท่ีในการจดักิจกรรม บริเวณรอบๆ
วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 จดักบันกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ทุกแผนกวิชา 
ผูค้วบคุมครูผูส้อน   เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล    ประกอบดว้ย   แบบสงัเกตพฤติกรรมของ 
นกัเรียนแบบสมัภาษณ์นกัเรียน และแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน 
 

 กิจกรรมโฮมรูม การสร้างกิจกรรมใชจ้ากประสบการณ์การทาํงานของผูว้ิจยั และ
การศึกษาเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บข่าวสารจากครูท่ีปรึกษา
และให้คาํปรึกษาแนะนํากับนักเรียนในส่วนรวม ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม คาบกิจกรรมทุก
สัปดาห์ของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 สถานท่ีในการจดักิจกรรมจดักบันักเรียน ห้องเรียน 
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ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ทุกแผนกวิชา ผูค้วบคุม ครูท่ีปรึกษา และครูแนะแนว 
เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย แบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แบบสมัภาษณ์ 
นกัเรียน และแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน 
 

  กิจกรรมครูพ่อครูแม่ การสร้างกิจกรรมใชจ้ากประสบการณ์การทาํงานของผูว้ิจยั
และการศึกษาเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์เพื่อเป็นการกาํหนดตวัครูผูดู้แลนกัเรียน
ใน ดา้นพฤติกรรม ความประพฤติและให้นักเรียนไดป้รึกษาปัญหาในเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองอ่ืนๆ 
ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม หลงัเลิกเรียนของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 สถานท่ีในการจดั
กิจกรรม ห้องพกัครู จดักบันกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ทุกแผนกวิชา ผูค้วบคุม 
ครูท่ีปรึกษา  เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ประกอบดว้ย แบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน  
แบบสมัภาษณ์นกัเรียน และแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน 
 

 กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน การสร้างกิจกรรมใชจ้ากประสบการณ์การทาํงานของ
ผูว้ิจยั และการศึกษาเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์เพื่อเป็นการศึกษาสภาพปัญหาและ
ความเป็นอยูข่องนกัเรียน รวมถึงสภาพชุมชนท่ีนกัเรียนอยู ่ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม วนัท่ี 1-15 
พฤศจิกายน พ.ศ.2553 หลงัเวลา 16.30 น. ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 สถานท่ีในการจดักิจกรรม 
บา้นนักเรียน จดักบันักเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ทุกแผนกวิชา ผูค้วบคุม           
ครูแนะแนว และครูท่ีปรึกษา เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสังเกต
พฤติกรรมของนัก เ รียน  แบบสัมภาษณ์นัก เ รียน  และแบบบันทึกส่วนตัวของนัก เ รียน 
 
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง การสร้างกิจกรรมใชจ้ากประสบการณ์การทาํงานของ
ผูว้ิจยั และการศึกษาเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ระหว่างครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองรวมถึงช้ีแจงกฎระเบียบของสถานศึกษา ช่วงเวลาในการจดั
กิจกรรม สัปดาห์ท่ี 1 ของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 สถานท่ีในการจดักิจกรรม ห้องประชุม
วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 จดักบันกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ทุกแผนกวิชา 
ผู ้ควบคุม  ครูแนะแนว  ครูกิจกรรม  และครูท่ีปรึกษา  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบดว้ย แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นกัเรียน และแบบบนัทึกส่วนตวั
ของนกัเรียน 
 
 1.4) การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน       โดยแบบ 
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ประเมินประสิทธิภาพของระบบผูว้ิจัยได้สร้างจากประสบการณ์การทํางานและการศึกษา
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง วตัถุประสงคข์องการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุน
นักเรียน เพื่อทราบ ขอ้ดี ขอ้เสีย ความเหมาะสม และองคป์ระกอบของระบบการดูแลสนับสนุน
นักเรียนโดยผูว้ิจยัแบ่งการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนใน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ (1) ดา้นขอ้ดี (2) ดา้นขอ้เสีย (3) ดา้นความเหมาะสม และ (4) ดา้นองคป์ระกอบ ช่วงเวลาใน
การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ช่วงวนัท่ี 15-31 มีนาคม พ.ศ.2554 
สถานท่ีในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 ผูป้ระเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน ได้แก่ หัวหน้าทีมผูค้วบคุมระบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียน ครูแนะแนว ครูกิจกรรม ครูท่ีปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน เคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์หัวหน้าทีมผูค้วบคุมระบบการดูแลสนับสนุน
นกัเรียน แบบสมัภาษณ์ครูแนะแนว แบบสัมภาษณ์ครูกิจกรรม แบบสัมภาษณ์ครูท่ีปรึกษา และแบบ
สมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน  
 
 ในการพัฒนาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน ผูว้ิจัยทาํการพัฒนาระบบการดูแล
สนับสนุนนักเรียนข้ึน  จากนั้นนาํเคร่ืองมือท่ีเป็นระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน แบบสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบบนัทึกส่วนตวัของนักเรียน แบบสัมภาษณ์
หวัหนา้ทีมผูค้วบคุมระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน แบบสัมภาษณ์ครูแนะแนว แบบสัมภาษณ์ครู
กิจกรรม แบบสัมภาษณ์ครูท่ีปรึกษา และแบบสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีบริหารงาน ไปทดลองใชก้บัครู 
และเจา้หน้าท่ีบริหารงาน จาํนวน 6 คน และนักเรียน จาํนวน 12 คน ขอความคิดเห็นจากครู 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน และนกัเรียน ผูว้ิจยันาํขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงเคร่ืองมือให้เหมาะสมมากข้ึน 
จากนั้นให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ไดพ้ิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะก่อน
นาํไปใชต่้อไป 
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 โดยแผนภูมิของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนท่ีไดพ้ฒันาข้ึน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 แผนภูมิระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนท่ีพฒันาข้ึน 
  
 จากรูปท่ี 3.1 ความสมัพนัธ์ของแผนภูมิระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนท่ีมีความเก่ียวพนั
กนัในดา้นของการประสานงานในทุกฝ่าย ซ่ึงเม่ือมีการปฏิบติังานในฝ่ายก็ตอ้งมีการวิเคราะห์ผลการ
ทาํงาน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาแนวทางแกปั้ญหา เป็นดงัหวัลูกศรท่ีมีทั้งหัวลูกศรเขา้-ออกในแต่
ละฝ่าย 

หลกัการ  
ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนใหด้าํรงชีวิตอยูใ่นสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีความสุขดว้ย

กิจกรรมทางสงัคมและการปรับตวั 

 บุคลากรในระบบ ประกอบดว้ย 
    1) หวัหนา้ทีมผูค้วบคุมระบบการดูแล 
         สนบัสนุนนกัเรียน 
    2) ครูแนะแนว 
    3) ครูกิจกรรม  
    4) ครูท่ีปรึกษา  
    5) เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

     การจดักิจกรรม 9 กิจกรรมทางดา้น
สงัคมและการปรับตวัของนกัเรียน  
   1) กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน  
   2) กิจกรรมติดตามนกัเรียน  
   3) กิจกรรมหนา้เสาธง  
   4) กิจกรรมตรวจสารเสพติด  
   5) กิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่ 
   6) กิจกรรมโฮมรูม  
   7) กิจกรรมครูพอ่ครูแม่  
   8) กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน  
   9) กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 

     การประเมินประสิทธิภาพของระบบการ
ดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ประเมินโดย 

1) หวัหนา้ทีมผูค้วบคุมระบบการดูแล 
        สนบัสนุนนกัเรียน 
    2) ครูแนะแนว 
    3) ครูกิจกรรม 
    4) ครูท่ีปรึกษา 
    5) เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
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3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 

   การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั เร่ือง การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพื่อ
ลดจาํนวนการออกกลางคนัของนกัเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสังกดัสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงัมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 3.4.1  ติดต่อ ขออนุญาตวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 ในการลงภาคสนามเพ่ือเก็บ
รวบรวมขอ้มูลการวิจยั และขอหนงัสือจากอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา
การศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อออกหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัถึง
ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 และขออนุญาตผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี 
แห่งท่ี 2 เพื่อกาํหนด ช่วงเวลา ในการใชร้ะบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน และเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 3.4.2  ช่วงเวลาการลงภาคสนามเก็บรวบรวมขอ้มูลการทาํวิจยั ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการใช้
ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 (ช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ
2553 - มีนาคม พ.ศ.2554)   
 3.4.3  ผูว้ิจยัช้ีแจงกบัครูและเจา้หนา้ท่ีของวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 ใหเ้กิดความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินการของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนท่ีเก่ียวกบัการใชร้ะบบการ
ดูแลสนบัสนุนนกัเรียนตามกระบวนการ และขั้นตอน   
 3.4.4  ผูว้ิจยั ครูท่ีปรึกษาและครูผูส้อน เขา้ร่วมการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน การ
สัมภาษณ์นักเรียน การจดักิจกรรมให้กบันกัเรียน ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทางดา้นสังคมและการ
ปรับตวัทางสงัคมของนกัเรียนภายในระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 3.4.5  ผูว้ิจัยช้ีแจ้งกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ด้านการบันทึกส่วนตวัของนักเรียนในการเขา้ร่วม
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทางดา้นสังคมและการปรับตวัทางสังคมของนักเรียนภายในระบบการดูแล
สนับสนุนนักเรียนและให้นักเรียนบันทึกตามแบบบันทึกส่วนตัวของนักเรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกกิจกรรม 
 3.4.6  ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบ
สมัภาษณ์นกัเรียน และแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน  
 3.4.7  ผูว้ิจยั สัมภาษณ์หวัหนา้ทีมผูค้วบคุมระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ครูแนะแนว 
ครูกิจกรรม ครูท่ีปรึกษา และเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน จากแบบสัมภาษณ์ สําหรับการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน  
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 3.4.8  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แบบสัมภาษณ์นกัเรียน แบบ
บนัทึกส่วนตวัของนักเรียน และแบบสัมภาษณ์สําหรับประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียนมาทาํการจดัหมวดหมู่และวิเคราะห์ผลต่อไป    
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพจาก ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบบนัทึกส่วนตวัของนักเรียน แบบ
สัมภาษณ์หัวหน้าทีมผูค้วบคุมดูแลระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน แบบสัมภาษณ์ครูท่ีปรึกษา 
แบบสัมภาษณ์ครูกิจกรรม แบบสัมภาษณ์ครูแนะแนว และแบบสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน โดย
ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี     
  1) วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณขั้นตน้จาก แบบสัมภาษณ์นักเรียน ดว้ยค่าร้อยละ
(Percentage) ในการใหข้อ้มูลของนกัเรียน  
  2) นาํขอ้มูลจาก ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบบันทึกส่วนตวัของนักเรียน แบบสัมภาษณ์หัวหน้าทีมผู ้
ควบคุมดูแลระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน แบบสัมภาษณ์ครูแนะแนว แบบสัมภาษณ์ครูกิจกรรม 
แบบสัมภาษณ์ครูท่ีปรึกษา และแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน ของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลมาจัด
หมวดหมู่ และการบรรยายสรุปแบบสั้น  
 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเฉพาะเคร่ืองมือใน
แบบท่ี  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [รายละเอียดอยู ่บทท่ี 3 หนา้ 84] ซ่ึงใชค่้าร้อยละ ซ่ึงสูตรการคาํนวณ
ดงัต่อไปน้ี 
  1) ค่าร้อยละ (Percentage) 
   สูตรคาํนวณ 

 

   ร้อยละ (%) = 
	

 

  

  เม่ือ  X คือ จาํนวนขอ้มูล (ความถ่ี) ท่ีตอ้งการนาํมาหาค่าร้อยละ 

      N คือ จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 
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3.6 สรุปความท้ายบท 
 
 จากการท่ีไดก้าํหนดวิธีการดาํเนินการวิจยั ท่ีเป็นกระบวนการในแต่ละขั้นตอนของการ
วิจัย ท่ีประกอบด้วย กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจัยได้คดัเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีมีส่วนในการดาํเนิน
กิจกรรมและเป็นกลุ่มของผูป้ฏิบติังาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นเคร่ืองมือท่ี แบ่งเป็น 5 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสัมภาษณ์
นักเรียน แบบบนัทึกส่วนตวัของนักเรียน และแบบสัมภาษณ์สําหรับผูป้ระเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ ซ่ึงเคร่ืองมือทั้งหมดเป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการเก็บขอ้มูลเชิงลึก ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจัย เป็นการสร้างด้วยประสบการณ์ของผูว้ิจัยและพฒันาจากความต่อเน่ืองของการจัด
กิจกรรมในระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน คุณลกัษณะของระบบการสนับสนุนพฤติกรรมเชิง
บวก และกระบวนการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว 
นกัเรียน การเก็บรวบรวมขอ้มูล ท่ีเป็นลาํดบัขั้นตั้งแต่การติดต่อ ขออนุญาต การลงภาคสนาม การ
ช้ีแจงขอ้มูลการจดัระบบ การนาํระบบไปใช ้ และการวิเคราะห์ขอ้มูล ใชห้ลกัการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณจากค่าร้อยละ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการบรรยายสรุป  ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีไดถู้กสร้าง
ข้ึนจะถูกนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล และรายงานผลการการวิจยั โดยจะทาํการกล่าวดงับท
ต่อไป  
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บทที ่ 4 
 

ผลการวจิยั  
 
 จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ 1) พฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพื่อลดจาํนวน
การออกกลางคันของนักเ รียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน
เพื่อลดจํานวนการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีพฒันาข้ึน จากการสร้างเคร่ืองมือดงับทท่ี 3 ไดมี้การ
รายงานผลการวิจยัออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี (1) ผลการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน (2) ผล
การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน และ (3) ผลการใชร้ะบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียน 
 

4.1 ผลการพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
 
 จากการพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนกัเรียนซ่ึงระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนท่ีดี
และมีประสิทธิภาพตอ้งประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1) หลกัการ  
  2) บุคลากรในระบบ 
  3) การจดักิจกรรมทางดา้นสงัคมและการปรับตวัของนกัเรียน 
  4) การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน  
 โดยในส่วนประกอบของระบบท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการพฒันาข้ึนในการวิจยัคร้ังน้ี แสดงไดด้งั
รูปท่ี 4.1  
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รูปท่ี 4.1 แผนภูมิการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
  
 หลกัการ ผูว้ิจยัอา้งถึง ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ระบบการสนบัสนุนพฤติกรรมเชิง
บวก และกระบวนการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของครูแนะแนว ครูกิจกรรม 
ครูท่ีปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน เป็นพื้นฐานของการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 
 บุคลากรในระบบ [ดงัรายละเอียดอยู ่บทท่ี 3 หนา้ 85] โดยผูว้ิจยักาํหนดให ้      

หลกัการ  
ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนใหด้าํรงชีวิตอยูใ่นสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีความสุขดว้ย 

กิจกรรมทางสงัคมและการปรับตวั 

 บุคลากรในระบบท่ีประกอบดว้ย 
    1) หวัหนา้ทีมผูค้วบคุมระบบการดูแล 

    สนบัสนุนนกัเรียน 
    2) ครูแนะแนว 
    3) ครูกิจกรรม  
    4) ครูท่ีปรึกษา  
     5) เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

     การจดักิจกรรม  9 กิจกรรมทางดา้น
สงัคมและการปรับตวัของนกัเรียน  
   1) กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน  
   2) กิจกรรมติดตามนกัเรียน  
   3) กิจกรรมหนา้เสาธง  
   4) กิจกรรมตรวจสารเสพติด  
   5) กิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่ 
   6) กิจกรรมโฮมรูม  
   7) กิจกรรมครูพอ่ครูแม่  
   8) กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน  
   9) กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 

การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียน ประเมินโดย 
    1) หวัหนา้ทีมผูค้วบคุมระบบการดูแล  
         สนบัสนุนนกัเรียน 
    2) ครูแนะแนว 
    3) ครูกิจกรรม 
    4) ครูท่ีปรึกษา 
    5) เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
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     1) หวัหนา้ทีมผูค้วบคุมระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน [ดงัรายละเอียดอยู ่บทท่ี 3 
หนา้ 85] 
      2) ครูแนะแนว [ดงัรายละเอียดอยู ่บทท่ี 3 หนา้ 85-86] 
     3) ครูกิจกรรม [ดงัรายละเอียดอยู ่บทท่ี 3 หนา้ 86] 
      4) ครูท่ีปรึกษา [ดงัรายละเอียดอยู ่บทท่ี 3 หนา้ 86] 
  5) เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน [ดงัรายละเอียดอยู ่บทท่ี 3 หนา้ 86-87]  
  
 บุคลากรในระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน ท่ีสามารถแสดงให้เห็นในด้านความ
เก่ียวเน่ืองทางการส่งต่อสู่การจดักิจกรรม ดงัแผนภูมิรูปท่ี 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.2 แผนภูมิความสมัพนัธ์ของบุคลากรกบัการจดักิจกรรมภายใน 
ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 

 

หวัหนา้ทีมผูค้วบคุมระบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียน  

และเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

ครูแนะแนวและ
เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน ครูกิจกรรมและ

เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน

ครูท่ีปรึกษาและ
เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 

การจดักิจกรรม ทางดา้นสังคม
และการปรับตวัของนกัเรียน  
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 จากรูปท่ี 4.2 สรุปส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัในคร้ังน้ีได้ว่า บุคลากรท่ีมีส่วนในการ
ขบัเคล่ือนระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนนั้นมีความสาํคญัในทุกฝ่ายและทุกงานตั้งแต่หวัหนา้ทีม
ผูค้วบคุมระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน ครูแนะแนว ครูกิจกรรม ครูท่ีปรึกษา และเจา้หน้าท่ี
บริหารงาน เพื่อมุ่งสู่การจดักิจกรรมทางดา้นสังคมและการปรับตวัของนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และให้การจดักิจกรรมประสบความสาํเร็จสู่นกัเรียนโดยตรง และบุคลากรทั้งหมดยงัมีส่วนในการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ซ่ึงเป็นการประเมินโดยผูท่ี้ปฏิบติังาน
ในระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนโดยตรง จึงทาํให้เห็นถึงขอ้ดี ขอ้เสีย ความเหมาะสม และ
องคป์ระกอบดา้นบุคลากรและเวลา ซ่ึงทาํให้ไดร้ะบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์กบัการจดัการศึกษาโดยตรงไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ผูป้กครอง สถานศึกษา ครู 
สงัคม ชุมชน และประเทศชาติ 
 
 การจดักิจกรรม ทางดา้นสังคมและการปรับตวัของนกัเรียน ประกอบดว้ย 9 กิจกรรม (1) 
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน (2) กิจกรรมติดตามนกัเรียน (3) กิจกรรมหนา้เสาธง (4) กิจกรรมตรวจสาร
เสพติด (5) กิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่(6) กิจกรรมโฮมรูม (7) กิจกรรมครูพ่อครูแม่ (8) กิจกรรมเยีย่ม
บา้นนกัเรียน และ (9) กิจกรรมประชุมผูป้กครอง [ดงัรายละเอียดอยู ่บทท่ี 3 หนา้ 87-89] และในดา้น
ความเก่ียวเน่ืองของการจดักิจกรรม นกัเรียน ครูแนะแนว ครูกิจกรรม และครูท่ีปรึกษา ซ่ึงสามารถ
แสดงไดด้งัแผนภูมิ รูปท่ี 4.3 
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รูปท่ี 4.3 แผนภูมิความสมัพนัธ์ของการจดักิจกรรมภายในระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 

 จากรูปท่ี 4.3 สรุปส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัในคร้ังน้ีไดว้่า ความเก่ียวเน่ืองของผูท่ี้ไดรั้บ
ผลประโยชน์เป็นนักเรียน และครูเป็นผูท่ี้ควบคุมในการจดักิจกรรม ทั้ง 9 กิจกรรม ให้ประสบ
ความสาํเร็จ โดยกิจกรรมทั้งหมดท่ีจดัข้ึนเป็นการให้การดูแลนกัเรียนตั้งแต่เร่ิมเขา้สู่ร่ัววิทยาลยัจน
กลบัถึงบา้น และกิจกรรมท่ีไดจ้ดัข้ึนมีความครอบคลุมในทุกช่วงของการดาํรงชีวิตในวิทยาลยัของ
นกัเรียนซ่ึงกิจกรรมท่ีจดัข้ึนจะขาดหายไปกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงไม่ไดเ้พราะจะทาํใหเ้กิดช่องว่าง
ของการดูแลนกัเรียนทาํใหเ้กิดปัญหากบัระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน และตวัของนกัเรียนข้ึน 
  
 

กิจกรรม 
เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

นักเรียน 

กิจกรรม 
ติดตามนกัเรียน 

กิจกรรม 
หนา้เสาธง 

กิจกรรม 
ตรวจสารเสพติด

กิจกรรม 
สิงห์ 2 น่าอยู ่

กิจกรรม 
โฮมรูม 

กิจกรรม 
ครูพอ่ครูแม่ 

กิจกรรม 
เยีย่มบา้นนกัเรียน

กิจกรรม 
ประชุมผูป้กครอง 

ครูทีป่รึกษา 

ครูแนะแนว ครูกจิกรรม 
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4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน  
  
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ท่ีเป็นสถานภาพของ
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล โดยขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี 
  
 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนท่ีผูว้ิจยั
ไดพ้ฒันาข้ึน เป็นกลุ่มของครูและเจา้หน้าท่ีบริหารงาน ท่ีมีส่วนในการใช้งานระบบโดยตรงใน
วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.29 และ เพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 64.71 ขอ้มูลแสดง ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  จํานวน  และร้อยละจําแนกตามคุณลักษณะกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลในส่วนผู ้ประเมิน   

ประสิทธิภาพของระบบ 

คุณลกัษณะของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
จาํนวน (คน) 

n=17 
ร้อยละ 

เพศ    
 ชาย  6 35.29 
 หญิง  11 64.71 
 รวม 17 100.00 
ระดบัการศึกษา ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  2 11.76 
 ปริญญาตรี 13 76.48 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 2 11.76 
 รวม 17 100.00 
ระยะเวลาปฏิบติังาน ตํ่ากวา่ 3 ปี 1 5.88 
 3 ปี – 6 ปี 11 64.71 
 7ปี – 10 ปี 3 17.65 
 มากกวา่ 10 ปี 2 11.76 
 รวม 17 100.00 
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ตารางท่ี 4.1  จํานวน  และร้อยละจําแนกตามคุณลักษณะกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลในส่วนผู ้ประเมิน   
ประสิทธิภาพของระบบ (ต่อ) 

คุณลกัษณะของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
จาํนวน (คน) 

n=17 
ร้อยละ 

ตาํแหน่งงาน    
 ครู 13 76.47 
 เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 4 23.53 
 รวม 17 100.00 
  
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ครูและเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน ในการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนท่ีพฒันาข้ึน โดยทาํการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ความถ่ี และร้อย
ละของการใหข้อ้มูลการสมัภาษณ์ของหวัหนา้ทีมผูค้วบคุมระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ครูแนะ
แนว ครูกิจกรรม ครูท่ีปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน 
 
ตารางท่ี 4.2  ความถ่ีและร้อยละของการใหข้อ้มูลการสมัภาษณ์ของครูและเจา้หนา้ท่ี จาํนวน 17 คน 

การใหข้อ้มูลการสมัภาษณ์ 
ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ 

ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนมีความจาํเป็นกบันกัเรียน 17 100.00 
ทาํใหค้รูรับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู ่ชุมชน ฐานะ รายได ้ของนกัเรียนและ
ครอบครัว 

 
10 

58.82 

สามารถปรับพฤติกรรมนกัเรียนในกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาใหดี้ข้ึนเป็น
กลุ่มปกติ 

9 52.94 

ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญัแก่นกัเรียนทุกคน 12 70.58 
กิจกรรมครบทุกดา้นและระยะเวลาท่ีดาํเนินการมีความเหมาะสม 13 76.47 
ควรมีค่าใชจ่้ายใหก้บัครูมากกวา่น้ีทั้งค่าเดินทางและการติดตามทางโทรศพัท ์ 8 47.05 
ครูเป็นส่วนสาํคญัในการจบการศึกษาของนกัเรียน 10 58.82 
ควรปรับระบบดา้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งเดก็กบัครู และครูกบัผูป้กครอง 15 88.23 
นกัเรียนจะมีความรู้สึกดีกบัครูและผูป้กครองท่ีความตั้งใจในการช่วยดูแล
นกัเรียน 

10 58.82 

ลดพฤติกรรมเบ่ียงเบน เช่น หนีเรียน ติดเกม ยาเสพติด 14 82.35 
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 จากตารางท่ี 4.2 สรุปไดว้่า ความถ่ี และร้อยละของการให้ขอ้มูลการสัมภาษณ์ ท่ีมี
ค่าความถ่ีสูงสุด คือ ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนมีความจาํเป็นกบันกัเรียน มีความถ่ี 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา ควรปรับระบบดา้นการติดต่อส่ือสารระหว่างเด็กกบัครู และครูกบั
ผูป้กครอง ความถ่ี 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.23 และ ค่าความถ่ีตํ่าสุด คือ ควรมีค่าใชจ่้ายให้กบัครู
มากกวา่น้ีทั้งค่าเดินทางและการติดตามทางโทรศพัท ์ความถ่ี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 47.05 
   
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
คือ (1) ดา้นขอ้ดี (2) ดา้นขอ้เสีย (3) ดา้นความเหมาะสม และ (4) ดา้นองคป์ระกอบ โดยใชแ้บบ
สมัภาษณ์ ซ่ึงผลการสมัภาษณ์หวัหนา้ทีมผูค้วบคุมระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ครูแนะแนว ครู
กิจกรรม ครูท่ีปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 
 “...ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนมีความจาํเป็นกับนักเรียน และมีข้อดี คือทาํให้ครูรับรู้

ถึงสภาพความเป็นอยู่ ชุมชน ฐานะ รายได้ ของนักเรียนและครอบครัว  ทาํให้ครูและผู้ปกครองได้
พบปะพูดคุยกันรับทราบถึงข้อมูลของนักเรียนท่ีเป็นจริงมากกว่าสอบถามจากตัวนักเรียนหรือจาก
แบบสอบถาม  อีกท้ังยงัสามารถทาํให้แก้ไขปัญหาได้ทันเวลาก่อนท่ีนักเรียนจะมีปัญหาอ่ืนตามมา มี
ข้อเสีย คือ ครูมีภาระงานมาก  ทาํให้ไม่ค่อยมีเวลาติดต่อกับผู้ปกครอง สถานศึกษา ควรมีค่าใช้จ่าย
ให้กับครูมากกว่านีท้ั้งค่าเดินทางและการติดตามทางโทรศัพท์  เพราะการติดตามทางเอกสารอาจไม่
ทันเวลา โดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมท่ีดีและมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม...” 

(หวัหนา้ทีมผูค้วบคุมระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน, สมัภาษณ์, วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2554) 
 
 “...โครงการมีความเหมาะสมกับนักเรียน และมีข้อดีของระบบดูแลสนับสนุนนักเรียนคือ 
เป็นการช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียน พฤติกรรมท่ีไม่ดี ให้สามารถปรับพฤติกรรมนักเรียนใน
กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาให้ดีขึน้เป็นกลุ่มปกติ จนสามารถเรียนสาํเร็จตามหลกัสูตรมีกระบวนการ
ท่ีเป็นขัน้ตอน และมีช่วงเวลาท่ีเหมาะสม...” 

 (ครูกิจกรรม, สมัภาษณ์, วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ.2554) 
 
 “...ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนมี ข้อดี ซ่ึง ทาํให้รู้จักนักเรียนได้ละเอียดขึน้ ครูมี
ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนมากขึน้เพ่ือช่วยในการปรับพฤติกรรม การช่วยเหลือนักเรียนจะได้ตรง
ตามปัญหาท่ีเกิดและแก้ปัญหาได้ถูกต้อง มีการประสานงานกันท่ีดีระหว่างบ้านกับวิทยาลัยและ
รวดเร็ว ทาํให้มีการส่งต่อข้อมลูได้ระหว่างหน่วยงานถ้ามีความต้องการข้อมลู  ครูเป็นส่วนสาํคัญใน
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การจบการศึกษาของนักเรียนไม่ใช่แต่เร่ืองของการเรียน นักเรียนจะมีท่ีพ่ึง ไว้ใจได้ ในการช่วย
แก้ปัญหาท้ังเร่ืองเรียนและเร่ืองส่วนตัว นักเรียนจะมีความรู้สึกท่ีดีกับครูและผู้ปกครองว่าท้ังสองมี
ความต้ังใจในการช่วยดูแลนักเรียนจริง นักเรียนจะเรียนได้อย่างมีความสุข  จะจบการศึกษาได้ตาม
หลกัสูตร  และนักเรียนท่ีมีความสามารถครูอาจจะต้ังให้เป็นนักเรียนแกนนาํ ซ่ึงในส่วนของระบบ
น้ันควรปรับให้ทุกฝ่ายให้ความสําคัญกับการดูแลนักเรียนและมีกระบวนการและขั้นตอนท่ี
เหมาะสม ในส่วนของระยะเวลาการจัดกิจกรรมน้อยเกินไปควรเพ่ิมเวลาให้มากกว่านี.้..” 

  (ครูท่ีปรึกษา, สมัภาษณ์, วนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2554) 
 

 “...ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน มี ข้อดี โดยระบบดูแลสนับสนุนนักเรียน สามารถ
ติดตามพฤติกรรมการเรียน ให้เดก็สามารถเรียนจบตรงตามเวลา โดยได้ความไว้วางใจจากผู้ปกครอง
นักเรียน และควรปรับระบบในด้านการติดต่อส่ือสารระหว่างเด็กกับครู และครูกับผู้ปกครองมี
กิจกรรมครบทุกด้านและระยะเวลาท่ีดาํเนินการมีความเหมาะสม...” 

 (ครูท่ีปรึกษา, สมัภาษณ์, วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2554) 
 
 “...ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนมี ข้อดี ซ่ึงจะประกอบด้วย ครูสามารถรู้ข้อมูลท่ี
แท้จริงของนักเรียน  ท้ังเร่ืองการเรียน  สภาพครอบครัว  ความเป็นอยู่  เม่ือมีทุนการศึกษา หรือการกู้
เงินจากกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา ครูสามารถพิจารณาคัดเลือกได้อย่างเหมาะสม เม่ือนักเรียน
มีปัญหาท้ังเร่ืองการเรียนและเร่ืองต่าง ๆ ครูสามารถช่วยแก้ไขได้อย่างถูกวิธีและถูกต้อง  สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน ครอบครัว และชุมชน  ทาํให้นักเรียนจบการศึกษาได้ตาม
หลักสูตร ส่วนข้อเสีย คือ บางคร้ังอาจเป็นการเพ่ิมภาระของครูท่ีต้องดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
เพราะฉะน้ันอย่าให้คิดว่าเป็นหน้าท่ี ให้คิดว่านักเรียนเป็นลกูหลานของเรา ท่ีเราต้องการให้พวกเขา
จบการศึกษาและไปประกอบอาชีพได้ตามท่ีต้ังใจไว้ ข้อมลูของนักเรียนในบางคร้ังอาจได้รับข้อมลูท่ี
ไม่จริง ครูต้องรู้แหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือจะต้องลงไปดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยตนเอง ไม่ใช่
สอบถามจากบุคคลอ่ืน ข้อเสียท่ีนักเรียนจะคิดว่าครูมาจับผิด เพราะฉะน้ันครูต้องแสดงให้เห็นถึง
ความจริงใจและความหวังดี และควรปรับระบบในเร่ือง ควรทาํให้จริงจังและต่อเน่ือง ไม่ควรเปล่ียน
ท่ีปรึกษาบ่อย ผู้บริหารควรให้ความสาํคัญแก่นักเรียนทุกคน และข้อเสนอแนะ ในเร่ืองของการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นเร่ืองท่ีดี ท่ีครูทุกคนควรทาํ ไม่เฉพาะครูท่ีปรึกษาต้องรับผิดชอบ  ทุกฝ่ายต้อง
เห็นถึงความสาํคัญ  ควรทาํด้วยความจริงจัง จริงใจ และต่อเน่ืองตลอดไป  เม่ือมีปัญหาผู้บริหารควร
ใส่ใจและให้ความช่วยเหลือ มีการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม...” 

 (ครูแนะแนว, สมัภาษณ์ วนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2554) 
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 “...ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนมี ข้อดี โดยในระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนน้ัน
สามารถช่วยลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงช่วยลดพฤติกรรมเบ่ียงเบน 
เช่น หนีเรียน ติดเกม ยาเสพติด และช่วยให้นักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนท่ีดีขึน้ ควรปรับระบบ
ในด้าน การติดต่อส่ือสารระหว่างครูกับผู้ ปกครองและ ปรับวิธีแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน มี
กระบวนการท่ีเหมาะสมและมีระยะเวลาท่ีดี...” 

 (เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน, สมัภาษณ์ วนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2554)  
 
 สรุปผลการประเมินประสิทธิของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ของการพฒันาระบบ
การดูแลสนบัสนุนนกัเรียน  โดยส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดพ้บประเดน็หลกัของการวิจยัในคร้ังน้ี คือ 
 
 ดา้นขอ้ดี ผูว้ิจยัพบว่า สามารถช่วยลดการออกกลางคนัของนักเรียนลงได ้ครูสามารถ
เขา้ถึงปัญหาของนกัเรียนได ้และครูเห็นสภาพครอบครัว ชุมชน และและความเป็นอยูข่องนกัเรียน 
ได้ดังตัวอย่างข้อมลูการสัมภาษณ์ “ครูสามารถรู้ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน ทั้งเร่ืองการเรียน สภาพ
ครอบครัว ความเป็นอยู ่ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนนั้นสามารถช่วยลดปัญหาการออกกลางคนั
ของนกัเรียน” 
 
 ดา้นขอ้เสีย ผูว้ิจยัพบว่า การจดัระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเป็นการเพ่ิมภาระงานให้
ครู และเป็นการสร้างความคิดในทางลบของนกัเรียนท่ีคิดว่าครูจบัผิดนกัเรียน ได้ดังตัวอย่างข้อมูล
การสัมภาษณ์  “ครูมีภาระงานมาก ทาํให้ไม่ค่อยมีเวลาติดต่อกบัผูป้กครอง บางคร้ังอาจเป็นการเพ่ิม
ภาระของครูท่ีตอ้งดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และนกัเรียนจะคิดวา่ครูมาจบัผดิ” 
 
 ด้านความเหมาะสม ผูว้ิจัยพบว่า การจัดระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน มีความ
เหมาะสม ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการสัมภาษณ์ “มีกระบวนการท่ีเหมาะสมและมีระยะเวลาท่ีดี มี
กิจกรรมครบทุกดา้นและระยะเวลาท่ีดาํเนินการมีความเหมาะสม มีกระบวนการจดักิจกรรมท่ีดีและ
มีระยะเวลาในการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสม” 
 
 ดา้นองคป์ระกอบ ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) องคป์ระกอบดา้นบุคลากร และ(2) 
องคป์ระกอบดา้นเวลา โดยผูว้ิจยัพบว่า ดา้นบุคลากร คือ ขาดการประสานงานระหว่างผูป้กครอง  
ผูบ้ริหารไม่เห็นความสาํคญัของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน และการปรับพฤติกรรมนกัเรียน 
ดา้นเวลา คือ ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนตอ้งมีการดาํเนินงานกบันกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง ได้ดัง
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ตัวอย่างข้อมลูการสัมภาษณ์ “ดา้นบุคลากร คือ การติดต่อส่ือสารระหว่างครูกบัผูป้กครองและ ปรับ
วิธีแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน  เม่ือมีปัญหาผูบ้ริหารควรใส่ใจและให้ความช่วยเหลือ ผูบ้ริหารควรให้
ความสาํคญัแก่นกัเรียนทุกคน ดา้นเวลา คือ ระยะเวลาการจดักิจกรรมนอ้ยเกินไปควรเพิ่มเวลาให้
มากกวา่น้ี”  
 

4.3 ผลการใช้ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
  
 ผลการใชร้ะบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนท่ีผูว้ิจยัทาํการพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย ขอ้มูลท่ี
เป็น ความถ่ี ร้อยละ และขอ้มูลท่ีเป็นการบรรยายและสรุปผล ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
        กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ในการใช้ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนท่ีพฒันาข้ึน เป็นนักเรียน 
วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2553 โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 75.29 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 24.71 ดงั
ตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 จาํนวน และ ร้อยละจาํแนกตามคุณลกัษณะของผูใ้หข้อ้มูล  
 

คุณลกัษณะของผูใ้หข้อ้มูล 
จาํนวน (คน) 

n=85 
ร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 64 75.29 
 หญิง 21 24.71 
 รวม 85 100.00 
ประเภทวิชา    
 อุตสาหกรรม 59 69.41 
 พาณิชยกรรม 26 30.59 
 รวม 85 100.00 
สาขางาน    
 อิเลก็ทรอนิกส์ 15 17.65 
 ยานยนต ์ 25 29.41 
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ตารางท่ี 4.3 จาํนวน และ ร้อยละจาํแนกตามคุณลกัษณะของผูใ้หข้อ้มูล (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะของผูใ้หข้อ้มูล 
จาํนวน (คน) 

n=85 
ร้อยละ 

 ไฟฟ้า  11 12.94 
 ก่อสร้าง 8 9.41 
 การบญัชี  12 14.12 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  14 16.47 
 รวม 85 100.00 
  
 ขอ้มูลท่ีได้ การสัมภาษณ์นักเรียน และการบนัทึกส่วนตวัของนักเรียน ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายในระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนท่ีพฒันาข้ึน โดยทาํการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ดา้นความถ่ี และร้อยละของการใหข้อ้มูลการสมัภาษณ์นกัเรียน และการบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน 
 
ตารางท่ี 4.4  ความถ่ี และร้อยละของการใหข้อ้มูลการสมัภาษณ์นกัเรียน และการบนัทึกส่วนตวัของ 
  นกัเรียน จากจาํนวนผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 85 คน 

กิจกรรม 
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก การสมัภาษณ์นกัเรียน และการบนัทึก

ส่วนตวัของนกัเรียน 
ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ 

กิจกรรม 
เพื่อนช่วยเพื่อน 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเพื่อนกบัเพือ่นดว้ยกนั 65 76.47 
นกัเรียนท่ีเรียนเขา้ใจและสามารถอธิบายใหเ้พื่อน ฟังได้
เขา้ใจมีนอ้ย 

50 58.82 

 นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนจะไดรั้บความรู้จากการแนะนาํของ
เพื่อนท่ีเรียนเก่ง 

55 64.70 

การแนะนาํเพือ่นไปในทางท่ีดีไม่ให ้ทาํในส่ิงท่ีไม่ดี 60 70.58 

กิจกรรม 
ติดตามนกัเรียน 

เป็นการช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้รียนจนสาํเร็จการศึกษา 55 64.70 
เป็นการแจง้ขอ้มูลใหผู้ป้กครองทราบและหาแนว
ทางแกไ้ข 

51 60.00 

นกัเรียนจะดกัจดหมายและไม่ใหผู้ป้กครองไดรั้บจดหมาย 45 52.94 
ผูป้กครองใหเ้บอร์โทรศพัทท่ี์ผดิจึงติดต่อไม่ไดเ้วลา
นกัเรียนเกิดปัญหา 

50 58.82 
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ตารางท่ี 4.4  ความถ่ี และร้อยละของการใหข้อ้มูลการสมัภาษณ์นกัเรียน และการบนัทึกส่วนตวั 
                     ของนกัเรียน จากจาํนวนผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 85 คน (ต่อ) 

กิจกรรม 
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก การสมัภาษณ์นกัเรียน และการบนัทึก

ส่วนตวัของนกัเรียน 
ความถ่ี 
(คน) 

ร้อยละ 

กิจกรรม 
หนา้เสาธง 

ฝึกความเป็นระเบียบ 60 70.58 
ฝึกความตรงต่อเวลา 60 70.58 
แจง้ขอ้มูลข่าวสารใหน้กัเรียนทราบในแต่ละวนั 43 50.58 
ตรวจระเบียบวินยันกัเรียนก่อนเขา้เรียน 40 47.05 

กิจกรรมตรวจ
สารเสพติด 

เป็นการตรวจและเฝ้าระวงันกัเรียนท่ีติดสารเสพติด 48 56.47 
เป็นการใหค้วามรู้กบันกัเรียนในพษิภยัของสารเสพติด 51 60.00 
เป็นการช่วยเหลือผูท่ี้ติดสารเสพติดในการบาํบดั 53 62.35 
เป็นการคดักรองนกัเรียนเพ่ือหาทางช่วยเหลือ 57 67.05 

กิจกรรมสิงห์ 2 
น่าอยู ่

เป็นการฝึกนิสยันกัเรียนใหมี้ความรับผดิชอบต่องานท่ี
มอบหมาย 

48 56.47 

ใหน้กัเรียนรู้จกัความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักความ
สะอาด 

55 64.70 

นกัเรียนรู้จกัท่ีจะมีจิตสาํนึกในการทาํงานดว้ยความเตม็ใจ 50 58.82 
ใหน้กัเรียนรู้จกัทาํงานเป็นกลุ่มและสร้างความสามคัคี 52 61.17 

กิจกรรม 
โฮมรูม 

เป็นการพบนกัเรียนทั้งหอ้งเพื่อแจง้ขอ้มูลภาพรวมของ
นกัเรียนท่ีควรปรับ 

64 75.29 

เป็นการตรวจระเบียบของนกัเรียน 59 69.41 

กิจกรรม 
ครูพอ่ครูแม่ 

สามารถปรึกษาในเร่ืองท่ีเรามีปัญหากบัครูเป็นการส่วนตวั 67 78.82 
ครูใหค้าํปรึกษาในเร่ืองท่ีไม่สามารถใหผู้อ่ื้นรู้ไดแ้ละเร่ือง
ท่ีไม่สามารถปรึกษาพอ่แม่และเพื่อนได ้

64 75.29 

ทาํใหน้กัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีกบัครู 59 69.41 
นกัเรียนไม่บอกปัญหากบัครู 45 52.94 

กิจกรรมเยีย่ม
บา้นนกัเรียน 

ครูท่ีปรึกษาไดแ้จง้ปัญหาในเร่ืองการเรียน ความประพฤติ 
ของนกัเรียนให ้ผูป้กครองทราบ 

75 88.23 
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ตารางท่ี 4.4  ความถ่ี และร้อยละของการใหข้อ้มูลการสมัภาษณ์นกัเรียน และการบนัทึกส่วนตวั 
                     ของนกัเรียน จากจาํนวนผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 85 คน (ต่อ) 

กิจกรรม 
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก การสมัภาษณ์นกัเรียน และการบนัทึก

ส่วนตวัของนกัเรียน 
ความถ่ี 
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

กิจกรรมเยีย่ม
บา้นนกัเรียน 

 
 

ครูท่ีปรึกษาไดเ้ห็นสภาพความเป็นอยู ่และฐานะทางบา้น
ของนกัเรียนเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลของนกัเรียน
ระหวา่งครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครอง 

80 94.11 

ในการออกเยีย่มบา้นนกัเรียนแต่ละคร้ังจะตอ้งออกเยีย่มใน
ตอนเยน็หลงัจากผูป้กครองกลบัจากทาํงานทาํใหค้รูท่ีออก
เยีย่มบา้นลาํบากกบัการเดินทาง 

52 61.17 

กิจกรรม
ประชุม
ผูป้กครอง 

ครูแจง้ถึงกฎระเบียบของวิทยาลยัใหน้กัเรียนและ
ผูป้กครองทราบ 

47 55.29 

ครูท่ีปรึกษาพบผูป้กครองโดยตรงในการแจง้ขอ้มูลของ
นกัเรียนขณะอยู ่วิทยาลยั 

50 58.82 

 
 จากตารางท่ี 4.4 สรุปส่ิงท่ีไดเ้ห็นจาก ผลการสัมภาษณ์นกัเรียน และการบนัทึกส่วนตวั
ของนกัเรียน ซ่ึงภาพรวมความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมในระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
ท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย 9 กิจกรรม คือ กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน กิจกรรมติดตามนกัเรียน กิจกรรม
หนา้เสาธง กิจกรรมตรวจสารเสพติด กิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมครูพ่อครูแม่ 
กิจกรรมเยี่ยมบา้นนักเรียน และกิจกรรมประชุมผูป้กครอง ความถ่ีในการให้สัมภาษณ์ และการ
บนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน โดยกิจกรรมเยี่ยมบา้นนกัเรียน มีความถ่ีสูงสุด ซ่ึงขอ้มูลท่ีได ้คือ ครูท่ี
ปรึกษาไดเ้ห็นสภาพความเป็นอยู่ และฐานะทางบา้นของนักเรียนเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลของ
นกัเรียนระหว่างครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครอง ความถ่ี 80 คน ร้อยละ 94.11 และครูท่ีปรึกษาไดแ้จง้
ปัญหาในเร่ืองการเรียน ความประพฤติ ของนักเรียนให้ ผูป้กครองทราบ ความถ่ี 75 คน ร้อยละ 
88.23 ซ่ึงสรุปไดว้่านักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดกบัการจดั กิจกรรมเยี่ยมบา้นนักเรียน  และ
กิจกรรมหน้าเสาธง มีความถ่ีตํ่าสุด ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้ คือ ตรวจระเบียบวินัยนักเรียนก่อนเขา้เรียน 
ความถ่ี 40 คน ร้อยละ 47.05 ซ่ึงกิจกรรมท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ กิจกรรมหนา้เสาธง 

 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน สัมภาษณ์นกัเรียน  การบนัทึกส่วนตวั
ของนกัเรียน ในการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยทาํการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ดว้ยการบรรยายสรุป 
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 ผลการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน การสัมภาษณ์นกัเรียน และการบนัทึกส่วนตวัของ
นักเรียน ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมภายในระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนท่ีพฒันาข้ึน โดย
ขอ้มูลไดจ้าก แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน และแบบบนัทึกส่วนตวั
ของนกัเรียน ซ่ึงเป็นการแสดงความคิดเห็นของนกัเรียนในช่วงเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ทาํการวิเคราะห์ความคิดเห็นในการเขา้ร่วมกิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรม ท่ีประกอบดว้ย (1) กิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน (2) กิจกรรมติดตามนกัเรียน (3) กิจกรรมหนา้เสาธง (4) กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
(5) กิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่(6) กิจกรรมโฮมรูม (7) กิจกรรมครูพ่อครูแม่ (8) กิจกรรมเยี่ยมบา้น
นกัเรียน และ (9) กิจกรรมประชุมผูป้กครองของนกัเรียน ท่ีเป็นการบรรยายเป็นรายกิจกรรมและ
แสดงเป็นภาพรวม ในแต่ละกิจกรรม โดยขอ้มูลมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

 กจิกรรมเพือ่นช่วยเพือ่น  
 
 การจดักิจกรรมภายในห้องเรียนช่วงเวลาท่ีนักเรียนเรียนโดยมีครูผูส้อนควบคุมการจดั
กิจกรรม โดยผูส้อนเป็นผูจ้บัคู่นกัเรียนเก่งกบัไม่เก่งในการช่วยเหลือกนัในการเรียน เคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูลในการจดักิจกรรม คือ แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน และ
แบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน ซ่ึงผลการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 จากแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในดา้นความพึงพอใจ ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน ท่ีมีการสงัเกตใน 2 ดา้น คือ (1) ดา้นความสนใจ แบ่งออกเป็น สีหนา้ท่ีแสดงอารมณ์ 
และสายตาท่ีแสดงความสนใจ และ (2) ดา้นความมีระเบียบวินยั แบ่งออกเป็น การแต่งกาย และ
ความสาํรวมในการพดู โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกต ดงัน้ี 

 

 “…นักเรียนมีความสนใจเรียนเพ่ิมขึน้ซ่ึงเกิดจากการท่ีนักเรียนได้รับคาํแนะนาํจากเพ่ือน
และมีความเข้าใจเพ่ิมขึน้สามารถทาํแบบฝึกหัดท่ีมอบหมายให้ได้ด้วยตนเอง มีสีหน้ายิม้แย้มพูดคุย
ปรึกษาระหว่างเพ่ือนและมีสายตาท่ีเพง็มองในจุดท่ีเพ่ือนอธิบายและนักเรียนท่ีเรียนเก่งจะมีความ
รับผิดชอบในการช่วยเหลือเพ่ือนภายในห้องให้สามารถเรียนได้อย่างเข้าใจและนักเรียนยังมีการ
แนะนาํในส่ิงท่ีนักเรียนรู้ให้เพ่ือนทราบเพ่ือให้เข้าใจไปพร้อมๆ กันโดยนักเรียนในห้องแต่งกาย
เรียบร้อย...” 

  (ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน, วนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2553) 
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  “...นักเรียนมีความสนใจเรียนบ้างเป็นบางคนและนักเรียนบางคนก็ไม่สนใจโดยสีหน้า
ของนักเรียนบางส่วนไม่ยิ้มแย้มและเวลาเรียนนักเรียนบางส่วนชอบท่ีจะชวนเพ่ือพูดคุย โดย
ครูผู้สอนต้องซักถามนักเรียนอยู่ตลอดเวลาและให้นักเรียนท่ีเก่งช่วยคนท่ีเรียนอ่อน และครูผู้สอน
ต้องคอยบอกนักเรียนให้ช่วยแนะนาํเพ่ือนเม่ือเวลาครูถามหรือให้ทาํงานและนักเรียนบางส่วนแต่
กายไม่เรียบร้อย...” 

(ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน, วนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2554) 
 

 จากแบบสัมภาษณ์นกัเรียน ในดา้นความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมเพื่อนช่วย
เพื่อน โดยประเด็นคาํถาม คือ (1) ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดว่าการจดักิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
สามารถช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งไร (2) นกัเรียนคิดว่าการจดักิจกรรมเพื่อน
ช่วยเพ่ือนทําให้นักเรียนสามารถเรียนจนสําเร็จการศึกษาได้ หรือไม่  ได้อย่างไร  และ  (3) 
ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรม โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี  
 
  “...กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนสามารถช่วยเพ่ือนท่ีเรียนอ่อน ได้ เป็นการให้คาํแนะนาํในส่ิง
ท่ีเพ่ือนรู้ให้กับเพ่ือนท่ีไม่รู้ และเป็นการช่วยเหลือทุกด้านท่ีช่วยเหลือกันได้ท้ังในด้าน การเรียน
ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี แต่จะช่วยให้เพ่ือนสาํเร็จการศึกษาได้หรือไม่น้ันกขึ็น้อยู่กับตัวผู้ ท่ีรับการ
ช่วยเหลือ ว่าเขายอมรับการช่วยเหลือหรือไม่ และข้อเสนอแนะของการจัดกิจกรรม คือ ควรท่ีจะจัด
ให้ทุกวิชาในการเรียนเพราะจะดีกับคนท่ีเรียนไม่เก่งและในวิชาท่ีเขาไม่ถนัด...” 

    (นกัเรียนสาขางานก่อสร้าง, สมัภาษณ์, วนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2553) 
 
 “...กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนสามารถช่วยเพ่ือนท่ีเรียนอ่อน ได้ เป็นการแนะนาํและสอนให้
เพ่ือนเข้าใจ เป็นการอธิบายในเร่ืองท่ีเรารู้ให้เพ่ือนเข้าใจอีกวิธีหน่ึงในส่ิงท่ีอาจารย์สอน ซ่ึงมีส่วน
ช่วยให้เพ่ือนสาํเร็จการศึกษาได้ โดยเพ่ือนบางคนท่ีสนใจท่ีจะเรียนกส็ามารถช่วยเหลือได้ และเป็น
การผลดักันช่วยเหลือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของการจัดกิจกรรม คือ ควรปรับในรูป 
ของกิจกรรมให้ผู้สอนทุกท่านได้จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือเป็นการช่วยเหลือคนท่ีเรียนอ่อน...” 

    (นกัเรียนสาขางานยานยนต,์ สมัภาษณ์, วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ.2553) 
  

 “...กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนสามารถช่วยเพ่ือนท่ีเรียนอ่อนน้ัน ช่วยได้ คือ ระหว่างเพ่ือนจะ
มีความสัมพันธ์กันมากขึน้จะสนิทกันมากขึน้ ซ่ึงจะช่วยแนะนาํและสอนจนกว่าเพ่ือนจะเข้าใจ 
ช่วยเหลือเพ่ือนโดยการสอนท่ีละขัน้ตอนในความเข้าใจของเรา และช่วยให้เพ่ือนสาํเร็จการศึกษาได้ 
คือ สามารถเรียนจบ เพราะเพ่ือนจะได้รับความรู้จากในส่ิงท่ีเราแนะนาํ และทาํให้เพ่ือนมีความสนใจ 
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หาความรู้ให้ตัวเองจนตัวเองได้ความรู้ และทาํให้เพ่ือนสนใจเรียนมากขึน้เพราะเม่ือ ผู้ ท่ีเรียนอ่อน
เรียนแล้วเข้าใจจะทาํให้เขาความคิดท่ีอยากท่ีจะเรียนในวิชาน้ัน...” 

  (นกัเรียนสาขางานการบญัชี, สมัภาษณ์, วนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ.2554) 
 

 “...กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนสามารถช่วยเพ่ือนท่ีเรียนอ่อนได้เป็นอย่างดี คือ เป็นการช่วย
บอกเพ่ือนเม่ือเพ่ือนไม่รู้ในแต่ละเร่ืองและเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงจะช่วยให้เพ่ือนสําเร็จ
การศึกษา ได้ และยังเป็นการท่ีนาํความรู้ท่ีเรามีอยู่ไปสอนเพ่ือน และแนะนาํเพ่ือนไปในทางท่ีดี
ไม่ให้ทาํในส่ิงท่ีไม่ดี...” 

(นกัเรียนสาขางานอิเลก็ทรอนิกส์, สมัภาษณ์, วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554) 
 

 จากแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยขอ้มูลท่ี
ผูว้ิจยัตอ้งการ คือ ส่ิงท่ีนกัเรียนไดรั้บจากเพื่อนในการเรียนและการช่วยเหลือของเพื่อนในหอ้งเรียน 
และความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม โดยมีตัวอย่างของขอ้มูลการบันทึกส่วนตัวของนักเรียน 
ดงัต่อไปน้ี 
 
 “…ได้ช่วยเพ่ือนท่ีเรียนไม่รู้เร่ืองให้เรียนรู้เร่ือง รวมถึงทาํให้สนิทกันกับเพ่ือนคนท่ีครูจับคู่
ให้ และรู้สึกดีท่ีได้ช่วยเหลือเพ่ือนท่ีเรียนไม่เก่งและยงัได้แลกเปล่ียนความรู้กับเพ่ือนด้วย...” 

  (นกัเรียนสาขางานการบญัชี, บนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน, วนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ.2554) 
 
 สรุปภาพรวมของการจดักิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน โดยผูว้ิจยัสังเกตเห็น นกัเรียนมีความพึง
พอใจกบักิจกรรมท่ีจดัให้และนักเรียนมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และมีการให้คาํปรึกษาหารือ
ระหว่างเพื่อนในช่วงเรียน และนกัเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มข้ึน รวมถึงมีการปรึกษาเพื่อน
ในระหว่างเรียนเพ่ิมข้ึนในคู่ท่ีครูจดัให้และนกัเรียนยงัมีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มมากข้ึน
แต่ยงัมีนกัเรียนบางส่วนท่ียงัไม่ใหค้วามสนใจในการเรียนอยูเ่หมือนเดิมโดยครูจะตอ้งมีการกวดขนั
อยูต่ลอดเวลา ได้ดังตัวอย่างข้อมลูการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน “ความสนใจเรียนเพิ่มข้ึนซ่ึงเกิด
จากการท่ีนักเรียนได้รับคาํแนะนําจากเพ่ือนและมีความเขา้ใจเพิ่มข้ึนสามารถทาํแบบฝึกหัดท่ี
มอบหมายใหไ้ดด้ว้ยตนเอง มีสีหนา้ยิม้แยม้พดูคุยปรึกษาระหว่างเพ่ือนและมีสายตาท่ีเพง็มองในจุด
ท่ีเพื่อนอธิบาย และนักเรียนบางคนก็ไม่สนใจโดยสีหนา้ของนกัเรียนบางส่วนไม่ยิ้มแยม้และเวลา
เรียนนักเรียนบางส่วนชอบท่ีจะชวนเพื่อพูดคุย” ผูว้ิจยัพบประเด็นหลกัจากการให้สัมภาษณ์ คือ 
นกัเรียนมีความสามคัคีและมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และนกัเรียนยงัมีความสนิทสนมกนัในช่วง
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ท่ีอยูใ่นหอ้งเรียนและนอกห้องเรียน โดยกิจกรรมท่ีจดั เป็นกิจกรรมท่ีดีสามารถช่วยเหลือนกัเรียนท่ี
เรียนอ่อนได้และเป็นการแนะนําเพื่อนไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง รวมถึงยงัเป็นการสร้างความ
สามคัคีใหเ้พื่อนในหอ้ง การแลกเปล่ียนความรู้ของเพื่อนท่ีเก่งและไม่เก่ง และเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้
นักเรียนบางส่วนสําเร็จการศึกษาได ้แต่นักเรียนบางส่วนก็ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาไดเ้พราะ
นกัเรียนไม่สนใจท่ีจะเรียนรู้และช่วยตวัเอง ได้ดังตัวอย่างข้อมลูการสัมภาษณ์นักเรียน “สามารถช่วย
เพื่อนท่ีเรียนอ่อนนั้น ช่วยได ้คือ ระหว่างเพื่อนจะมีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึนจะสนิทกนัมากข้ึน 
ระหว่างเพื่อนจะมีความสัมพนัธ์กนัมากข้ึนจะสนิทกนัมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยแนะนาํและสอนจนกว่า
เพื่อนจะเขา้ใจ ช่วยเหลือเพื่อนโดยการสอนท่ีละขั้นตอนในความเขา้ใจของเรา และช่วยให้เพื่อน
สําเร็จการศึกษาได ้ เป็นการช่วยบอกเพื่อนเม่ือเพื่อนไม่รู้ในแต่ละเร่ืองและเป็นการแลกเปล่ียน
ความรู้” ผูว้ิจยัพบประเดน็หลกัจากการบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน คือ นกัเรียนไดรั้บความช่วยเหลือ
จากเพื่อนในดา้นการเรียน และนักเรียนมีความคิดเห็นว่าเป็นกิจกรรมท่ีดี เม่ือพิจารณาโดยรวม
กิจกรรมท่ีจดัเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนไดรั้บประโยชน์ในทางตรงเก่ียวกบัตวันักเรียนมากท่ีสุด ดา้น
การช่วยเหลือจากเพื่อนและนกัเรียนยงัมีความรู้สึกท่ีดีกบัเพือ่นในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และยงั
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัในการเรียน ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการบันทึกส่วนตัวของ
นักเรียน “ไดช่้วยเพื่อนท่ีเรียนไม่รู้เร่ืองให้เรียนรู้เร่ือง  และรู้สึกดีท่ีไดช่้วยเหลือเพื่อนท่ีเรียนไม่เก่ง
และยงัไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อนดว้ย” 

 
 กจิกรรมติดตามนักเรียน 
 
 การจดักิจกรรมภายในหอ้งพกัครูช่วงเวลาท่ีนกัเรียนเรียนโดยมีครูท่ีปรึกษาควบคุมการจดั
กิจกรรม โดยครูท่ีปรึกษาประสานงานกบัผูป้กครองในการแจง้ขอ้มูลนกัเรียนเม่ือขาดเรียนหรือขาด
กิจกรรมในการร่วมกนัหาแนวทางแกปั้ญหาและช่วยเหลือนกัเรียน เคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลในการ 
จดักิจกรรม คือ แบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน  แบบสมัภาษณ์นกัเรียน  และแบบบนัทึกส่วนตวั 
ของนกัเรียน ซ่ึงผลการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 จากแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ในดา้นความพึงพอใจ ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
ติดตามนกัเรียน ท่ีมีการสังเกต 2 ดา้น คือ (1) ดา้นความสนใจ แบ่งออกเป็น สีหนา้ท่ีแสดงอารมณ์ 

และการใชส้ายตาท่ีแสดงความสนใจ และ (2) ดา้นความมีระเบียบวินยั แบ่งออกเป็น ความสาํรวมใน
การฟัง โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกต ดงัต่อไปน้ี 
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 “...นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึน้โดยในขณะท่ีครูเรียกนักเรียนเข้ามา
พูดคุยสีหน้าของนักเรียนไม่ยิม้และสายตาให้ความสนใจท่ีจะรับฟังคาํแนะนาํของครู และนักเรียนยงั
น่ังฟังด้วยท่าทางท่ีสงบ โดยมาเข้าร่วมกิจกรรมตรงเวลาและเข้าเรียนตามปกติการขาดเรียนและมา
สายลดลง มีความต้ังใจในการเรียนมากขึน้หลงัจากท่ีได้มีการติดตามประสานกับผู้ปกครอง…” 

  (ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน, วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2554) 
 

  “…นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่เปล่ียนแปลงโดยมีความกระตือรือร้นในช่วงสัปดาห์
แรกท่ีมีการแจ้งการขาดเรียนและหลังจากน้ันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่บางคนก็จะเปล่ียน
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึน้โดยนักเรียนมีสีหน้าท่ีน่ิงเฉย และไม่สบสายตากับครูท่ีพูดเป็นบางช่วง 
โดยการน่ังของนักเรียนจะน่ังอย่างสาํรวม…” 

(ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน, วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554) 
 
 จากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมติดตามนักเรียนโดย
ตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดรั้บการสัมภาษณ์ โดยประเด็นคาํถาม คือ (1) ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดว่า
การจดักิจกรรมติดตามนกัเรียน มีขอ้ดีและขอ้เสีย อยา่งไร (2) นกัเรียนคิดว่าการติดตามนกัเรียนของ
ครูท่ีปรึกษาสามารถช่วยเหลือนกัเรียน ให้สามารถเรียนสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรไดห้รือไม่ได้
อย่างไร และ (3) ขอ้เสนอแนะสําหรับการจดักิจกรรม โดยมีตวัอย่างของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ทาํให้เราปฏิบัติตัวได้ดีขึน้ ผู้ปกครองได้รู้พฤติกรรมของ
เรา ในเร่ืองการเรียน และได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูท่ีปรึกษากับนักเรียน ส่วนข้อเสียของการ
จัดกิจกรรม คือ รู้สึกเบ่ือหน่ายไม่อยากให้ความร่วมมือ โดยจะดักจดหมายไม่ให้จดหมายถึง
ผู้ปกครอง โดยในด้านของกิจกรรมท่ีจัดสามารถช่วยเหลือ เราให้จบการศึกษาได้ เป็นการทาํให้ครูท่ี
ปรึกษาได้ให้คาํแนะนาํนักเรียนเก่ียวกับความสําคัญของการศึกษาและทําให้ช่วยแก้ปัญหาได้ 
ทันเวลาเม่ือเวลาเราเกิดปัญหาด้านพฤติกรรมและการเรียน ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม คือ ควร
ท่ีจะแจ้งข้อมลูเก่ียวกับนักเรียนให้เร็วกว่านีโ้ดยผ่านทางโทรศัพท์...” 

(นกัเรียนสาขางานการบญัชี, สมัภาษณ์, วนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2553) 
 
  “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดขึน้กับ
ตัวเรา ในการปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึน้ รวมถึงทาํให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลและตักเตือนตัว
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เรา ทาํให้ผู้ปกครองใส่ใจในตัวนักเรียนด้านพฤติกรรมและการเรียน ส่วนข้อเสียของการจัดกิจกรรม 
คือ ทาํให้เราไม่อยากมาโรงเรียนเพราะประชดตัวเอง โดยในกิจกรรมท่ีจัดขึน้น้ันสามารถช่วยเหลือ
เราให้จบการศึกษา ได้ สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทันเวลาและครูยังให้คาํปรึกษาแนะนาํกับนักเรียน
ในปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้...” 

 (นกัเรียนสาขางานไฟฟ้า, สมัภาษณ์, วนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ.2553) 
 
  “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ผู้ปกครองได้รับรู้เก่ียวกับการเรียนและการขาดเรียน ทาํ
ให้ผู้ปกครองมีการอบรมส่ังสอนเม่ือมีการแจ้งพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตัวเรา โดยกิจกรรมท่ีจัด
สามารถช่วยเหลือเราให้จบการศึกษา ได้ และยงัเป็นการแลกเปล่ียนข้อมลูกันเก่ียวกับตัวเราในส่ิงท่ี
ไม่ดีระหว่างผู้ปกครองละครูท่ีปรึกษาเพ่ือหาทางแก้ไขรวมกัน...” 

(นกัเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สมัภาษณ์, วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2554) 
 
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ทาํให้ผมต้ังใจเรียนมากขึน้และมาเรียนทุกวัน จนจบ และ
ผู้ปกครองทราบพฤติกรรมของเราในส่ิงท่ีไม่ดี โดยกิจกรรมท่ีจัดสามารถช่วยเหลือให้จบการศึกษา 
ได้ เพราะเป็นการกระตุ้นเตือนให้เรามาเข้าเรียนทุกวัน...” 

(นกัเรียนสาขางานก่อสร้าง, สมัภาษณ์, วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554) 
 
  จากแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียนในการเขา้ร่วม กิจกรรมติดตามนกัเรียน โดยขอ้มูลท่ี
ผูว้ิจยัตอ้งการ คือ ส่ิงท่ีนักเรียนไดรั้บจากการติดตามของครู และแกไ้ขปัญหาของนักเรียน  และ
ความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรม โดยมีตวัอย่างของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกส่วนตวัของนักเรียน 
ดงัต่อไปน้ี 
 
  “…ครูติดตามเม่ือตอนท่ีขาดเรียน และกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีดีมีประโยชน์ เป็น
กิจกรรมท่ีทาํให้เราสามารถเรียนจนจบ และเป็นกิจกรรมท่ีดีอย่างมากท่ีมีครูมาคอยตามเราให้มา
เรียน…” 

  (นกัเรียนสาขางานก่อสร้าง, บนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน, วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554) 
 

 สรุปภาพรวมของการจดักิจกรรมติดตามนกัเรียน โดยส่ิงท่ีผูว้ิจยัสังเกตเห็น คือ นกัเรียนมี
การปรับพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงเม่ือพิจารณาในส่วนของการสังเกตในภาพรวม  นกัเรียนให้
ความร่วมมือในการรับฟังคาํแนะนาํจากครูดา้นความประพฤติและมีความตั้งใจท่ีจะปรับเปล่ียน
พฤติกรรมให้ดีข้ึนหลงัจากไดมี้การติดตามและประสานกบัผูป้กครองแต่มีนกัเรียนบางส่วนก็ยงัไม่
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ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยจะปรับในระยะเวลาท่ีสั้นและกลบัไปเหมือนเดิม คือ ขาดเรียนและไม่เขา้
ร่วมกิจกรรม ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน “มาเขา้ร่วมกิจกรรมตรงเวลา
และเขา้เรียนตามปกติการขาดเรียนและมาสายลดลง มีความตั้งใจในการเรียนมากข้ึนหลงัจากท่ีไดมี้
การติดตามประสานกับผูป้กครองพฤติกรรมท่ีไม่เปล่ียนแปลงโดยมีความกระตือรือร้นในช่วง
สัปดาห์แรกท่ีมีการแจง้การขาดเรียนและหลงัจากนั้นก็จะกลบัไปเป็นเหมือนเดิมแต่บางคนก็จะ
เปล่ียนพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน”  ผูว้ิจยัพบประเด็นหลกัจากการให้สัมภาษณ์ คือ นกัเรียนคิดว่า
เป็นการช่วยเหลือนกัเรียนในกลุ่มท่ีมีปัญหาไม่เขา้เรียนหรือเขา้กิจกรรมเพ่ือใหน้กัเรียนเรียนจบและ
เป็นการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนระหว่างผูป้กครองและครู โดยกิจกรรมท่ีจดัเป็นกิจกรรมท่ี
ดีสามารถช่วยเหลือให้นักเรียนเรียนจนจบตามหลกัสูตรได ้เพราะเป็นกิจกรรมท่ีประสานงานกบั
ผูป้กครองในเร่ืองการขาดเรียน ขาดการเขา้ร่วมกิจกรรม และดา้นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมให้กบั
ผูป้กครองทราบเพ่ือหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนไดท้นัเวลา และกิจกรรมท่ีจดั
ข้ึนน้ีจะเป็นกิจกรรมท่ีทาํให้นักเรียนมีการกระตุน้ตวัเองในการเขา้เรียนเพราะกลวัผูป้กครองจะ
ลงโทษ ซ่ึงการแจง้ผูป้กครองควรแจง้ให้รวดเร็วเพราะจะไดท้นัต่อการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั
นกัเรียน ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการสัมภาษณ์นักเรียน “ผูป้กครองไดรู้้พฤติกรรมของเรา ในเร่ืองการ
เรียน และไดส้ร้างความสัมพนัธ์ระหว่างครูท่ีปรึกษากบันักเรียน ผูป้กครองไดรั้บทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเรา ในการปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีข้ึน รวมถึงทาํให้ผูป้กครองไดรั้บ
ทราบขอ้มูล ตั้งใจเรียนมากข้ึนและมาเรียนทุกวนั จนจบ และผูป้กครองทราบพฤติกรรมของเราใน
ส่ิงท่ีไม่ดี โดยกิจกรรมท่ีจดัสามารถช่วยเหลือใหจ้บการศึกษา ได ้เพราะเป็นการกระตุน้เตือนใหเ้รา
มาเขา้เรียนทุกวนั” ผูว้ิจยัพบประเด็นหลกัจากการบนัทึกส่วนตวัของนักเรียน คือ นักเรียนไดรั้บ
ประโยชน์จากกิจกรรมท่ีจดัในดา้นของการติดต่อประสานงานกบัผูป้กครองเม่ือนกัเรียนเกิดปัญหา
และนกัเรียนมีความคิดเห็นวา่เป็นกิจกรรมท่ีดี เม่ือพิจารณาโดยรวม เป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กบั
นกัเรียนซ่ึงมีการประสานความร่วมมือระหว่างผูป้กครองกบัครูท่ีปรึกษาเม่ือนกัเรียนขาดเรียน และ
สามารถช่วยเหลือใหน้กัเรียนเรียนจนจบการศึกษาไดต้ามหลกัสูตร ได้ดังตัวอย่างข้อมลูการบันทึก
ส่วนตัวของนักเรียน “ครูติดตามเม่ือตอนท่ีขาดเรียน และกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีดีมีประโยชน์ เป็น
กิจกรรมท่ีทาํใหเ้ราสามารถเรียนจนจบ และเป็นกิจกรรมท่ีดีอยา่งมาก” 

 
  กจิกรรมหน้าเสาธง 
 
 การจดักิจกรรมบริเวณสนามหนา้วิทยาลยัช่วงเวลาในการจดักิจกรรม ตั้งแต่ เวลา 07.45 น. 
 ถึง เวลา 08.15 น. เป็นกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนร้องเพลงชาติ สวดมนตร์ กล่าวคาํปฏิญาณ และการแจง้ 
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ข่าวสารประจาํวนัของครูเวร โดยมีครูท่ีปรึกษา ครูกิจกรรม ควบคุมการเขา้แถวของนกัเรียนแต่ละ
หอ้งในการทาํกิจกรรม เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลในการจดักิจกรรม คือ แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียน แบบสมัภาษณ์นกัเรียน และแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน ซ่ึงผลการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 จากแบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในดา้นความพึงพอใจ ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมหนา้
เสาธง ท่ีมีการสงัเกต 2 ดา้น คือ (1) ดา้นความสนใจ แบ่งออกเป็น สีหนา้ท่ีแสดงอารมณ์ และท่าทาง
ในการเคล่ือนไหว (2) ดา้นความมีระเบียบวินยั แบ่งออกเป็น การแต่งกาย และความสาํรวมในการ
ยนืโดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกต ดงัต่อไปน้ี 
 
  “...นักเรียนกลุ่มท่ีมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกจ็ะยังเป็นนักเรียนกลุ่มเดิมๆ และ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีครูคอยเรียกแถวและคอยควบคุมแถวนักเรียนอยู่ตลอดเวลา ในส่วน
ของนักเรียนท่ีมาสายกจ็ะเข้าร่วมกิจกรรมไม่ทันจะอยู่หน้าวิทยาลยั ในการเข้าแถวครูบางคนกคุ็ยกับ
นักเรียนทาํให้นักเรียนบางคนยืนไม่เป็นระเบียบในช่วงทาํกิจกรรมและไม่สนใจทาํกิจกรรมนักเรียน
โดยครูท่ีปรึกษาจะยืนห่างจากนักเรียน โดยจะยืนในท่ีล่มโดยสีหน้าของนักเรียนมีความสดใสและ
ยิม้แย้มมีความกระตือรือร้นในการเดินมาเข้าแถว และแต่งกายถกูระเบียบ...” 

 (ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน, วนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ.2554) 
 
 “…นักเรียนมีความสนใจน้อย ในช่วงการทาํกิจกรรมโดยสีหน้าน่ิงเฉย และการให้ความ
ร่วมมือของนักเรียนในการใช้เสียงน้ันจะไม่ดัง ในช่วงทาํกิจกรรมนักเรียนบางคนน่ิงเฉยในช่วงร้อง
เพลงชาติและสวดมนตร์ รวมถึงในช่วงเข้าแถวร่วมกิจกรรมครูบางคนพูดคุยยืนไม่เป็นระเบียบและ
ตรวจระเบียบนักเรียนในช่วงกาํลังดาํเนินกิจกรรมทาํให้นักเรียนไม่สนใจในการทาํกิจกรรม และมี
นักเรียนบางกลุ่มขาดความเป็นระเบียบในการยืนเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของการแต่งกายนักเรียนจะ
แต่งกายถกูระเบียบ…” 

  (ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน, วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554)  
 
 จากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจดักิจกรรมหน้าเสาธง โดยตวัอย่าง
ของขอ้มูลท่ีไดรั้บการสัมภาษณ์ โดยประเด็นคาํถาม คือ (1) ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดว่าการจดั
กิจกรรมหนา้เสาธง มีขอ้ดีและขอ้เสีย อยา่งไร (2) นกัเรียนคิดว่าการจดักิจกรรมหนา้เสาธง ควรปรับ
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ส่วนใดของกิจกรรม หรือไม่ อยา่งไร และ (3) ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรม โดยมีตวัอยา่ง
ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อย ฝึกความมีวินัยในตนเอง 
ฝึกการตรงต่อเวลา ฝึกความอดทนในการยืนรวมกิจกรรม และฝึกความพร้อมเพรียง โดยกิจกรรม
หน้าเสาธงเป็นการอบรมตักเตือนเราในตอนเช้า และตรวจระเบียบของเราในช่วงเช้า ทาํให้เรามี
ความกล้าในการทาํกิจกรรม ส่วนข้อเสีย คือ ขาดความเป็นระเบียบในบางแผนกเพราะครูไม่สนใจท่ี
จะควบคุม การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ควรปรับ ครูควรให้ความสนใจนักเรียนในเร่ืองการควบคุม
แถว (กลุ่มผู้ให้ข้อมลูมองกลุ่มนักเรียนท่ีไม่ได้อยู่ในระบบ) ให้นักเรียนเป็นระเบียบ...” 

  (นกัเรียนสาขางานอิเลก็ทรอนิกส์, สมัภาษณ์, วนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2553) 
 
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ สืบทอดศาสนา ฝึกการร้องเพลงชาติให้ร้องเพลงชาติให้
เป็นทุกคน และฝึกระเบียบแถว โดยเรายังได้พบครูท่ีปรึกษาในตอนเข้าแถว เพ่ือให้ครูแจ้งข้อมูล
เก่ียวกับกิจกรรมล่วงหน้าให้เราทราบ ส่วนข้อเสีย ครูบางท่านพูดไร้สาระ และการเข้าแถวของ
นักเรียนบางแผนกช้าทาํให้ต้องรอ และการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ควรปรับด้านเวลาเพราะขึ้น 
(07.45 น.) เร็วเกินไป...” 

  (นกัเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สมัภาษณ์, วนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ.2553) 
 
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ทาํให้นักเรียนใส่ใจในการเข้าแถว ฝึกการตรงต่อเวลา ฝึก
ความอดทน แล ฝึกระเบียบวินัย ทาํให้เรารับทราบข้อมลูข่าวสารท่ีวิทยาลยัแจ้งให้ทราบ ส่วนข้อเสีย 
นักเรียนบางคนไม่เข้าร่วมกิจกรรมและไม่ให้ความสาํคัญของกิจกรรมหน้าเสาธง การจัดกิจกรรม
หน้าเสาธง   ควรปรับ   ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมเพราะนักเรียนขาดระเบียบวินัย (กลุ่มผู้ให้ข้อมลู 
มองกลุ่มนักเรียนท่ีไม่ได้อยู่ในระบบ)...” 

      (นกัเรียนสาขางานไฟฟ้า, สมัภาษณ์, วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2554) 
 
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถว ฝึกความตรงต่อเวลา ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากครูประจาํวัน และฝึกการทาํกิจกรรมร่วมกัน การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ไม่ควร
ปรับ เพราะดีอยู่แล้ว เป็นการให้นักเรียนทาํกิจกรรมร่วมกันและตรวจระเบียบ เช็คช่ือนักเรียนก่อน
เข้าเรียน...” 

(นกัเรียนสาขางานยานยนต,์ สมัภาษณ์, วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554) 
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 จากแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียนในการเขา้ร่วม กิจกรรมหนา้เสาธง โดยขอ้มูลท่ีผูว้ิจยั
ตอ้งการ คือ ส่ิงท่ีนักเรียนไดรั้บจากการเขา้แถวและการร่วมกิจกรรม และความคิดเห็นต่อการจดั
กิจกรรม โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน ดงัต่อไปน้ี 
 
 “…ทาํให้มีความเป็นระเบียบ และตรงต่อเวลา มีความสามัคคีและอาจารย์หลายๆ คนควร
เข้มงวดกับการเข้าแถวและดูแลนักเรียนไม่ให้นักเรียนคุยเล่นกัน ควรให้นักเรียนต้ังใจเวลาเข้าแถว
ทาํกิจกรรม…” 

  (นกัเรียนสาขางานการบญัชี, บนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน, วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2554) 
 
 สรุปภาพรวมของการจดักิจกรรมหนา้เสาธง โดยส่ิงท่ีผูว้ิจยัสังเกตเห็น คือ นกัเรียนให้
ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจะเป็นนกัเรียนกลุ่มเดิมเป็นส่วน
ใหญ่ ซ่ึงในช่วงการจดักิจกรรมนั้นนกัเรียนใหค้วามสนใจในกิจกรรมท่ีจดัข้ึนโดยนกัเรียนกลุ่มท่ีมา
เขา้ร่วมกิจกรรมก็จะเป็นนกัเรียนกลุ่มเดิมๆ และนกัเรียน ส่วนท่ีไม่มาร่วมกิจกรรมก็จะเป็นนกัเรียน
กลุ่มเดิมๆ โดยนกัเรียนส่วนใหญ่เขา้แถวอย่างเป็นระเบียบซ่ึงนักเรียนบางส่วนจะเขา้แถวและร่วม
กิจกรรมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย นกัเรียนบางส่วนมาสาย เขา้ร่วมกิจกรรมไม่ทนัซ่ึงเป็นกลุ่มเดิม ๆ 
ในการเขา้แถวจะมีครูท่ีปรึกษาควบคุมนกัเรียนอยูต่ลอดการจดักิจกรรมและตรวจเช็คความเรียบร้อย
ของนกัเรียนรวมถึงจดัระเบียบแถวให้นกัเรียน และเช็คช่ือนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรม ได้ดัง
ตัวอย่างข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน “ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมก็จะยงัเป็น
นักเรียนกลุ่มเดิมๆ และในการเขา้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีครูคอยเรียกแถวและคอยควบคุมแถว
นกัเรียนอยูต่ลอดเวลา การเขา้แถวครูบางคนกคุ็ยกบันกัเรียนทาํใหน้กัเรียนบางคนยนืไม่เป็นระเบียบ
ในช่วงทาํกิจกรรมและไม่สนใจทาํกิจกรรมนกัเรียนโดยครูท่ีปรึกษาจะยืนห่างจากนกัเรียน  ครูบาง
คนพดูคุยยืนไม่เป็นระเบียบและตรวจระเบียบนกัเรียนในช่วงกาํลงัดาํเนินกิจกรรมทาํใหน้กัเรียนไม่
สนใจในการทาํกิจกรรม” ผูว้ิจยัพบประเด็นหลกัจากการให้สัมภาษณ์ คือ นักเรียนคิดว่าเป็นการ
สร้างนิสัย ดา้นการตรงต่อเวลา ความเป็นระเบียบ และเป็นการรับขอ้มูลข่าวสารจากวิทยาลยั โดย
กิจกรรมท่ีจดัเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความเป็นระเบียบวินยัในการเขา้แถว ฝึกระเบียบวินยั และฝึกความ
ตรงต่อเวลา รวมถึงยงัเป็นการแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีทางวิทยาลยัแจง้ให้นกัเรียนทราบในทุกเชา้ และ
ยงัเป็นการตรวจเคร่ืองแต่งกายและเช็คช่ือนกัเรียนก่อนเขา้เรียน และในส่วนท่ีควรปรับปรุง คือ การ
ควบคุมแถวของครูควรมีความสนใจนกัเรียนและครูเวรประจาํวนัควรพูดและแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
น่าสนใจไม่พูดไร้สาระ ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการสัมภาษณ์นักเรียน “ ฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ฝึกความมีวินยัในตนเอง ฝึกการตรงต่อเวลา ฝึกความอดทนในการยืนรวมกิจกรรม และฝึกความ
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พร้อมเพรียง โดยกิจกรรมหนา้เสาธงเป็นการอบรมตกัเตือนเราในตอนเชา้ และตรวจระเบียบของเรา
ในช่วงเชา้ ทาํให้เรามีความกลา้ในการทาํกิจกรรม ครูแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมล่วงหน้าให้เรา
ทราบ ฝึกการทาํกิจกรรมร่วมกนั การจดักิจกรรมหนา้เสาธง ควรปรับ ครูควรใหค้วามสนใจนกัเรียน
ในเร่ืองการควบคุมแถว ให้นกัเรียนเป็นระเบียบ” ผูว้ิจยัพบประเด็นหลกัจากการบนัทึกส่วนตวัของ
นักเรียน คือ นักเรียนไดรั้บประโยชน์จากการแจง้ขอ้มูลข่าวสารของวิทยาลยัและฝึกความตรงต่อ
เวลา ความมีระเบียบวินยั เม่ือพิจารณาโดยรวมกิจกรรมท่ีจดัเป็นกิจกรรมท่ีฝึกความเป็นระเบียบวินยั
ใหก้บันกัเรียนและยงัฝึกการตรงต่อเวลา ซ่ึงยงัเป็นการตรวจเช็คนกัเรียนในช่วงก่อนเขา้เรียน และใน
การดาํเนินกิจกรรมนั้นบางช่วงยงัขาดความเป็นระเบียบของนกัเรียนและนกัเรียนบางคนยงัใหค้วาม
ร่วมมือนอ้ย ได้ดังตัวอย่างข้อมลูการบันทึกส่วนตัวของนักเรียน  “ทาํใหมี้ความเป็นระเบียบ และตรง
ต่อเวลา มีความสามคัคีและอาจารยห์ลาย ๆ คนควรเขม้งวดกบัการเขา้แถวและดูแลนักเรียนไม่ให้
นกัเรียนคุยเล่นกนั ควรใหน้กัเรียนตั้งใจเวลาเขา้แถวทาํกิจกรรม” 
 
 กจิกรรมตรวจสารเสพติด 
 
 การจดักิจกรรมบริเวณหอประชุมชัว่คราวของวิทยาลยั ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมชัว่โมง
กิจกรรมในวนัพุธตอนบ่าย เป็นกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนไดต้รวจปัสสาวะ ตรวจเลือด ชัง่นํ้ าหนกั และ
วดัความดนั  โดยมีครูท่ีปรึกษา ครูกิจกรรม คอยควบคุมนกัเรียนในการตรวจแต่ละขั้นตอนเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูลในการจดักิจกรรม คือ แบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แบบสัมภาษณ์นกัเรียน 
และแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน ซ่ึงผลการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 จากแบบสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในดา้นความพึงพอใจ ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมตรวจ 
สารเสพติด ท่ีมีการสังเกต 2 ดา้น คือ (1) ดา้นความสนใจ แบ่งออกเป็น สีหนา้และสายตาท่ีแสดง
อารมณ์ และความสาํรวมในการรอรับการตรวจ และ (2) ดา้นความมีระเบียบวินยั แบ่งออกเป็น การ
แต่งกายอย่างถูกระเบียบ และท่าทางในการเขา้ร่วมกิจกรรม โดยมีตวัอย่างของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สงัเกต ดงัต่อไปน้ี 

 
 “...นักเรียนให้ความสนใจเป็นบางส่วนในการเข้ารับการตรวจสารเสพติดท่ีวิทยาลยัจัดขึน้
และนักเรียนส่วนท่ีเข้ารับการตรวจมีความรับผิดชอบในตัวเองท่ีจะเข้ารับการตรวจสารเสพติดทุก
ขั้นตอนท่ีวิทยาลัยจัดขึน้ ซ่ึงนักเรียนเข้าแถวเป็นห้องและเรียงแถวเข้าตรวจท่ีละคน เพ่ือทาํการช่ัง
นํา้หนัก การตรวจชีพจร การเต้นของหัวใจ และทาํการตรวจปัสสาวะอย่างเป็นระเบียบ โดยสีหน้า
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ของนักเรียนทุกคนมีความยิม้แย้มและพูดคุยกับเพ่ือนในห้องในช่วงรอรับการตรวจและการแต่งกาย
ของนักเรียนเป็นระเบียบและถกูต้อง…” 

  (ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน, วนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ.2554) 
   
  จากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจดักิจกรรมตรวจสารเสพติด โดย
ตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดรั้บการสัมภาษณ์ โดยประเด็นคาํถาม คือ (1) ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดว่า
การจดักิจกรรมตรวจสารเสพติด มีขอ้ดีและขอ้เสีย อยา่งไร (2) ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดว่า การ
ตรวจสารเสพติดเป็นการป้องกนัไม่ใหน้กัเรียนเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัสารเสพติดได ้หรือไม่อยา่งไร และ 
(3) ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรม โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี  
 
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ เป็นการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มติดสารเสพติดเพ่ือให้การ
บาํบัด ได้ทัน และให้เราได้รู้ว่าสารเสพติดให้โทษ ให้เกิดความระวังตัวในการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับสาร
เสพติด โดยกิจกรรมท่ีจัดขึน้น้ันสามารถช่วยให้เราไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ได้ เพราะจะทาํ
ให้เราหลีกเล่ียงจากการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับสารเสพติด และทาํให้เราเกิดความคิดท่ีจะไม่เข้าไปมั่วสุ่ม
กับผู้ติดสารเสพติด...” 

 (นกัเรียนสาขางานไฟฟ้า, สมัภาษณ์, วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ.2553) 
 

 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ครูจะได้รู้ว่านักเรียนคนใดติดสารเสพติดหรือไม่ติดสาร
เสพติด โดยถ้านักเรียนติดสารเสพติดก็สามารถให้การบาํบัดได้ทันเวลา ส่วนข้อเสียในการจัด
กิจกรรม คือ นักเรียนบางคนกลวัและไม่กล้ามาเรียนเพราะเม่ือครูตรวจพบแล้วทาํให้เสียอนาคต โดย
กิจกรรมท่ีจัดขึน้น้ันสามารถช่วยให้นักเรียนไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ได้เป็นบางส่วน แล้วแต่
ตัวบุคคล ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม คือ ควรให้มีการกวดขันให้มากกว่านีเ้พราะนักเรียนบาง
คนท่ีติดกย็งัหนีรอดไปได้ตลอด...” 

(นกัเรียนสาขางานยานยนต,์ สมัภาษณ์, 3 ธนัวาคม พ.ศ.2553) 
 

 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ครูจะได้รู้ว่าเรามีพฤติกรรมยุ่งเก่ียวกับสารเสพติดหรือไม่  
ถ้าพบว่าเราติดสารเสพติดครูกจ็ะสามารถส่งเราไปบาํบัดได้ทัน โดยกิจกรรมท่ีจัดขึน้น้ันสามารถช่วย 
ให้เราไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดน้ัน ได้ คือ ให้รู้ว่าการติดสารเสพติดไม่ดี และจะได้ทาํให้เราไม่
ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติด...” 

     (นกัเรียนสาขางานอิเลก็ทรอนิกส์, สมัภาษณ์, วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ.2553) 
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 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ การตรวจสารเสพติดแล้วทางวิทยาลยัสามารถแจ้งผลถึง
พ่อแม่ให้ทราบ ถ้าเราติดสารเสพติดทางวิทยาลัยจะได้หาทางช่วยเหลือและบาํบัดได้ โดยถ้าเราติด
สารเสพติดเรากส็ามารถเลิกได้เพราะทางวิทยาลยัช่วยเหลือ โดยกิจกรรมท่ีจัดขึน้น้ันสามารถช่วยให้
เราไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ได้ เพราะรู้ว่าวิทยาลัยมีการกวดขันในด้านการตรวจสารเสพติด
ตลอด และอาจารย์มีการดูแลเอาใจใส่ให้คาํแนะนาํเราเก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติดจึงทาํให้เรามี
ความรู้และความระมดัระวังตัว...” 

      (นกัเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สมัภาษณ์, วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ.2553) 
 

 จากแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียนในการเขา้ร่วม กิจกรรมตรวจสารเสพติด โดยขอ้มูลท่ี
ผูว้ิจยัตอ้งการ คือ ส่ิงท่ีนักเรียนไดรั้บจากการตรวจสารเสพติด รวมถึงการให้ความสําคญักบัการ
ตรวจสารเสพติดของนกัเรียน และความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรม โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน ดงัต่อไปน้ี 
 
 “...ในการตรวจปัสสาวะให้นักเรียน เพ่ือให้ทุกคนได้ปลอดจากยาเสพติดและให้รู้พิษภัย
ของยาเสพติด ทาํให้ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ไม่มัว่สุมหลีกเล่ียงจากยาเสพติด และช่วยเหลือคนท่ีติด
ยาให้ได้รับการบาํบัดได้ทันเวลา…” 

 (นกัเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บนัทึกส่วนตวันกัเรียน, วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554) 
 
 สรุปภาพรวมของการจดักิจกรรมตรวจสารเสพติด โดยส่ิงท่ีผูว้ิจยัสังเกตเห็น คือ นกัเรียน
ให้ความร่วมมือกบัวิทยาลยัในการตรวจสารเสพติด  ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นท่ีประกอบดว้ย 
นกัเรียนให้ความร่วมมือในการเขา้รับการตรวจสารเสพติดเป็นอยา่งดี โดยเขา้รับการตรวจสารเสพ
ติดเป็นแผนกวิชาและแยกแถวเป็นห้อง ซ่ึงนักเรียนทุกคนรอรับการตรวจอย่างเป็นระเบียบ ใน
ระหว่างการตรวจมีครูเป็นผูค้วบคุมและแนะนํานักเรียนทุกจุด และนักเรียนเขา้รับการตรวจ ท่ี
ประกอบดว้ย การชัง่นํ้ าหนกั การวดัส่วนสูง การตรวจความดนั การตรวจปัสสาวะ และตรวจชีพจร 
ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน “นกัเรียนให้ความสนใจเป็นบางส่วนในการ
เขา้รับการตรวจสารเสพติดท่ีวิทยาลยัจดัข้ึนและนกัเรียนส่วนท่ีเขา้รับการตรวจมีความรับผดิชอบใน
ตวัเองท่ีจะเขา้รับการตรวจสารเสพติดทุกขั้นตอนท่ีวิทยาลยัจดัข้ึน” ผูว้ิจยัพบประเดน็หลกัจากการให้
สมัภาษณ์ คือ นกัเรียนคิดวา่การตรวจสารเสพติดเป็นการป้องปรามนกัเรียนท่ีคิดจะเขา้ไปยุง่เก่ียวกบั
ยาเสพติดและยงัเป็นการช่วยเหลือผูท่ี้ติดสารเสพติดดว้ยการบาํบดัรักษาโดยผลของการจดักิจกรรม
เป็นกิจกรรมท่ีดี ซ่ึงเป็นการคดักรองนกัเรียนท่ีติดสารเสพติดเพื่อเป็นช่วยเหลือบาํบดั และยงัเป็นการ
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ให้ความรู้ในเร่ืองพิษภยัของสารเสพติด และกระตุน้เตือนให้นกัเรียนมีความระมดัระวงัตวัในการท่ี
ไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัสารเสพติดและมัว่สุมกบัผูท่ี้ติดสารเสพติดรวมถึง เป็นการแสดงให้ผูป้กครอง
เห็นว่าครูให้การดูแลนักเรียนอย่างทัว่ถึงในเร่ืองสารเสพติด ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการสัมภาษณ์
นักเรียน “ไดรู้้ว่านกัเรียนคนใดติดสารเสพติดหรือไม่ติดสารเสพติด โดยถา้นกัเรียนติดสารเสพติดก็
สามารถให้การบาํบดัไดท้นัเวลา การตรวจสารเสพติดแลว้ทางวิทยาลยัสามารถแจง้ผลถึงพ่อแม่ให้
ทราบ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนนั้นสามารถช่วยให้เราไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดได ้เพราะรู้ว่าวิทยาลยัมี
การกวดขนัในด้านการตรวจสารเสพติดตลอด และอาจารยมี์การดูแลเอาใจใส่ให้คาํแนะนําเรา
เก่ียวกบัพิษภยัของยาเสพติดจึงทาํใหเ้รามีความรู้และความระมดัระวงัตวั” ผูว้ิจยัพบประเดน็หลกัจาก
การบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน คือ นกัเรียนไดรู้้พิษภยัของยาเสพติดและไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพ
ติด รวมถึงยงัเป็นการป้องปรามนักเรียนด้านยาเสพติด เม่ือพิจารณาโดยรวมกิจกรรมท่ีจัดเป็น
กิจกรรมท่ีช่วยเหลือนักเรียนอีกทางหน่ึงในการท่ี เม่ือมีการตรวจพบนักเรียนท่ีติดสารเสพติดทาง
วิทยาลยัก็จะส่งตวันักเรียนเขา้รับการบาํบดัไดท้นัเวลา และยงัเป็นการสร้างความตระหนักให้กบั
นกัเรียนในดา้นของพิษภยัของยาเสพติดและสามารถทาํใหน้กัเรียนปลอดจากสารเสพติดไม่เขา้ไปยุง่
เก่ียวกบัสารเสพติด ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการบันทึกส่วนตัวของนักเรียน “การตรวจปัสสาวะให้
นกัเรียน เพื่อให้ทุกคนไดป้ลอดจากยาเสพติดและให้รู้พิษภยัของยาเสพติด ทาํให้ไม่ยุ่งเก่ียวกบัยา
เสพติด ไม่มัว่สุมหลีกเล่ียงจากยาเสพติด และช่วยเหลือคนท่ีติดยาใหไ้ดรั้บการบาํบดัไดท้นัเวลา” 
 
 กจิกรรมสิงห์ 2 น่าอยู่ 
 
 การจดักิจกรรมบริเวณหอ้งเรียน หอ้งนํ้า  และแผนกวิชา  ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม หลงั 
เลิกเรียน และชัว่โมงกิจกรรมในวนัพุธ เป็นกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนทาํความสะอาดในบริเวณรอบๆ 
พื้นท่ีท่ีนักเรียนเขา้ไปใช้บริการได้แก่ ห้องนํ้ านักเรียน ห้องเรียน และบริเวณพื้นท่ีแผนกวิชาท่ี
นกัเรียนเรียน โดยมีครูผูส้อน ครูท่ีปรึกษา ครูประจาํแผนก เป็นผูค้วบคุมการปฏิบติังานของนกัเรียน
และมอบหมายงานให้นกัเรียนเป็นกลุ่มและเป็นจุดๆ เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลในการจดักิจกรรม 
คือ แบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แบบสัมภาษณ์นกัเรียน และแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน 
ซ่ึงผลการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 จากแบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในดา้นความพึงพอใจ ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมสิงห์ 
2 น่าอยู ่ท่ีมีการสังเกต 2 ดา้น คือ (1) ดา้นความสนใจ แบ่งออกเป็น ท่าทางในการเคล่ือนไหวในการ
ทาํงาน และการทาํงานดว้ยความรวดเร็ว และ (2) ดา้นความมีระเบียบวินยั แบ่งออกเป็น ความสะอาด
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และความเป็นระเบียบของพื้นท่ี และการเกบ็อุปกรณ์ในการทาํงาน โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสงัเกต ดงัต่อไปน้ี 

 
  “…นักเรียนช่วยกันทาํความสะอาดโดยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มท่ีกวาดและกลุ่มท่ีถพืูน้ห้องเรียน 
กลุ่มจัดเก้าอี้ และลบกระดานโดยในการทํางาน ครูต้องเป็นผู้ ดูแลและควบคุมการทํางานอยู่
ตลอดเวลาโดยนักเรียนช่วยกันทํางานอย่างรวดเร็วและเก็บอุปกรณ์ท่ีทําเก็บเข้าท่ีอย่างเป็น
ระเบียบ…” 

(ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน, วนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ.2553) 
 

 “…นักเรียนให้ความสนใจในการร่วมกันทาํความสะอาดในแต่ละจุดท่ีมอบหมาย ซ่ึงเม่ือ
นักเรียนทาํงานเสร็จก็จะเก็บอุปกรณ์ได้อย่างเป็นระเบียบ นักเรียนทาํงานท่ีได้รับมอบหมายได้
สะอาดและเรียบร้อยตามเวลาท่ีกาํหนด ในระหว่างการทาํงานน้ันครูต้องอยู่ควบคุมดูแลนักเรียน
ตลอดเวลา และครูต้องบอกจุดท่ีต้องทาํความสะอาดให้นักเรียนตลอด ซ่ึงในระหว่างการทาํงานน้ันมี
นักเรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือชอบท่ีจะหลบอยู่ในห้องท่ีไม่ได้ทาํความสะอาดนักเรียนช่วยกัน
กวาดพืน้และถูห้องเรียนด้วยความรวดเร็วและเกบ็อุปกรณ์เข้าท่ีโดยมีครูผู้ควบคุมคอยดูแลนักเรียน
อยู่ตลอดเวลา…” 

    (ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน, วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2554)  
 
  จากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่โดยตวัอยา่ง
ของขอ้มูลท่ีไดรั้บการสัมภาษณ์ โดยประเด็นคาํถาม คือ (1) ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดว่าการจดั
กิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่มีขอ้ดีและขอ้เสีย อยา่งไร (2) นกัเรียนคิดว่าการจดักิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยูค่วร
ปรับกิจกรรม หรือไม่ อย่างไร และ (3) ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรม โดยมีตวัอย่างของ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ทาํให้พืน้ท่ีภายในแผนกสะอาดและน่าอยู่  ผู้ ท่ีมาติดต่อ
รู้สึกดีและเห็นความเป็นระเบียบและช่ืนชมกับแผนก และเรามีความรับผิดชอบในการทาํความ
สะอาดแผนก มีความสามัคคีกันของเพ่ือนในห้อง การจัดกิจกรรมน้ันไม่ควรปรับ เพราะเป็น
กิจกรรมท่ีทาํให้เรามีความรับผิดชอบ มีความสามคัคี มีการร่วมมือกันทาํงาน และเป็นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีเราได้รับมอบหมาย...” 

(นกัเรียนสาขางานอิเลก็ทรอนิกส์, สมัภาษณ์, วนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2553) 
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 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ทาํให้เรามีความรับผิดชอบมากขึน้ มีความสนใจในงานท่ี
เราทาํ และทาํให้พืน้ท่ีบริเวณวิทยาลัยสะอาดน่าอยู่ การจัดกิจกรรมน้ัน ไม่น่าจะปรับ เพราะว่าดีอยู่
แล้ว กิจกรรมมีความเหมาะสมมีครูควบคุมอยู่ตลอดเวลา มีอุปกรณ์การใช้งานครบ และเพ่ือนกใ็ห้
ความร่วมมือและทาํงานด้วยความเตม็ใจ...” 

 (นกัเรียนสาขางานไฟฟ้า, สมัภาษณ์, วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ.2553) 
 

  “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ทาํให้อาคารเรียนและแผนกสะอาดขึน้ สร้างความสามคัคี
ในหมู่คณะ สร้างความสนิทสนมกันในระหว่างเพ่ือน การจัดกิจกรรมน้ัน ควรปรับ ครูควรให้ความ 
สนใจดูแลการปฏิบัติของนักเรียนตลอดเวลา ข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ให้มีมากขึน้
และเพียงพอแก่การทาํกิจกรรม...” 

 (นกัเรียนสาขางานการบญัชี, สมัภาษณ์, วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2554) 
 
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ เป็นการฝึกนิสัยของเราในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ให้ติดตัวเราไป และฝึกให้เราทาํความสะอาดและมีนิสัยรักความสะอาด ให้กลบัไปทาํท่ีบ้าน การจัด
กิจกรรมน้ัน ไม่ควรปรับ เพราะถ้าไม่จัดกิจกรรมนี ้ห้องเรียนกจ็ะไม่สะอาด ไม่น่าเรียน และถ้า
ห้องเรียนไม่สะอาดเรากจ็ะไม่อยากเข้าเรียน ข้อเสนอแนะ คือ ในด้านอุปกรณ์ไม่ครบ และการ
ควบคุมของอาจารย์ไม่มีการควบคุมในการปฏิบัติงานซ่ึงนักเรียนบางคนกจ็ะไม่ทาํ....” 

 (นกัเรียนสาขางานยานยนต,์ สมัภาษณ์, วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554) 
 
 จากแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียนในการเขา้ร่วม  กิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่ โดยขอ้มูลท่ี
ผูว้ิจยัตอ้งการ คือ ส่ิงท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการร่วมกนัทาํความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณวิทยาลยัและแผนก
วิชา และความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรม โดยมีตวัอย่างของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกส่วนตวัของ
นกัเรียน ดงัต่อไปน้ี 
 
 “…ทาํให้นักเรียนมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ และมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายให้ทาํ รวมถึงฝึกนิสัยท่ีดีๆ เวลาทาํความสะอาดห้องเรียน และเรากจ็ะได้นิสัยติดตัวไปทาํ
ท่ีบ้าน และเวลาเจอขยะท่ีไหนเรากจ็ะเกบ็ไปทิง้เพราะว่านิสัยเรารักในความสะอาด…” 

  (นกัเรียนสาขางานยานยนต,์ บนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน, วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554) 
 
 สรุปภาพรวมของการจดักิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่ ส่ิงท่ีผูว้ิจยัสงัเกตเห็น คือ นกัเรียนใหค้วาม 
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สนใจงานการปฏิบติังานเป็นอยา่งดีและมีความรับผดิชอบกบังานท่ีมอบหมายใหเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาในแต่ละดา้นท่ีประกอบดว้ย นกัเรียนใหค้วามร่วมมือในการทาํความสะอาดหอ้งเรียน และ
พื้นท่ีบริเวณท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงมีนักเรียนบางส่วนไม่ช่วยเพื่อนทาํความสะอาดโดยจะหลบอยู่นอก
พื้นท่ี ท่ีรับผิดชอบ การทาํงานของนักเรียนนั้นครูตอ้งคอยควบคุมนักเรียนตลอดเวลา และดูความ
สะอาดในแต่ละจุดอยูต่ลอดและคอยบอกจุดท่ีนกัเรียนตอ้งทาํความสะอาดใหม่ ได้ดังตัวอย่างข้อมูล
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน “นักเรียนช่วยกนัทาํความสะอาดโดยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มท่ีกวาด
และกลุ่มท่ีถูพื้นห้องเรียน กลุ่มจดัเกา้อ้ี และลบกระดานโดยในการทาํงาน ครูตอ้งเป็นผูดู้แลและ
ควบคุมการทาํงานอยู่ตลอดเวลาโดยนักเรียนช่วยกนัทาํงานอย่างรวดเร็ว นักเรียนทาํงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายได้สะอาดและเรียบร้อยตามเวลาท่ีกําหนด ในระหว่างการทํางานนั้ นครูต้องอยู่
ควบคุมดูแลนักเรียนตลอดเวลา และครูตอ้งบอกจุดท่ีตอ้งทาํความสะอาดให้นักเรียนตลอด ซ่ึงใน
ระหว่างการทาํงานนั้นมีนกัเรียนบางคนไม่ใหค้วามร่วมมือชอบท่ีจะหลบอยูใ่นหอ้งท่ีไม่ไดท้าํความ
สะอาด” ผูว้ิจยัพบประเด็นหลกัจากการให้สัมภาษณ์ คือ นักเรียนจะคิดว่าวิทยาลยัและห้องเรียนท่ี
เป็นระเบียบสะอาด น่าเรียน และน่าจะอยู่ มากกว่า ห้องเรียนท่ีสกปรกและนกัเรียนยงัคิดว่าการทาํ
ความสะอาดนั้นจะเป็นการสร้างนิสัยท่ีดีให้กบันกัเรียน โดยกิจกรรมท่ีจดัเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความ
น่าอยู่ และสร้างความสามัคคีในการทาํงานของเพื่อนรวมถึงฝึกความเป็นระเบียบ ฝึกความ
รับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย และการปฏิบติังานครูควรควบคุมและดูแลนักเรียนอยู่ตลอดเวลา 
เพราะมีนกัเรียนบางคนหลบไม่ทาํงานท่ีมอบหมาย และควรท่ีจะมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ใหเ้พียงพอ
กบัการปฏิบติังาน ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการสัมภาษณ์นักเรียน “ทาํให้พื้นท่ีภายในแผนกสะอาดและ
น่าอยู ่ผูท่ี้มาติดต่อรู้สึกดีและเห็นความเป็นระเบียบและช่ืนชมกบัแผนก และเรามีความรับผดิชอบใน
การทาํความสะอาดแผนก มีความสามคัคีกนัของเพ่ือนในห้อง ฝึกนิสัยของเราในดา้นความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใหติ้ดตวัเราไป และฝึกใหเ้ราทาํความสะอาดและมีนิสัยรักความสะอาด ใหก้ลบัไป
ทาํท่ีบา้น การจดักิจกรรมนั้น ไม่ควรปรับ เพราะถา้ไม่จดักิจกรรมน้ี ห้องเรียนก็จะไม่สะอาด ไม่น่า
เรียน และถา้ห้องเรียนไม่สะอาดเราก็จะไม่อยากเขา้เรียน ขอ้เสนอแนะ คือ ในดา้นอุปกรณ์ไม่ครบ 
และการควบคุมของอาจารยไ์ม่มีการควบคุมในการปฏิบติังานซ่ึงนกัเรียนบางคนก็จะไม่ทาํ” ผูว้ิจยั
พบประเด็นหลกัจากการบนัทึกส่วนตวัของนักเรียน คือ การฝึกนิสัยท่ีดีในด้านการรักษาความ
สะอาดใหก้บันกัเรียน และฝึกความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมาย โดยเม่ือพิจารณาภาพรวมกิจกรรม
ท่ีจดัเป็นกิจกรรมท่ีฝึกนิสัยให้นักเรียนเป็นคนรักความสะอาดและยงัทาํให้พื้นท่ีของแผนกสะอาด
วิทยาลยัน่าอยู่และน่าเรียน และยงัเป็นการฝึกความรับผิดชอบในงานท่ีครูมอบหมายได้อีกด้วย 
รวมถึงยงัเป็นการฝึกให้ทาํงานเป็นทีมสร้างความสามคัคีให้กลุ่มนกัเรียน ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการ
บันทึกส่วนตัวของนักเรียน “ทาํให้นกัเรียนมีความสามคัคีกนัในหมู่คณะ และมีความรับผิดชอบต่อ
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งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํ รวมถึงฝึกนิสัยท่ีดีๆ เวลาทาํความสะอาดหอ้งเรียน และเราก็จะไดนิ้สัย
ติดตวัไปทาํท่ีบา้น และเวลาเจอขยะท่ีไหนเรากจ็ะเกบ็ไปท้ิงเพราะวา่นิสยัเรารักในความสะอาด” 

 
 กจิกรรมโฮมรูม 
 
 การจดักิจกรรมบริเวณสนามหน้าวิทยาลยั ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมหลงัเลิกแถว เป็น
กิจกรรมท่ีครูท่ีปรึกษาพบนกัเรียน เช็คช่ือนกัเรียน ตรวจระเบียบเคร่ืองแต่งกาย แจง้ผลการเขา้ร่วม
กิจกรรมและการขาดเรียนของนกัเรียนสาํหรับนกัเรียนท่ีขาด และใหค้าํปรึกษากบันกัเรียนท่ีมีปัญหา
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลในการจดักิจกรรม คือ แบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แบบสัมภาษณ์
นกัเรียน และแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน ซ่ึงผลการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 จากแบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในดา้นความพึงพอใจ ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมโฮม
รูม ท่ีมีการสังเกต 2 ดา้น คือ (1) ดา้นความสนใจ แบ่งออกเป็น สีหนา้ท่ีแสดงอารมณ์ และสายตาท่ี
แสดงความสนใจ และ (2) ดา้นความมีระเบียบวินยั แบ่งออกเป็น การแต่งกาย และความสาํรวมใน
การฟัง โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกต ดงัต่อไปน้ี 

 
 “…นักเรียนฟังคาํแนะนาํจากครูท่ีปรึกษาด้วยความต้ังใจ และมาเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม 
ตรงเวลาท่ีกาํหนด และนักเรียนยงัให้ความสนใจในคาํแนะนาํของครูท่ีปรึกษา ท่ีแนะนาํในเร่ืองการ
เรียน การเข้าร่วมกิจกรรม และการแต่งกายโดยนักเรียนมีสีหน้าท่ียิม้แย้มและมีบางคนกมี็สีหน้าท่ีไม่ 
ยิม้แย้มน่ิงเฉยซ่ึงสายตาจะมองไปท่ีครูท่ีปรึกษาท่ีพูดและการแต่งกายของนักเรียนถกูระเบียบ…” 

  (ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน, วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2554) 
 
“…ครูท่ีปรึกษาตรวจระเบียบ ตรวจเคร่ืองแต่งกายนักเรียนและแนะนาํนักเรียนในเร่ืองการ

เรียน การเข้าร่วมกิจกรรม และความประพฤติของนักเรียน โดยนักเรียนรับฟังคาํแนะนาํของครูท่ี
ปรึกษาอย่างต้ังใจนักเรียนมีความสนใจฟังครูท่ีปรึกษาท่ีแจ้งข้อมูลให้ทราบและมีสีหน้าท่ียิม้แย้ม
พูดคุยและสอบถามครูในเร่ืองท่ีครูแจ้งและการแต่งกายของนักเรียนมีความเป็นระเบียบ…” 

(ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน, วนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2553) 
  
 จากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมโฮมรูม โดยตวัอย่างของ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บการสัมภาษณ์ โดยประเด็นคาํถาม คือ (1) ความคิดเห็นของนักเรียนคิดว่าการจดั
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กิจกรรมโฮมรูม มีขอ้ดีและขอ้เสีย อยา่งไร (2) ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดวา่การจดักิจกรรมโฮมรูม 
นั้นนกัเรียนไดรั้บคาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน หรือไม่อย่างไร และ (3) ขอ้เสนอแนะ
สาํหรับการจดักิจกรรม โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
 
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ครูท่ีปรึกษาให้ความรู้และแนะนาํเก่ียวกับการเรียนและครู
ท่ีปรึกษาได้มีการตักเตือนเก่ียวการเข้าเรียนและการสนใจเรียนของเรา และครูท่ีปรึกษาแนะนาํใน
ด้านพฤติกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีวิทยาลัยจัดให้ ซ่ึงคาํแนะนาํจากครูท่ีปรึกษาน้ัน เป็น
ประโยชน์ คือ เราสามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวันท่ีอยู่ในวิทยาลัย และทาํให้เรามีพฤติกรรมท่ีดี
ขึน้...”  

    (นกัเรียนสาขางานก่อสร้าง, สมัภาษณ์, วนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2553) 
 

 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ครูท่ีปรึกษาและนักเรียนได้พูดคุยกัน ในเร่ืองปัญหาของ
นักเรียน ท่ีมีปัญหาเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือ  และได้ตักเตือนเราในเร่ืองท่ีเราทาํผิด และเร่ืองการขาด
เรียน และได้รับคาํแนะนาํและคาํปรึกษาจากครูในทุกเร่ือง ซ่ึงคาํแนะนาํจากครูท่ีปรึกษาน้ัน กน่็าจะ
เป็นประโยชน์ เพราะ คําแนะนําของครูน้ันเรานําไปใช้ก็ไม่เสียหาย เพราะครูมีความรู้และ
ประสบการณ์มากกว่าเราจึงสามารถแนะนาํเราได้และยังทาํให้เรามีพฤติกรรมดีขึน้ และยังทาํให้เรา
ต้ังใจเรียนมากขึน้ ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม คือ เม่ือนักเรียนทาํผิดครูต้องรีบตักเตือนนักเรียน
ทันที...” 

   (นกัเรียนสาขางานอิเลก็ทรอนิกส์, สมัภาษณ์, วนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ.2553) 
 

 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ช่วยจัดระเบียบนักเรียนให้ดีขึน้ ด้านการเข้าแถว การตรง 
ต่อเวลา และการมีวินัย ช่วยตักเตือนและแนะนาํด้านความประพฤติของเราให้ดีขึน้ ให้ต้ังใจเรียน 
คาํแนะนาํจากครูท่ีปรึกษาน้ัน เป็นประโยชน์ คือ นักเรียนท่ีทาํตัวเหลวไหลกจ็ะทาํตัวให้ดีขึน้และอยู่ 
ในระเบียบและประพฤติตัวดีขึน้...” 

      (นกัเรียนสาขางานการบญัชี, สมัภาษณ์, วนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2554) 
 

 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ เป็นการให้คาํแนะนาํตัวเราในห้องเรียน ด้านพฤติกรรม
การเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม และทาํให้เราเห็นความสําคัญของกิจกรรมท่ีวิทยาลัยจัดให้ และ
คาํแนะนาํจากครูท่ีปรึกษาน้ัน เป็นประโยชน์  คือ  ทาํให้รู้ข้อบกพร่องของตัวเอง  และมีการปรับตัว 
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แก้ไขปรับตัวให้ดีขึน้ และทาํให้มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและสนใจเรียนมากขึน้...” 
  (นกัเรียนสาขางานการคอมพวิเตอร์ธุรกิจ, สมัภาษณ์, วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554) 

  
 จากแบบบนัทึกส่วนตวัของนักเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมโฮมรูม โดยขอ้มูลท่ีผูว้ิจยั
ตอ้งการ คือ ส่ิงท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการให้คาํปรึกษาแนะนาํของครูท่ีปรึกษาภายในห้องเรียน และ
ความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรม โดยมีตวัอย่างของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกส่วนตวัของนักเรียน 
ดงัต่อไปน้ี 
 
 “…ครูแนะนาํในเร่ืองการเรียนว่าเรียนอย่างไรท่ีเราจะได้มีคะแนนดีๆ ตามท่ีเราคาดหวัง
และครูชี้แจงให้รู้ว่าส่ิงไหนดีและส่ิงไหนท่ีไม่ดีไม่ควรกระทาํ ไม่ว่าเป็นความประพฤติหรือการร่วม
กิจกรรม ในการจัดกิจกรรมนีท้าํให้นักเรียนกล้าคิดกล้าท่ีจะถามและกล้าท่ีจะพูดคุยกับครู และครูยัง
ช่วยบอกให้รู้ว่าการขาดเรียนน้ันไม่ดีซ่ึงจะส่งผลเสียต่อการเรียน…” 

  (นกัเรียน. สาขางานการบญัชี, บนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน, วนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ.2554) 
 
 สรุปภาพรวมของการจดักิจกรรมโฮมรูม ส่ิงท่ีผูว้ิจยัสังเกตเห็น คือ ครูใหค้าํแนะนาํปรึกษา
กบันักเรียน โดยนักเรียนให้ความสนใจ ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นท่ีประกอบดว้ย นักเรียนให้
ความร่วมมือและความสนใจเป็นอยา่งดี ครูท่ีปรึกษาแนะนาํในภาพรวมของเร่ืองการเรียน การแต่ง
กาย การเขา้ร่วมกิจกรรม และดา้นความประพฤติ โดยนักเรียนซักถามครูท่ีปรึกษาในเร่ืองการเขา้
ร่วมกิจกรรมและจาํนวนคร้ังท่ีขาดกิจกรรม และครูท่ีปรึกษายงัแจง้จาํนวนการขาดเรียนของนกัเรียน
ท่ีขาดมากกว่า 2 คร้ัง เพื่อให้นักเรียนปรับปรุงพฤติกรรมและครูท่ีปรึกษายงัแนะแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน “คาํแนะนาํจากครูท่ี
ปรึกษาดว้ยความตั้งใจ และมาเขา้ร่วมกิจกรรมโฮมรูมตรงเวลาท่ีกาํหนด และนักเรียนยงัให้ความ
สนใจในคาํแนะนาํของครูท่ีปรึกษา ท่ีแนะนาํในเร่ืองการเรียน การเขา้ร่วมกิจกรรม และการแต่งกาย
โดยนกัเรียนมีสีหนา้ท่ียิม้แยม้และมีบางคนกมี็สีหนา้ท่ีไม่ยิม้แยม้น่ิงเฉย โดยนกัเรียนรับฟังคาํแนะนาํ
ของครูท่ีปรึกษาอย่างตั้งใจนกัเรียนมีความสนใจฟังครูท่ีปรึกษาท่ีแจง้ขอ้มูลให้ทราบและมีสีหนา้ท่ี
ยิ้มแยม้พูดคุยและสอบถามครูในเร่ืองท่ีครูแจง้” ผูว้ิจยัพบประเด็นหลกัจากการให้สัมภาษณ์ คือ 
นกัเรียนคิดว่าการใหค้าํแนะนาํและปรึกษาของครูสามารถทาํใหน้กัเรียนปรับตวัไปในทางท่ีดีข้ึนได ้
โดยกิจกรรมท่ีจดัเป็นกิจกรรมท่ีทาํให้นกัเรียนทราบขอ้บกพร่องของตนเองในเร่ือง การเรียน ความ
ประพฤติ มีความสนใจเรียนมากข้ึน ยงัทาํใหน้กัเรียนอยูใ่นระเบียบวินยัของวิทยาลยัเขา้ร่วมกิจกรรม
ท่ีวิทยาลยัจดัให้เพิ่มข้ึนและนักเรียนยงัรู้ขอ้บกพร่องของตนเอง ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการสัมภาษณ์
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นักเรียน “ครูท่ีปรึกษาใหค้วามรู้และแนะนาํเก่ียวกบัการเรียนและครูท่ีปรึกษาไดมี้การตกัเตือนเก่ียว
การเขา้เรียนและการสนใจเรียนของเรา และครูท่ีปรึกษาแนะนาํในดา้นพฤติกรรมและการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีวิทยาลยัจดัให้  ซ่ึงคาํแนะนาํจากครูท่ีปรึกษานั้น เป็นประโยชน์ คือ ทาํให้รู้ขอ้บกพร่อง
ของตวัเอง และมีการปรับตวัแกไ้ขปรับตวัให้ดีข้ึน และทาํให้มีความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม
และสนใจเรียนมาก ขอ้เสนอแนะในการจัดกิจกรรม คือ เม่ือนักเรียนทาํผิดครูตอ้งรีบตกัเตือน
นักเรียนทันที” ผูว้ิจัยพบประเด็นหลักจากการบันทึกส่วนตัวของนักเรียน คือ  นักเรียนได้รับ
คาํแนะนาํในเร่ืองการเรียน ความประพฤติ ใหมี้ความเหมาะสมและนกัเรียนไดท้ราบถึงพฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสม เม่ือพิจารณาภาพรวมกิจกรรมท่ีจดัเป็นการใหค้าํแนะนาํนกัเรียนทั้งหอ้งหรือทั้งกลุ่มให้
รู้ถึงส่ิงไหนท่ีควรปฏิบติัและส่ิงไหนท่ีไม่ควรปฏิบติั รวมถึงการใหค้าํแนะนาํนกัเรียนในการเขา้ร่วม
กิจกรรมและ เขา้เรียนเพ่ือให้นกัเรียนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน และยงัเป็นกิจกรรมท่ีแจง้จาํนวนคร้ังการ
ขาดเรียน ขาดกิจกรรมของนกัเรียนแต่ละสปัดาห์ ได้ดังตัวอย่างข้อมลูการบันทึกส่วนตัวของนักเรียน 
“ครูแนะนาํในเร่ืองการเรียนวา่เรียนอยา่งไรท่ีเราจะไดมี้คะแนนดีๆ ตามท่ีเราคาดหวงัและครูช้ีแจงให้
รู้วา่ส่ิงไหนดีและส่ิงไหนท่ีไม่ดีไม่ควรกระทาํ ไม่วา่เป็นความประพฤติหรือการร่วมกิจกรรม ในการ
จดักิจกรรมน้ีทาํใหน้กัเรียนกลา้คิดกลา้ท่ีจะถามและกลา้ท่ีจะพดูคุยกบัครู และครูยงัช่วยบอกให้รู้ว่า
การขาดเรียนนั้นไม่ดีซ่ึงจะส่งผลเสียต่อการเรียน” 
 
 กจิกรรมครูพ่อครูแม่ 
 
 การจดักิจกรรมห้องพกัครู ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมเป็นช่วงพกัเท่ียง และหลงัเลิกเรียน
ของนกัเรียน เป็นกิจกรรมท่ีครูใหค้าํแนะนาํและปรึกษานกัเรียนในเร่ืองท่ีเป็นการส่วนตวั โดยมีครูท่ี
ปรึกษาเป็นผูจ้ดักิจกรรมและควบคุม เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลในการจดักิจกรรม คือ แบบสังเกต
พฤติกรรมของนกัเรียน แบบสัมภาษณ์นกัเรียน และแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน ซ่ึงผลการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 จากแบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในดา้นความพึงพอใจ ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมครู
พ่อครูแม่ ท่ีมีการสังเกต 2 ดา้น คือ (1) ดา้นความสนใจ แบ่งออกเป็น สีหนา้ท่ีแสดงอารมณ์ และ
สายตาท่ีแสดงความสนใจ และ (2) ดา้นความมีระเบียบวินยั แบ่งออกเป็น การแต่งกาย และความ
สาํรวมในการฟัง โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกต ดงัต่อไปน้ี 
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 “…นักเรียนมีความสนใจท่ีจะรับฟังคาํแนะนาํของครูในเร่ืองความประพฤติ การเรียน และ
การประพฤติตัวไม่เหมาะสมของนักเรียน โดยในการรับฟังครูของนักเรียนน้ันนักเรียนรับฟังอย่างมี
สัมมาคารวะ และให้ความเคารพครู รวมถึงให้ความเช่ือใจครูในการให้คาํแนะนาํและนักเรียนมี
ท่าทางพอใจกับการท่ีครูเรียกมาแนะนาํและมีความเช่ือใจครูในส่ิงท่ีครูพูดคุย รวมถึงนักเรียนบางคน
จะเล่าข้อมูลเก่ียวกับตัวเองในเร่ืองส่วนตัวและเร่ืองของครอบครัวให้ครูทราบซ่ึงนักเรียนมีความ
ไว้ใจครูมากขึน้โดยนักเรียนมีสีหน้าท่ีเคร่งเครียดและสายตาของนักเรียนบางช่วงจะไม่สบตากับครู 
ส่วนการแต่งกายไม่เรียบร้อยนักเรียนจะใส่ต่างหูและกางเกงจะผิดระเบียบแต่นักเรียนจะน่ังพูดคุย
กับครูด้วยความสงบ…” 

  (ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน, วนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2554) 
 
 “…ครูเรียกนักเรียนเข้าพบพูดคุยเป็นการส่วนตัว กับนักเรียนคนท่ีมีปัญหาเพ่ือพูดคุยและ
แนะนาํเร่ืองการปรับพฤติกรรม รวมถึงให้นักเรียนเล่าปัญหาท่ีเกิดขึน้โดยนักเรียนกจ็ะเล่าปัญหาท่ี
เกิดขึน้ให้ครูฟังและครูกจ็ะช่วยแนะนาํเพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดให้กับนักเรียนหน้าตาของนักเรียนไม่
ยิม้แย้มและสายตาจะแสดงความสนใจในส่ิงท่ีครูพูดและนักเรียนกจ็ะเล่าเร่ืองท่ีนักเรียนมีปัญหาด้วย
ท่าทางท่ีเคร่งเครียด โดยการแต่งกายของนักเรียนจะถกูระเบียบ…” 

 (ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน, วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554) 
 

  จากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรมครูพ่อครูแม่ โดยตวัอย่าง
ของขอ้มูลท่ีไดรั้บการสัมภาษณ์ โดยประเด็นคาํถาม คือ (1) ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดว่าการจดั
กิจกรรมครูพอ่ ครูแม่ มีขอ้ดีและขอ้เสีย อยา่งไร (2) นกัเรียนคิดวา่การจดักิจกรรมครูพอ่ ครูแม่ ควรมี
การปรับปรุงกิจกรรมในส่วนใด อย่างไร และ (3) ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรม โดยมี
ตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี  
 
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ เราได้รู้พฤติกรรมท่ีไม่ดีของตัวเอง โดยครูจะเรียกเรามา
ตักเตือนเพ่ือไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง ทาํให้เรารู้สึกว่าอยากปฏิบัติตัวให้ดีขึน้ และการตักเตือนของ
ครูทาํให้เราเขด็หลาบไม่กล้ากระทาํผิดต่อไป ส่วนข้อเสีย เวลาถูกเรียกบ่อย ๆ เราจะกลัวไม่กล้ามา
โรงเรียน และในส่วนของกิจกรรมท่ีจัดขึน้น้ันไม่ควรปรับ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีดีอยู่แล้วทาํให้เรามี
ความผกูพันกับครู โดยครูมีอะไรกแ็นะนาํพูดคุยกับนักเรียนเพ่ือช่วยเหลือและแก้ปัญหา ...” 

    (นกัเรียนสาขางานก่อสร้าง, สมัภาษณ์, วนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2553) 
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 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ทาํให้เราสามารถปรึกษาปัญหากับส่วนตัวครูในเร่ืองท่ี
เป็นความลบัได้โดยเป็นการส่วนตัว เร่ืองท่ีไม่สามารถให้ผู้ อ่ืนรู้ได้และเร่ืองท่ีไม่สามารถปรึกษาพ่อ
แม่และเพ่ือนได้ ทาํให้เรามีความรู้สึกดีเพราะครูให้ความสาํคัญกับตัวเราในด้านให้คาํปรึกษาด้าน
การเรียน พฤติกรรมของเรา ส่วนข้อเสีย บางคร้ังครูแนะนาํแล้วเราไม่สามารถทาํได้เพราะบางอย่าง
รู้สึกฝืนตัวเอง และในส่วนของกิจกรรมท่ีจัดขึน้น้ัน ควรปรับในส่วนของการพูดคุยให้คาํปรึกษาไม่
ควรให้ผู้ อ่ืนเข้ามายุ่ งเก่ียว ข้อเสนอแนะ คือ ควรเข้าใจนักเรียนในแต่ละคนให้มากๆในด้าน
พฤติกรรม การเรียน ครอบครัว ปัญหาต่างๆ เพ่ือครูจะได้มองเห็นปัญหาของนักเรียน...” 

   (นกัเรียนสาขางานอิเลก็ทรอนิกส์, สมัภาษณ์, วนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ.2553) 
 

 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ทาํให้เราปฏิบัติตนดีขึน้กว่าเดิม ต้ังใจเรียน และปรับ
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึน้ เช่ือฟังครูมีสัมมาคารวะต่อครูมากขึน้ และมีผลการเรียนดีขึน้ รวมถึงทาํ
ให้เรามีความประพฤติอยู่ในระเบียบของวิทยาลยั และได้รับคาํแนะนาํคาํปรึกษาจากครู ส่วนข้อเสีย  
นักเรียนเบ่ือหน่ายต่อการเรียน ไม่บอกปัญหากับครู ในส่วนของกิจกรรมท่ีจัดขึน้น้ัน ควรปรับ ใน
ด้านของการเร่ืองท่ีพูดคุยบางเร่ืองเป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถตอบได้เพราะจะทาํให้นักเรียนอึดอัด...” 

(นกัเรียนสาขางานการบญัชี, สมัภาษณ์, วนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ.2554) 
 

 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม  คือ  ได้คุยปัญหาของตัวเองให้ครูฟัง เพ่ือให้ครูให้คาํแนะนาํ 
และหาแนวทางในการช่วยเหลือ และรู้สึกสบายใจขึน้เม่ือได้บอกปัญหากบัครู ทาํให้เรามีการปรับตัว
และปรับพฤติกรรมท่ีดีขึน้ ส่วนข้อเสียของการจัดกิจกรรมน้ันไม่มี ส่วนของกิจกรรมท่ีจัดขึน้น้ัน ไม่
ควรปรับ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีดีอยู่แล้ว ซ่ึงครูให้การดูแลและห่วงใยเราอยู่ตลอดเวลา....” 

(นกัเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สมัภาษณ์, วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554) 
  
  จากแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียนในการเขา้ร่วม กิจกรรมครูพอ่ครูแม่ โดยขอ้มูลท่ีผูว้ิจยั 
ตอ้งการ คือ ส่ิงท่ีนักเรียนไดรั้บจากการท่ีครูในการควบคุมดูแลให้คาํแนะนาํปรึกษาอย่างใกลชิ้ด 
และความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรม โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน 
ดงัต่อไปน้ี 
 
 “…ครูให้คาํแนะนาํส่ิงท่ีปรึกษาในเร่ืองส่วนตัวได้ดีพอสมควรพอเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้ดีอีกขั้นหน่ึง โดยในการแนะนาํเป็นไปอย่างเอาใจใส่และยังสามารถปรึกษาปัญหาได้ทุก
เร่ืองท่ีเราไม่สามารถปรึกษาคนอ่ืนได้ ทาํให้รู้สึกเหมือนมีพ่อแม่คนท่ี 2 สามารถแก้ปัญหาได้จริง 
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อยากให้มีกิจกรรมดีๆ อย่างนีต้ลอดไปเพราะวัยรุ่นไม่ชอบปรึกษาอะไรกับพ่อแม่เพราะกลัวโดน
ว่า…” 
 (นกัเรียนสาขางานอิเลก็ทรอนิกส์, บนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน, วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554) 
 
 สรุปภาพรวมของการจดักิจกรรมครูพ่อครูแม่ ส่ิงท่ีผูว้ิจยัสังเกตเห็น คือ นกัเรียนให้ความ
เคารพและสนใจคาํพูดท่ีครูแนะนาํ ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นท่ีประกอบดว้ย เป็นกิจกรรมท่ีครู
เรียกนกัเรียนพบพดูคุยทีละคนในกลุ่มนกัเรียนท่ีมีปัญหานั้นนกัเรียนจะใหค้วามสนใจและพดูคุยกบั
ครูในปัญหาท่ีเกิดข้ึน และครูจะมีการแนะนาํช่วยเหลือ โดยนักเรียนจะรับฟังคาํแนะนาํส่ิงท่ีครูให้
คาํแนะนาํดว้ยสีหนา้ท่ียิม้แยม้ และพดูคุยกบัครูอยา่งเป็นกนัเอง และนกัเรียนจะมีสีหนา้ท่ีเคร่งเครียด
ในบางช่วงท่ีเป็นเร่ืองท่ีนักเรียนเล่าถึงเร่ืองครอบครัว และเร่ืองมีปัญหากบัพ่อแม่ ได้ดังตัวอย่าง
ข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน “นกัเรียนมีความสนใจท่ีจะรับฟังคาํแนะนาํของครูในเร่ือง
ความประพฤติ การเรียน และการประพฤติตวัไม่เหมาะสมของนักเรียน โดยในการรับฟังครูของ
นกัเรียนนั้นนักเรียนรับฟังอย่างมีสัมมาคารวะ และให้ความเคารพครู รวมถึงให้ความเช่ือใจครูใน
การใหค้าํแนะนาํและนกัเรียนมีท่าทางพอใจกบัการท่ีครูเรียกมาแนะนาํและมีความเช่ือใจครูในส่ิงท่ี
ครูพูดคุย รวมถึงนกัเรียนบางคนจะเล่าขอ้มูลเก่ียวกบัตวัเองในเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองของครอบครัว
ให้ครูทราบซ่ึงนักเรียนมีความไวใ้จครูมากข้ึนโดยนักเรียนมีสีหน้าท่ีเคร่งเครียดและสายตาของ
นักเรียนบางช่วงจะไม่สบตา  นักเรียนเขา้พบพูดคุยเป็นการส่วนตวั กบันักเรียนคนท่ีมีปัญหาเพื่อ
พดูคุยและแนะนาํเร่ืองการปรับพฤติกรรม รวมถึงใหน้กัเรียนเล่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยนกัเรียนก็จะเล่า
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหค้รูฟังและครูก็จะช่วยแนะนาํเพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุด” ผูว้ิจยัพบประเด็นหลกัจาก
การใหส้ัมภาษณ์ คือ นกัเรียนใหค้วามเช่ือใจครูมากข้ึน โดยนกัเรียนจะคิดว่าครูเป็นพ่อแม่คนท่ีสอง 
ของนกัเรียนโดยกิจกรรมท่ีจดัเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสนิทสนม ความห่วงใย และความเป็นกนัเอง
ระหว่างครูกับนักเรียน ซ่ึงเป็นการช่วยแนะนํานักเรียนในเร่ืองท่ีเป็นส่วนตวัเพื่อให้นักเรียนมี
พฤติกรรมและความประพฤติดีข้ึน ยงัทาํใหน้กัเรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มข้ึน รวมถึงยงัทาํให้
ครูช่วยแกปั้ญหาและแนะนาํนกัเรียนในเร่ืองท่ีนกัเรียนไม่สามารถบอกผูป้กครองและเพื่อนได ้  ได้
ดังตัวอย่างข้อมลูการสัมภาษณ์นักเรียน “โดยครูจะเรียกเรามาตกัเตือนเพื่อไม่ใหอ้อกนอกลู่นอกทาง 
ทาํให้เรารู้สึกว่าอยากปฏิบติัตวัให้ดีข้ึน ทาํให้เราสามารถปรึกษาปัญหากบัส่วนตวัครูในเร่ืองท่ีเป็น
ความลบัไดโ้ดยเป็นการส่วนตวั เร่ืองท่ีไม่สามารถให้ผูอ่ื้นรู้ไดแ้ละเร่ืองท่ีไม่สามารถปรึกษาพ่อแม่
และเพื่อนได ้ ทาํใหเ้รามีความรู้สึกดีเพราะครูให้ความสาํคญักบัตวัเราในดา้นให้คาํปรึกษาดา้นการ
เรียน พฤติกรรมของเรา ควรปรับในส่วนของการพูดคุยให้คาํปรึกษาไม่ควรให้ผูอ่ื้นเขา้มายุ่งเก่ียว 
ขอ้เสนอแนะ คือ ควรเขา้ใจนักเรียนในแต่ละคนให้มากๆในดา้นพฤติกรรม การเรียน ครอบครัว 
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ปัญหาต่างๆ เพื่อครูจะไดม้องเห็นปัญหาของนกัเรียน” ผูว้ิจยัพบประเด็นหลกัจากการบนัทึกส่วนตวั
ของนักเรียน คือ นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีกับครูและนักเรียนไดมี้แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนกบัตวัเอง เม่ือพิจารณาโดยรวมกิจกรรมท่ีจดัเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความรู้สึกท่ีดี ๆ ระหวา่งนกัเรียน
และครูรวมถึงยงัเป็นการให้คาํแนะนาํและปรึกษากบันกัเรียนในเร่ืองท่ีนกัเรียนไม่สามารถปรึกษา
ผูป้กครองหรือเพื่อนไดแ้ละคาํตอบท่ีไดรั้บจากครูกพ็อท่ีจะเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาไดใ้นระดบั
หน่ึงอีกดว้ย ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการบันทึกส่วนตัวของนักเรียน “ครูให้คาํแนะนาํส่ิงท่ีปรึกษาใน
เร่ืองส่วนตวัไดดี้พอสมควรพอเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาได้ดีอีกขั้นหน่ึง โดยในการแนะนํา
เป็นไปอยา่งเอาใจใส่และยงัสามารถปรึกษาปัญหาไดทุ้กเร่ืองท่ีเราไม่สามารถปรึกษาคนอ่ืนได ้ทาํให้
รู้สึกเหมือนมีพ่อแม่คนท่ี 2 สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง อยากให้มีกิจกรรมดีๆ อยา่งน้ีตลอดไปเพราะ
วยัรุ่นไม่ชอบปรึกษาอะไรกบัพอ่แม่เพราะกลวัโดนวา่” 
 
 กจิกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน 
 
 การจดักิจกรรมท่ีบา้นของนักเรียน ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม หลงัเลิกงานของครูท่ี
ปรึกษา ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. เป็นตน้ไป เป็นกิจกรรมท่ีให้ครูท่ีปรึกษาไปเยี่ยมบา้นนกัเรียนเพื่อ
พดูคุย พบปะกบัผูป้กครองในเร่ืองพฤติกรรมและความประพฤติของนกัเรียนในช่วงอยูบ่า้นและอยู่
วิทยาลยั และลงไปดูสภาพความครอบครัวและความเป็นอยูข่องนกัเรียน ชุมชนรอบๆ บา้นนกัเรียน 
โดยมีครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว เป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล และออกเยีย่มบา้นนกัเรียน เคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูลในการจดักิจกรรม คือ แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน และ
แบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน ซ่ึงผลการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 จากแบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในดา้นความพึงพอใจ ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมเยีย่ม
บา้นนกัเรียน ท่ีมีการสังเกต 2 ดา้น คือ (1) ดา้นความสนใจ แบ่งออกเป็น สีหนา้ท่ีแสดงอารมณ์ และ
สายตาท่ีแสดงความสนใจ และ (2) ดา้นความมีระเบียบวินยั แบ่งออกเป็น การแต่งกาย และความ
สาํรวมในการพดู โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกต ดงัต่อไปน้ี 
 
 “...นักเรียนรอรับครูท่ีไปเย่ียมบ้านและให้ความสนใจ โดยมีสีหน้าท่ียิม้แย้ม และนักเรียน
จะรอรับฟังคาํแนะนาํและข้อมูลท่ีครูแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ โดยจากการพูดคุยของผู้ปกครอง
นักเรียนโดยบางครอบครัวนักเรียนมีฐานะท่ีมีความขัดสนในด้านเงินทุนทางการศึกษาและ
ครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่จะมีความแตกแยก นักเรียนส่วนใหญ่จะ ช่วยผู้ปกครองในการทาํงาน
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บ้านหลังเลิกเรียนและวันหยุดโดยสายตามีความสนใจท่ีครูพูดคุยกับผู้ปกครอง ส่วนการแต่งกาย
นักเรียนจะแต่งกายชุดอยู่บ้านและจะพูดคุยกับครู...” 

  (ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน, วนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2553) 
 

 “…นักเรียนพูดคุยกับครูท่ีปรึกษาด้วยความเคารพและนักเรียนกจ็ะพูดคุยเร่ืองต่าง ๆ ท่ีครู
ถาม แต่มีนักเรียนบางส่วน ท่ีพูดคุยกับครู ในช่วงผู้ปกครองอยู่ น้อยกว่าในช่วงท่ีอยู่ วิทยาลัยใน
ระหว่างท่ีครูไปเย่ียมบ้านและสภาพแวดล้อมในชุมชนท่ีนักเรียนอยู่ค่อนข้างแออัดและมีนักเรียนบาง
คนกอ็ยู่ในหมู่บ้านท่ีห่างไกลกันนักเรียนมีสีหน้าท่ียิม้แย้มการแต่งกายจะเป็นชุดอยู่บ้าน และนักเรียน
จะน่ังฟังครูด้วยความเรียบร้อย...” 

 (ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน, วนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2553) 
 
 จากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจดั กิจกรรมเยี่ยมบา้นนักเรียน โดย
ตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดรั้บการสัมภาษณ์ โดยประเด็นคาํถาม คือ (1) ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดว่า
การจดักิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน มีขอ้ดีและขอ้เสีย อยา่งไร (2) ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดว่าดี 
หรือไม่ อย่างไร กบัการท่ีครูท่ีปรึกษาให้ความสาํคญักบันกัเรียนโดยการออกเยี่ยมบา้นนกัเรียนทุก
คน และ (3) ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรม โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 
ดงัต่อไปน้ี 

  
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ทาํให้ครูท่ีปรึกษาได้รู้จักบ้านและผู้ปกครอง ได้พูดคุย
เร่ืองเก่ียวกับการเรียนของเราให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และครูท่ีปรึกษาได้รู้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพ
ความเป็นอยู่และฐานะทางบ้านของเรา และครูท่ีปรึกษายงัแจ้งข้อมลูเก่ียวกับการเรียนและพฤติกรรม
ของเราให้ผู้ปกครองทราบ ซ่ึงจะทาํให้เรามีความกระตือรือร้นกับการเรียน เวลาเรามีปัญหาจะทาํให้
ครูท่ีปรึกษาตามเราได้ถึงบ้าน และครูท่ีปรึกษาได้แจ้งข้อบกพร่องของเราให้ผู้ปกครองทราบ โดย
กิจกรรมท่ีจัดขึน้น้ันเป็นกิจกรรมท่ีดี คือ ทาํให้ครูท่ีปรึกษากับเรามีความสนิทสนมกัน ทาํให้เรามี
ความไว้ใจครูท่ีปรึกษาและเราขอคาํปรึกษาจากครูท่ีปรึกษาเวลาเรามีปัญหา โดยครูท่ีปรึกษาจะรู้จัก 
บ้านและเข้าถึงได้ง่ายในเวลาเราไม่ต้ังใจเรียน และข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม คือ ควรปรับให้ 
เป็นภาคเรียนละ 1 คร้ัง เฉพาะผู้ ท่ีมีปัญหา...” 

      (นกัเรียนสาขางานไฟฟ้า, สมัภาษณ์, วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553) 
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  “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ได้เห็นความเป็นอยู่ของเราและผู้ปกครอง และรู้ข้อมูลว่า
ขณะอยู่บ้านกับอยู่วิทยาลยัเรามีพฤติกรรมเหมือนกันหรือไม่  และผู้ปกครองได้ทราบความประพฤติ
และข้อมลูของเราจากครูท่ีปรึกษาท่ีได้แจ้งให้ทราบ ผู้ปกครองได้ปรึกษาปัญหาในด้านการเรียน ด้าน
ความประพฤติ ของเรากับครูท่ีปรึกษา ส่วนข้อเสียของการจัดกิจกรรม คือ การเย่ียมบ้านบางคร้ัง
ผู้ปกครองไม่อยู่ กิจกรรมท่ีจัดขึน้น้ันเป็นกิจกรรม ดี รู้สึกมีกาํลังใจในการเรียนโดยครูท่ีปรึกษาให้
ความสาํคัญกับตัวเรา ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม คือ ควรให้เพ่ือนทุกคนในห้องไปเย่ียมบ้าน
ด้วยจะได้รู้จักบ้านกันทุกคน...” 

  (นกัเรียนสาขางานอิเลก็ทรอนิกส์, สมัภาษณ์, วนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2553) 
 
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ  ครูท่ีปรึกษาได้คุยกับผู้ปกครอง ด้านการเรียน ด้าน
พฤติกรรมของเราในช่วงท่ีเราอยู่บ้าน และครูท่ีปรึกษาให้คาํแนะนาํกับผู้ปกครอง ด้านการท่ีเราต้อง
ฝึกฝนในส่วนท่ีขาดหาย ส่วนข้อเสียของการจัดกิจกรรม คือ การไปเย่ียมบ้านบางคร้ังจะไม่พบกับ
ใครเลยเพราะผู้ปกครองและนักเรียนติดภารกิจไม่อยู่บ้าน โดยกิจกรรมท่ีจัดขึน้น้ันเป็นกิจกรรม ดี  
ครูให้ความสนใจและห่วงใยในตัวเราและครูรู้พฤติกรรมของเราว่าเป็นคนอย่างไร ในการพูดคุยกับ
ผู้ปกครองโดยตรง ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม คือ ควรจัดให้มีการออกเย่ียมบ้านตรงกับวันหยดุ
เสาร์อาทิตย์...” 

      (นกัเรียนสาขางานยานยนต,์ สมัภาษณ์, วนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2553) 
 
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ครูท่ีปรึกษาแจ้งพฤติกรรมเราในช่วงท่ีอยู่โรงเรียนให้
ผู้ปกครองทราบ และมีการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างครูท่ีปรึกษากับผู้ปกครอง และทาํให้ครูท่ี
ปรึกษาทราบท่ีอยู่ของเราโดยกิจกรรมท่ีจัดขึน้น้ันเป็นกิจกรรม ท่ีดีทาํให้ผู้ปกครองรู้ว่าครูท่ีปรึกษา
ให้ความสาํคัญกับนักเรียนทุกคนทาํให้ผู้ปกครองมีความเช่ือใจว่าครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนเป็นอย่าง
ดี...” 
    (นกัเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สมัภาษณ์, วนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2553) 

  จากแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียนในการเขา้ร่วม กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน โดยขอ้มูลท่ี 
ผูว้ิจยัตอ้งการ  คือ  ส่ิงท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการไปเยีย่มบา้นนกัเรียนของครู  และความคิดเห็นต่อการ 
จดักิจกรรม โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน ดงัต่อไปน้ี 
 
 “… เป็นกิจกรรมท่ีดี และทาํให้ครูได้รู้เก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานทางบ้าน และฐานะทางบ้าน
ของนักเรียนเป็นอย่างดีประทับใจท่ีว่าครูคอยให้คาํแนะนาํ   และมีความห่วงใยกับนักเรียนและทาํให้ 
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ผู้ปกครองให้ความไว้ใจวางใจครูมากขึน้เพราะว่าครูดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี…” 
 (นกัเรียนสาขางานไฟฟ้า, บนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน, วนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2553) 

 
 สรุปภาพรวมของการจดักิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน ส่ิงท่ีผูว้ิจยัสังเกตเห็น คือ ผูป้กครอง
และนักเรียนให้ความสนใจครูท่ีออกเยี่ยมบา้นและผูป้กครองยงัแลกเปล่ียนขอ้มูลนักเรียนให้ครู
ทราบในช่วงท่ีนกัเรียนอยูบ่า้น ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นท่ีประกอบดว้ย นกัเรียนให้ความสนใจ
และร่วมมือกบักิจกรรมท่ีจดั นกัเรียนรอพบครูท่ีปรึกษาท่ีจะไปเยี่ยมบา้น สภาพบา้นและครอบครัว
ของนกัเรียนส่วนใหญ่มีฐานะไม่ดีและอยูใ่นชุมชนแออดัมีจาํนวนบา้นท่ีเป็นกระจุก การพูดคุยของ
นกัเรียนเม่ืออยูบ่า้นในขณะท่ีผูป้กครองอยู่ดว้ยนั้นนกัเรียนจะมีความเรียบร้อยและจะฟังการพูดคุย
ระหวา่งครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครองมากกวา่การท่ีจะแสดงความคิดเห็น ได้ดังตัวอย่างข้อมลูการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน “นักเรียนรอรับครูท่ีไปเยี่ยมบา้นและให้ความสนใจ โดยมีสีหน้าท่ียิ้มแยม้ 
และนักเรียนจะรอรับฟังคาํแนะนาํและขอ้มูลท่ีครูแจง้ให้ผูป้กครองทราบ โดยจากการพูดคุยของ
ผูป้กครองนักเรียนโดยบางครอบครัวนักเรียนมีฐานะท่ีมีความขดัสนในดา้นเงินทุนทางการศึกษา
และครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่จะมีความแตกแยก นักเรียนส่วนใหญ่จะ ช่วยผูป้กครองในการ
ทาํงานบา้นหลงัเลิกเรียนและวนัหยดุ นกัเรียนพดูคุยกบัครูท่ีปรึกษาดว้ยความเคารพและนกัเรียนกจ็ะ
พดูคุยเร่ืองต่าง ๆ ท่ีครูถาม แต่มีนกัเรียนบางส่วน ท่ีพดูคุยกบัครู ในช่วงผูป้กครองอยูน่อ้ยกว่าในช่วง
ท่ีอยู่วิทยาลยัในระหว่างท่ีครูไปเยี่ยมบา้นและสภาพแวดลอ้มในชุมชนท่ีนกัเรียนอยูค่่อนขา้งแออดั
และมีนกัเรียนบางคนกอ็ยูใ่นหมู่บา้นท่ีห่างไกลกนันกัเรียนมีสีหนา้ท่ียิม้แยม้” ผูว้ิจยัพบประเด็นหลกั
จากการให้สัมภาษณ์ คือ นกัเรียนให้ความไวว้างใจครูท่ีปรึกษาเพ่ิมมากข้ึนและผูป้กครองยงัเช่ือมัน่
กบัครูท่ีปรึกษาท่ีจะดูแลนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดีในช่วงท่ีเรียนอยู ่ โดยกิจกรรมท่ีจดัเป็นกิจกรรมท่ีทาํ
ใหค้รูท่ีปรึกษาไดเ้ห็นสภาพความเป็นอยูข่องนกัเรียน และมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างผูป้กครอง
ท่ีเป็นทางตรง เป็นขอ้มูลทาง ดา้นการเรียน ความประพฤติ และดา้นพฤติกรรม รวมถึงเป็นกิจกรรม
ท่ีทาํให้ผูป้กครองได้เห็นว่าครูท่ีปรึกษาให้ความห่วงใยนักเรียน และ ได้รู้จกับา้นนักเรียน เม่ือ
นักเรียนขาดเรียนหรือหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุครูท่ีปรึกษาจะได้ติดตามนักเรียนได้ถึงบา้น 
กิจกรรมท่ีจัดควรจัดให้ครูท่ีปรึกษาออกเยี่ยมบ้านในช่วงวนัหยุดจะได้พบผูป้กครองเพราะวนั
ธรรมดาผูป้กครองจะไม่อยู่บา้น ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการสัมภาษณ์นักเรียน “ทาํให้ครูท่ีปรึกษาได้
รู้จกับา้นและผูป้กครอง ไดพู้ดคุยเร่ืองเก่ียวกบัการเรียนของเราให้ผูป้กครองไดรั้บทราบ และครูท่ี
ปรึกษาไดรู้้ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยูแ่ละฐานะทางบา้นของเรา และครูท่ีปรึกษายงัแจง้ขอ้มูล
เก่ียวกบัการเรียนและพฤติกรรมของเราให้ผูป้กครองทราบ ซ่ึงจะทาํใหเ้รามีความกระตือรือร้นกบั
การเรียน เวลาเรามีปัญหาจะทาํใหค้รูท่ีปรึกษาตามเราไดถึ้งบา้น และครูท่ีปรึกษาไดแ้จง้ขอ้บกพร่อง
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ของเราใหผู้ป้กครองทราบ รู้สึกมีกาํลงัใจในการเรียนโดยครูท่ีปรึกษาใหค้วามสาํคญักบัตวัเรา ทาํให้
ผูป้กครองรู้ว่าครูท่ีปรึกษาให้ความสําคญักบันักเรียนทุกคนทาํให้ผูป้กครองมีความเช่ือใจว่าครูท่ี
ปรึกษาดูแลนกัเรียนเป็นอยา่งดี ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรม คือ ควรจดัให้มีการออกเยี่ยมบา้น
ตรงกบัวนัหยดุเสาร์อาทิตยค์วร ใหเ้พื่อนทุกคนในหอ้งไปเยีย่มบา้นดว้ยจะไดรู้้จกับา้นกนัทุกคน ควร
ปรับให้เป็นภาคเรียนละ 1 คร้ัง  เฉพาะผูท่ี้มีปัญหา” ผูว้ิจยัพบประเด็นหลกัจากการบนัทึกส่วนตวั
ของนกัเรียน คือ ความประทบัในตวัครูท่ีให้ความห่วงใยและคอยดูแลนกัเรียน รวมถึงผูป้กครองให้
ความไวว้างใจกบัครูในการดูแลนกัเรียน เม่ือพิจารณาโดยรวมกิจกรรมท่ีจดัเป็นกิจกรรมท่ีดี ทาํให้
ครูรู้ข้อมูลเบ้ืองต้นของนักเรียนและสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการแนะนํา
ช่วยเหลือนกัเรียน และทาํให้ผูป้กครองมีความเช่ือมัน่ในวิทยาลยัว่าจะสามารถดูแลนกัเรียนไดเ้ป็น
อยา่งดีสามารถเรียนจนสาํเร็จการศึกษาไดต้ามหลกัสูตร ได้ดังตัวอย่างข้อมลูการบันทึกส่วนตัวของ
นักเรียน “เป็นกิจกรรมท่ีดี และทาํให้ครูไดรู้้เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานทางบา้นของนกัเรียนเป็นอยา่งดี 
ประทบัใจท่ีวา่ครูคอยใหค้าํแนะนาํและมีความห่วงใยกบันกัเรียน และทาํใหผู้ป้กครองใหค้วามไวใ้จ
วางใจครูมากข้ึนเพราะวา่ครูดูแลนกัเรียนเป็นอยา่งดี” 

 

 กจิกรรมประชุมผู้ปกครอง 
 
 การจดักิจกรรมบริเวณหอประชุมใหญ่ของวิทยาลยั ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมวนัอาทิตย ์
ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เป็นกิจกรรมท่ีผูป้กครองและนกัเรียนฟังคาํช้ีแจงในเร่ืองกฎระเบียบของ
วิทยาลยั ด้านผลการเรียน และผูป้กครองกับนักเรียนเขา้พบครูท่ีปรึกษา โดยมีครูท่ีปรึกษา ครู
กิจกรรม ครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา เป็นผูใ้หข้อ้มูลและเป็นผูด้าํเนินการ เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลใน
การจดักิจกรรม คือ แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียน และแบบบนัทึก
ส่วนตวัของนกัเรียน ซ่ึงผลการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 จากแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้านความพึงพอใจ ต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม
ประชุมผูป้กครอง ท่ีมีการสังเกต 2 ดา้น คือ (1) ดา้นความสนใจ แบ่งออกเป็น สีหนา้ท่ีแสดงอารมณ์ 
และสายตาท่ีแสดงความสนใจ และ (2) ดา้นความมีระเบียบวินยั แบ่งออกเป็น การแต่งกาย โดยมี
ตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกต ดงัต่อไปน้ี 

 
 “…นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและ
นักเรียนจะให้ความสนใจกับการแนะนาํเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียนท่ีครูแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
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เพ่ือให้นักเรียนปรับพฤติกรรมในทางท่ีดีและการแจ้งกฎระเบียบของวิทยาลยัโดยนักเรียนมีสีหน้าท่ี
ไม่ยิม้แย้มและน่ิงเฉยสายตาจะไม่จดจ่องเวลาครูพูด ส่วนกายแต่งกายนักเรียนจะแต่งกายเรียบร้อยถกู
ระเบียบ…” 

  (ผูว้ิจยั, สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน, วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2553) 
 
 จากแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจดักิจกรรมประชุมผูป้กครอง โดย
ตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดรั้บการสัมภาษณ์ โดยประเด็นคาํถาม คือ (1) ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดว่า
การจดักิจกรรมประชุมผูป้กครอง มีขอ้ดีและขอ้เสีย อย่างไร (2) นักเรียนคิดว่าการจดักิจกรรม
ประชุมผูป้กครองควรปรับส่วนใดของกิจกรรม อย่างไร และ (3) ขอ้เสนอแนะสําหรับการจดั
กิจกรรม โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ มีดงัต่อไปน้ี 
 
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหา
เม่ือเกิดขึน้กับตัวเราระหว่างครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครอง และเป็นการแจ้งข้อมูลเก่ียวกับกฎระเบียบ
ของวิทยาลัยให้ผู้ปกครองทราบและยังทาํให้เราได้มีความเข้าใจผู้ปกครองมากขึ้นโดยครูเป็น
ส่ือกลางในการพูดคุย และเรายังได้ปรับพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น ไม่เท่ียวเตร่และลดการใช้
จ่ายเงินลง สนใจเรียนมากขึน้ ส่วนของกิจกรรมท่ีจัดขึน้น้ัน ไม่ควรปรับ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีดีอยู่
แล้วซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีครูเป็นผู้ ท่ีส่ือกับผู้ปกครองแทนนักเรียน...” 

  (นกัเรียนสาขางานอิเลก็ทรอนิกส์, สมัภาษณ์, วนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2553) 
 
 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ เป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลของผู้ปกครองกับครูท่ีปรึกษา
เก่ียวกับตัวเรา และเป็นการให้ข้อมูลของครูท่ีปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตัวของเราในช่วงท่ีนักเรียน
อยู่วิทยาลยัให้ผู้ปกครองทราบ...” 

  (นกัเรียนสาขางานการบญัชี, สมัภาษณ์, วนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2553) 
 

 “...ข้อดีของการจัดกิจกรรม คือ ผู้ปกครองได้แจ้งข้อมลูเก่ียวกับพฤติกรรมของเราต่อครูท่ี 
ปรึกษา และครูท่ีปรึกษาได้ แลกเปล่ียนเบอร์โทรศัพท์เพ่ือติดต่อส่ือสารเวลาเกิดปัญหา กับตัวเรา
โดยตรงและครูท่ีปรึกษาได้แจ้งระเบียบและวิธีการปฏิบัติตนของเราในช่วงท่ีอยู่วิทยาลยั...” 

  (นกัเรียนสาขางานยานยนต,์ สมัภาษณ์, วนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2553) 
 
 จากแบบบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียนในการเขา้ร่วม  กิจกรรมประชุมผูป้กครอง  โดยขอ้มูล 
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ท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ คือ ส่ิงท่ีนักเรียนไดรั้บจากการจดัประชุมผูป้กครอง และความคิดเห็นต่อการจดั
กิจกรรม  โดยมีตวัอยา่งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน ดงัต่อไปน้ี 
 
 “…นักเรียนจะทราบกฎระเบียบของวิทยาลยัว่าเวลาอยู่วิทยาลยัเราจะปฏิบัติอย่างไรและจะ 
มีการแจ้งความประพฤติกับผู้ปกครองเม่ือเราอยู่ วิทยาลัยและอยากให้จัดกิจกรรมแบบนีอี้กเพราะ
นักเรียนสามารถคุยกันในครอบครัวหรือผู้ปกครองได้ด้วยความเข้าใจกัน…” 

  (นกัเรียนสาขางานการบญัชี, บนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน, วนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2554) 
 
 สรุปภาพรวมของการจดักิจกรรมประชุมผูป้กครอง ส่ิงท่ีผูว้ิจยัสังเกตเห็น คือ นกัเรียนฟัง
คาํแนะนาํของครูและผูป้กครอง ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นท่ีประกอบดว้ย นักเรียนจะให้ความ
ร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมและรับฟังคาํช้ีแจงจากครูท่ีปรึกษาเสนอแนะและให้ขอ้มูลเร่ือง
กฎระเบียบของสถานศึกษาและมีความสนใจท่ีจะรับฟังขอ้เสนอแนะจากครูท่ีปรึกษาท่ีแจง้ขอ้มูล
ช่วงอยูว่ิทยาลยัให้ผูป้กครองทราบ ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน “นกัเรียน
เขา้ร่วมกิจกรรมกบัผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมประชุมผูป้กครองและนกัเรียนจะใหค้วามสนใจกบั
การแนะนําเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียนท่ีครูแจ้งให้ผูป้กครองทราบ เพื่อให้นักเรียนปรับ
พฤติกรรมในทางท่ีดีและการแจง้กฎระเบียบของวิทยาลยัโดยนักเรียนมีสีหน้าท่ีไม่ยิ้มแยม้และน่ิง
เฉย” ผูว้ิจยัพบประเดน็หลกัจากการใหส้มัภาษณ์ คือ นกัเรียนคิดวา่เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่ง
ครูท่ีปรึกษาและผูป้กครองและยงัเป็นการสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองในตวันกัเรียนมากข้ึน โดย
กิจกรรมท่ีจดัเป็นกิจกรรมท่ีทาํให้ผูป้กครองและครูท่ีปรึกษาไดแ้จง้ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและ
กฎระเบียบของวิทยาลยัท่ี ตอ้งปฏิบติัของนกัเรียนในขณะอยูใ่นวิทยาลยัและยงัเป็นการแลกเปล่ียน
เบอร์โทรศพัท์ระหว่างครูท่ีปรึกษา และผูป้กครองเพื่อการติดต่อส่ือสารเวลานักเรียนเกิดปัญหา 
เพื่อใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียนไดท้นัเวลาในดา้นการปรับพฤติกรรมของนกัเรียนใหดี้ข้ึน สนใจในการ
เรียนมากข้ึน ได้ดังตัวอย่างข้อมูลการสัมภาษณ์นักเรียน “กิจกรรมประชุมผูป้กครองเป็นการร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดข้ึนกบัตวัเราระหว่างครูท่ีปรึกษาและผูป้กครอง และเป็นการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบั
กฎระเบียบของวิทยาลยัใหผู้ป้กครองทราบและยงัทาํใหเ้ราไดมี้ความเขา้ใจผูป้กครองมากข้ึนโดยครู
เป็นส่ือกลางในการพูดคุย และเรายงัไดป้รับพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน ไม่เท่ียวเตร่และลดการใช้
จ่ายเงินลง สนใจเรียนมากข้ึน ผูป้กครองไดแ้จง้ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของเราต่อครูท่ีปรึกษา และ
ครูท่ีปรึกษาได ้แลกเปล่ียนเบอร์โทรศพัทเ์พื่อติดต่อส่ือสารเวลาเกิดปัญหา กบัตวัเราโดยตรงและครู
ท่ีปรึกษาไดแ้จง้ระเบียบและวธีิการปฏิบติัตนของเราในช่วงท่ีอยูว่ทิยาลยั” ผูว้ิจยัพบประเดน็หลกัจาก
การบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน คือ ผูป้กครองไดท้ราบถึงความประพฤติและแนวทางการปฏิบติัตาม
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กฎระเบียบของวิทยาลยั เม่ือพิจารณาโดยรวมกิจกรรมท่ีจัดเป็นกิจกรรมท่ีทาํให้นักเรียนทราบ
กฎระเบียบท่ีตอ้งปฏิบติัตลอดระยะเวลาในการเขา้มาเรียนอยู่ในวิทยาลยั และเป็นกิจกรรมท่ีครูท่ี
ปรึกษาไดพ้บผูป้กครองเพ่ือเป็นการติดต่อประสานงานเวลานักเรียนเกิดมีปัญหา ได้ดังตัวอย่าง
ข้อมูลการบันทึกส่วนตัวของนักเรียน “นกัเรียนจะทราบกฎระเบียบของวิทยาลยัว่าเวลาอยู่วิทยาลยั
เราจะปฏิบติัอยา่งไรและจะมีการแจง้ความประพฤติกบัผูป้กครองเม่ือเราอยูว่ิทยาลยัและอยากใหจ้ดั
กิจกรรมแบบน้ีอีกเพราะนกัเรียนสามารถคุยกนัในครอบครัวหรือผูป้กครองไดด้ว้ยความเขา้ใจกนั”  
 
 สรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรม ได้ดังความถ่ีของการตอบ คือ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นกัเรียน มีความถ่ีสูงสุด ในดา้นของครูท่ีปรึกษาไดเ้ห็นสภาพความเป็นอยู่ และฐานะทางบา้นของ
นกัเรียนเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลของนกัเรียนระหว่างครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครอง ท่ีร้อยละ 94.11 
และดา้นครูท่ีปรึกษาไดแ้จง้ปัญหาในเร่ืองการเรียน ความประพฤติ ของนกัเรียนให ้ผูป้กครองทราบ 
ท่ีร้อยละ 88.23 ซ่ึงสรุปไดว้่านกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดกบัการจดั กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน  
ผลการสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน ผูว้ิจยัพบว่า การจดักิจกรรมในระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน
นั้น นักเรียนให้ความร่วมมือและให้ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมรวมถึงนักเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมดว้ยความเป็นระเบียบ ได้ดังข้อมูล นกัเรียนให้ความสนใจในการรับขอ้มูล
ข่าวสารและสนใจท่ีจะปฏิบติังานครูมอบหมายรวมถึงรับฟังคาํแนะนาํจากครูอยา่งสนใจและในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมนกัเรียนยงัอยูใ่นระเบียบวินยัแต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบวิทยาลยั ผลการสัมภาษณ์
นักเรียน ผูว้ิจยัพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจกบักิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีจดัเพราะเป็นกิจกรรมท่ี
สามารถช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถสําเร็จการศึกษาได ้รวมถึงยงัเป็นการแนะนาํ ให้คาํปรึกษา
ประสานงาน ระหวา่งครู นกัเรียน และผูป้กครอง เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน ได้ดัง
ข้อมลู ระเบียบ ในกิจกรรมท่ีจดัโดยกิจกรรมท่ีจดัเป็นประโยชน์กบันกัเรียนสามารถช่วยใหน้กัเรียน
จบการศึกษาได้ตามหลักสูตร และทาํให้ครูท่ีปรึกษาได้รู้จักบ้านและผูป้กครอง ได้พูดคุยเร่ือง
เก่ียวกบัการเรียนของเราให้ผูป้กครองไดรั้บทราบ และครูท่ีปรึกษาไดรู้้ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพความ
เป็นอยูแ่ละฐานะทางบา้นของเรา และครูท่ีปรึกษายงัแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนและพฤติกรรมของ
เราใหผู้ป้กครองทราบ และผลการบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน ผูว้ิจยัพบวา่ กิจกรรมท่ีจดัสามารถดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนไดค้รอบคลุมทุกดา้นสามารถปรับพฤติกรรมนกัเรียนใหดี้ข้ึนได ้ได้ดังข้อมลู เป็น
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กบัตวัเองและสามารถรู้พฤติกรรมท่ีไม่ดีเพื่อการปรับพฤติกรรมใหดี้ข้ึน ทาํ
ใหรู้้สึกเหมือนมีพอ่แม่คนท่ี 2 สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง อยากใหมี้กิจกรรมดีๆ 
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 การเปรียบเทียบจาํนวนนักเรียนก่อนนาํระบบมาใชแ้ละหลงัการนาํระบบมาใช ้ท่ีมีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในด้านของจาํนวนนักเรียนท่ีออกกลางคนัในช่วงท่ีใช้ระบบการดูแลสนับสนุน
นกัเรียน โดยส่ิงท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ คือ จาํนวนนกัเรียนท่ีเหลือและท่ีออกกลางคนัแบ่งออกเป็นประเภท
วิชา ขอ้มูลดงัตารางท่ี  4.5 
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงจาํนวนนกัเรียนก่อนนาํระบบมาใชแ้ละหลงัการนาํระบบมาใช ้จาํนวนนกัเรียนท่ี 
  ออกกลางคนั และร้อยละของนกัเรียนท่ีออกกลางคนั (n = 85) 

รายการ 
จาํนวน 

 
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม 

ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม 

ผลการเรียน 
เฉล่ียสูงกวา่ 

2.00 

ผลการเรียน
เฉล่ียตํ่ากวา่ 

2.00 
ก่อนนาํระบบมาใช ้ 85 64 21 56 29 
หลงันาํระบบมาใช ้ 64 45 19 55 9 
จาํนวนนกัเรียนท่ีออก
กลางคนั 

21 19 2 1 20 

ร้อยละของนกัเรียนท่ี
ออกกลางคนั 

24.70 22.35 2.35 1.17 23.52 

  
 จากตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่า การเปรียบเทียบขอ้มูลจาํนวนนกัเรียนในช่วงก่อนนาํ
ระบบมาใช ้และหลงันาํระบบมาใช ้โดยจาํนวนนกัเรียนเม่ือก่อนนาํระบบมาใช ้มีจาํนวน 85 คน 
หลงันาํระบบมาใช ้คงเหลือ 64 คน ซ่ึงมีจาํนวนนักเรียนออกกลางคนัในช่วงการนาํระบบมาใช้
จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70 โดยนกัเรียนประเภทวิชาท่ีออกกลางคนัมากท่ีสุด คือ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม จาํนวน 19 คน และเม่ือพิจารณาในดา้นของผลการเรียนเฉล่ียของนกัเรียนโดย 
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสูงกว่า 2.00 จะออกกลางคนัในระหว่างนําระบบมาใช้ น้อยกว่า 
นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย ตํ่ากวา่ 2.00  
 
 การเปรียบเทียบจาํนวนนกัเรียนท่ีออกลางคนัของวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 ในช่วง
ปีการศึกษา 2551 ถึง ปีการศึกษา 2553 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 ซ่ึงขอ้มูลดงัตารางท่ี 
4.6 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงจาํนวนนกัเรียนท่ีออกลางคนัในช่วงปีการศึกษา 2551 ถึง ปีการศึกษา 2553 

ปีการศึกษา 
จาํนวนนกัเรียนแรก

เขา้ 
จาํนวนนกัเรียน

คงเหลือ 
จาํนวนนกัเรียน
ออกกลางคนั 

ร้อยละ 

2551 145 96 49 33.79 
2552 149 110 39 26.17 
2553 85 64 21 24.70 

 
 จากตารางท่ี 4.6 แสดงใหเ้ห็นวา่จาํนวนนกัเรียนท่ีออกกลางคนัในช่วงปีการศึกษา 2551 ถึง 
ปีการศึกษา 2552 อยูท่ี่ระดบัสูง โดยปีการศึกษา 2551 มีจาํนวนผูท่ี้ออกกลางคนัมากท่ีสุด อยูท่ี่ร้อย
ละ 33.79 ในปีการศึกษา 2552 อยูท่ี่ร้อยละ 26.17 และในปีการศึกษา 2553 อยูท่ี่ร้อยละ 24.70 ซ่ึงเม่ือ
ทาํการเปรียบเทียบร้อยละของผูท่ี้ออกกลางคนันอ้ยท่ีสุด คือ ปีการศึกษา 2553 ซ่ึงมีจาํนวนท่ีลดลง
จากปีการศึกษา 2551 ท่ีร้อยละ 9.09 และลดลงจากปีการศึกษา 2552 ท่ีร้อยละ 1.47  
  

4.4 สรุปความท้ายบท 
  
 จากการท่ีไดท้าํการวิเคราะห์ผลการวิจยั ท่ีประกอบดว้ย 3 ส่วน ประกอบดว้ย ผลการพฒันา
ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ผลการประเมินระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน และผลการใช้
ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ผลการวิจยัในแต่ละส่วนสามารถสรุปไดว้า่ 1) ผลการพฒันาระบบ
การดูแลสนบัสนุนนกัเรียน โดยรวมระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนท่ีดีตอ้งประกอบดว้ย 4 ส่วน 
คือ หลกัการ บุคคลากรในระบบ การจดักิจกรรมทางดา้นสังคมและการปรับตวัของนกัเรียน และ
การประเมินระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน  2) ผลการประเมินระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
ใชก้ารสัมภาษณ์ครู และเจา้หน้าท่ีบริหารงาน ซ่ึงภาพรวมของระบบท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณ ดา้น
ความถ่ีร้อยละของการตอบในการใหก้ารสมัภาษณ์ ท่ีมีค่าความถ่ีสูงสุด คือ ระบบการดูแลสนบัสนุน
นกัเรียนมีความจาํเป็นกบันกัเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และขอ้มูลท่ีเป็นเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 4 
ดา้น ประกอบดว้ย (1) ดา้นขอ้ดี (2) ดา้นขอ้เสีย (3) ดา้นความเหมาะสม และ (4) ดา้นองคป์ระกอบ 
ภาพรวมของการประเมิน ในดา้นท่ี 1, 3 โดยระบบมีขอ้ดีสามารถช่วยเหลือนักเรียนให้สําเร็จ
การศึกษาไดแ้ละการจดักิจกรรมภายในระบบมีความเหมาะสมและครอบคลุม ส่วนในดา้นท่ี 2 คือ 
เป็นการเพิ่มภาระงานใหก้บัครู และในส่วนดา้นท่ี 4 แบ่งยอ่ยเป็นดา้นคน คือ การใหค้วามสาํคญัของ
ผูบ้ริหารต่อตวันกัเรียน และดา้นเวลา คือ ความต่อเน่ืองของการดาํเนินงานระบบการดูแลสนบัสนุน
นกัเรียน 3) ผลการใชร้ะบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน โดยขอ้มูลใชก้ารสังเกตพฤติกรรม การ



143 
 

สัมภาษณ์นกัเรียน และการบนัทึกส่วนตวัของนกัเรียน ซ่ึงภาพรวมของกิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรมท่ีจดั 
ซ่ึงในส่วนของขอ้มูลเชิงปริมาณ ความถ่ีร้อยละของการตอบในการให้การสัมภาษณ์ โดยกิจกรรม
เยี่ยมบา้นนกัเรียน มีความถ่ีสูงสุด ในคาํตอบท่ีว่า ครูท่ีปรึกษาไดเ้ห็นสภาพความเป็นอยู่ และฐานะ
ทางบา้นของนกัเรียนเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลของนกัเรียนระหว่างครูท่ีปรึกษากบัผูป้กครอง ท่ีร้อย
ละ 94.11 และครูท่ีปรึกษาไดแ้จง้ปัญหาในเร่ืองการเรียน ความประพฤติ ของนกัเรียนให ้ผูป้กครอง
ทราบ ท่ีร้อยละ 88.23 ซ่ึงสรุปไดว้่านกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดกบัการจดั กิจกรรมเยี่ยมบา้น
นกัเรียน และในส่วนของขอ้มูลท่ีเป็นเชิงคุณภาพ โดยสรุปภาพรวม ไดด้งัขอ้มูล กิจกรรมท่ีจดัข้ึน
สามารถช่วยให้นักเรียนสําเร็จการศึกษาไดต้ามหลกัสูตร โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือในดา้น
พฤติกรรมความประพฤติ รวมถึงเป็นการประสานงานระหว่างผูป้กครองและครู และเป็นการรับ
ขอ้มูลทางตรงจากบา้น ครอบครัว ชุมชนและสภาพแวดลอ้มท่ีนักเรียนอาศยัอยู่ และเม่ือทาํการ
เปรียบเทียบจาํนวนเด็กนกัเรียนก่อนนาํระบบมาใชแ้ละหลงัการนาํระบบมาใช ้คิดเป็นร้อยละ 24.70 
ซ่ึงเม่ือทาํการเปรียบเทียบร้อยละของผูท่ี้ออกกลางคนัใน ปีการศึกษา 2553 ซ่ึงมีจาํนวนท่ีลดลงจากปี
การศึกษา 2551 ท่ีร้อยละ 9.09 และลดลงจากปีการศึกษา 2552 ท่ีร้อยละ 1.47 และสาํหรับในบทน้ีได้
กล่าวถึงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใช้เป็นฐานขอ้มูลในดา้นวิธีการดาํเนินการวิจยั  ดงันั้นในบท
ต่อไปจะ กล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล เคร่ืองมือการสร้างเคร่ืองมือ รวมถึงการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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บทที ่5 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

 
 จากการท่ีผู ้วิจัยได้พัฒนาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนข้ึน  นําไปใช้และสรุป
ผลการวิจยัไดด้งับทท่ี 4 ซ่ึงผลการวิจยัท่ีไดก้ล่าวถึง ผลการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน และผลการใชร้ะบบการดูแล
สนับสนุนนักเรียน และในบทน้ีจะกล่าวถึงความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั รวมถึง
วรรณกรรมท่ีมีมาก่อน และแสดงการสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั ขอ้จาํกัดในงานวิจยั 
ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลการวิจยัไปใช ้และขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป 
 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
 
 จากการผูว้ิจยัไดท้าํการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ซ่ึงสามารถ สรุปผลของ
การวิจยัในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ผลการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 2) ผล
การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน และ 3) ผลการใชร้ะบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียน ซ่ึงในแต่ละส่วนประกอบดว้ยขอ้มูล มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
 
 5.1.1 ผลการพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
 
 ผลจากการพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนเพื่อลดจาํนวนการออกกลางคนัของ
นักเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยผูว้ิจยัไดท้าํการพฒันาข้ึน ตอ้งมีส่วนประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 1) หลกัการ 2) บทบาทของ
บุคลากรในระบบ 3) การจดักิจกรรมทางดา้นสงัคมและการปรับตวัของนกัเรียน และ 4) การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน ซ่ึงผลของรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนแต่ละส่วน 
ประกอบดว้ย หลักการ ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนให้ดาํรงชีวิตอยู่ในสถานศึกษาไดอ้ย่างมี
ความสุขดว้ยกิจกรรมทางสังคมและการปรับตวั บุคลากรในระบบ ซ่ึงบุคลากรท่ีมีส่วนในการ
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ขบัเคล่ือนระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนนั้นมีความสาํคญัในทุกฝ่ายและทุกงานตั้งแต่หวัหนา้ทีม
ผูค้วบคุมระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ครูแนะแนว ครูกิจกรรม ครูครูท่ีปรึกษา และเจา้หนา้ท่ี
บริหารงาน เพื่อมุ่งสู่การจดักิจกรรมทางดา้นสังคมและการปรับตวัของนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และใหก้ารจดักิจกรรมประสบความสาํเร็จสู่นกัเรียนโดยตรง การจัดกิจกรรมทางด้านสังคมและการ
ปรับตัวของนักเรียน ความเก่ียวเน่ืองของผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์เป็นนกัเรียน และครูเป็นผูท่ี้ควบคุม
ในการจดักิจกรรม ทั้ง 9 กิจกรรม ให้ประสบความสาํเร็จ โดยกิจกรรมทั้งหมดท่ีจดัข้ึนเป็นการให้
การดูแลนกัเรียนตั้งแต่เร่ิมเขา้สู่ร่ัววิทยาลยัจนกลบัถึงบา้น และกิจกรรมท่ีไดจ้ดัข้ึนมีความครอบคลุม
ในทุกช่วงของการดาํรงชีวิตในวิทยาลยัของนกัเรียนซ่ึงกิจกรรมท่ีจดัข้ึนจะขาดหายไปกิจกรรมใด
กิจกรรมหน่ึงไม่ไดเ้พราะจะทาํให้เกิดช่องว่างของการดูแลนักเรียนทาํให้เกิดปัญหากบัระบบการ
ดูแลสนับสนุนนกัเรียนและตวัของนกัเรียนข้ึน และ การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแล
สนับสนุนนักเรียน ซ่ึงการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนนั้นเป็นการ
ประเมินโดยผูท่ี้ปฏิบติังานในระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนโดยตรง จึงทาํใหเ้ห็นถึงขอ้ดี ขอ้เสีย 
ความเหมาะสม และองค์ประกอบด้านบุคลากรและเวลา ซ่ึงทาํให้ได้ระบบการดูแลสนับสนุน
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับการจัดการศึกษาโดยตรงไม่ว่าจะเป็นนักเรียน 
ผูป้กครอง สถานศึกษา ครู สงัคม ชุมชน และประเทศชาติ 
 
 5.1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน   
  
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนท่ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะรายงานผลการวิจยัท่ีละส่วน ดงัน้ี 
 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน แบ่งขอ้มูลการรายงาน
ผลออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ความถ่ี และร้อยละของการให้ขอ้มูลการสัมภาษณ์ และการเปรียบเทียบ
ขอ้มูลจาํนวนนกัเรียนในช่วงก่อนนาํระบบมาใช ้และหลงันาํระบบมาใช ้โดยส่วนท่ี 1  ความถ่ี และ
ร้อยละ ความถ่ีคาํตอบของการสัมภาษณ์ ท่ีมีค่าความถ่ีสูงสุด คือ ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนมี
ความจาํเป็นกบันกัเรียน มีความถ่ี 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา ควรปรับระบบดา้นการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างเด็กกบัครู และครูกบัผูป้กครอง ความถ่ี 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.23 และ 
ค่าความถ่ีตํ่าสุด คือ ควรมีค่าใชจ่้ายให้กบัครูมากกว่าน้ีทั้งค่าเดินทางและการติดตามทางโทรศพัท ์
ความถ่ี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 47.05 และส่วนท่ี 2 การเปรียบเทียบขอ้มูลจาํนวนนกัเรียนในช่วงก่อน
นาํระบบมาใช ้และหลงันาํระบบมาใช ้โดยจาํนวนนกัเรียนเม่ือก่อนนาํระบบมาใช ้มีจาํนวน 85 คน 
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หลงันาํระบบมาใช ้คงเหลือ 64 คน ซ่ึงมีจาํนวนนักเรียนออกกลางคนัในช่วงการนาํระบบมาใช้
จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70 โดยนกัเรียนประเภทวิชาท่ีออกกลางคนัมากท่ีสุด คือ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม จาํนวน 19 คน และเม่ือพิจารณาในดา้นของผลการเรียนเฉล่ียของนกัเรียนโดย 
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสูงกว่า 2.00 จะออกกลางคนัในระหว่างนําระบบมาใช้ น้อยกว่า 
นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย ตํ่ากว่า 2.00 โดยเม่ือทาํการเปรียบเทียบจาํนวนนกัเรียนท่ีออกกลางคนั
ในช่วงปีการศึกษา 2551 ถึง ปีการศึกษา 2552 โดยปีการศึกษา 2551 มีจาํนวนผูท่ี้ออกกลางคนัมาก
ท่ีสุด อยูท่ี่ร้อยละ 33.79 ในปีการศึกษา 2552 อยูท่ี่ร้อยละ 26.17 และในปีการศึกษา 2553 อยูท่ี่ร้อยละ 
24.70 ซ่ึงเม่ือทาํการเปรียบเทียบร้อยละของผูท่ี้ออกกลางคนันอ้ยท่ีสุด คือ ปีการศึกษา 2553 ซ่ึงมี
จาํนวนท่ีลดลงจากปีการศึกษา 2551 ท่ีร้อยละ 9.09 และลดลงจากปีการศึกษา 2552 ท่ีร้อยละ 1.47 
 
 ผลการประเมินประสิทธิของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน ในการพฒันาระบบการ
ดูแลสนบัสนุนนกัเรียน โดยส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดพ้บประเดน็หลกัของการวิจยัในคร้ังน้ี คือ 
 
 ดา้นขอ้ดี ผูว้ิจยัพบว่า สามารถช่วยลดการออกกลางคนัของนักเรียนลงได ้ครูสามารถ
เขา้ถึงปัญหาของนกัเรียนได ้และครูเห็นสภาพครอบครัว ชุมชน และและความเป็นอยูข่องนกัเรียน 
ได้ดังตัวอย่างของข้อมูลการสัมภาษณ์ “ครูสามารถรู้ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของนักเรียน ทั้งเร่ืองการเรียน 
สภาพครอบครัว ความเป็นอยู ่ ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนนั้นสามารถช่วยลดปัญหาการออก
กลางคนัของนกัเรียน” 
 
 ดา้นขอ้เสีย ผูว้ิจยัพบว่า การจดัระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเป็นการเพ่ิมภาระงานให้
ครู และเป็นการสร้างความคิดในทางลบของนักเรียนท่ีคิดว่าครูจบัผิดนักเรียน ได้ดังตัวอย่างของ
ข้อมลูการสัมภาษณ์ “ครูมีภาระงานมาก ทาํใหไ้ม่ค่อยมีเวลาติดต่อกบัผูป้กครอง บางคร้ังอาจเป็นการ
เพิ่มภาระของครูท่ีตอ้งดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และนกัเรียนจะคิดวา่ครูมาจบัผดิ” 
 
 ด้านความเหมาะสม ผูว้ิจัยพบว่า การจัดระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน มีความ
เหมาะสม ได้ดังตัวอย่างของข้อมูลการสัมภาษณ์ “มีกระบวนการท่ีเหมาะสมและมีระยะเวลาท่ีดี มี
กิจกรรมครบทุกดา้นและระยะเวลาท่ีดาํเนินการมีความเหมาะสม มีกระบวนการจดักิจกรรมท่ีดีและ
มีระยะเวลาในการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสม” 
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 ดา้นองคป์ระกอบ ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) องคป์ระกอบดา้นบุคลากร และ(2) 
องคป์ระกอบดา้นเวลา โดยผูว้ิจยัพบว่า ดา้นบุคลากร คือ ขาดการประสานงานระหว่างผูป้กครอง  
ผูบ้ริหารไม่เห็นความสาํคญัของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน และการปรับพฤติกรรมนกัเรียน 
ดา้นเวลา คือ ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนตอ้งมีการดาํเนินงานกบันกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง ได้ดัง
ตัวอย่างของข้อมูลการสัมภาษณ์ “ดา้นบุคลากร คือ การติดต่อส่ือสารระหว่างครูกบัผูป้กครองและ 
ปรับวิธีแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน  เม่ือมีปัญหาผูบ้ริหารควรใส่ใจและใหค้วามช่วยเหลือ ผูบ้ริหารควร
ใหค้วามสาํคญัแก่นกัเรียนทุกคน ดา้นเวลา คือ ระยะเวลาการจดักิจกรรมนอ้ยเกินไปควรเพิ่มเวลาให้
มากกวา่น้ี”  
 
 5.1.3 ผลการใช้ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
 
 ผลการใชร้ะบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนท่ีแบ่งออก เป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
และขอ้มูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะรายงานผลทีละส่วน โดยส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดพ้บประเด็นหลกัของการวิจยัใน
คร้ังน้ี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 ผลการใชร้ะบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนในส่วนความถ่ี และร้อยละ ของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์นักเรียน และการบนัทึกส่วนตวัของนักเรียน ในการจดักิจกรรมภายในระบบดูแล
สนบัสนุนนกัเรียน ทั้ง 9 กิจกรรม ท่ีประกอบดว้ย กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน กิจกรรมติดตามนกัเรียน 
กิจกรรมหนา้เสาธง กิจกรรมตรวจสารเสพติด กิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมครูพ่อ
ครูแม่ กิจกรรมเยี่ยมบา้นนกัเรียน และกิจกรรมประชุมผูป้กครอง โดยกิจกรรมท่ีนกัเรียนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด กิจกรรมเยี่ยมบา้นนักเรียน มีความถ่ีสูงสุด ซ่ึงขอ้มูลท่ีได ้คือ ครูท่ีปรึกษาไดเ้ห็น
สภาพความเป็นอยู ่และฐานะทางบา้นของนกัเรียนเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลของนกัเรียนระหวา่งครู
ท่ีปรึกษากบัผูป้กครอง ความถ่ี 80 คน ร้อยละ 94.11 และครูท่ีปรึกษาไดแ้จง้ปัญหาในเร่ืองการเรียน 
ความประพฤติ ของนกัเรียนให ้ผูป้กครองทราบ ความถ่ี 75 คน ร้อยละ 88.23  และกิจกรรมหนา้เสา
ธง มีความถ่ีตํ่าสุด ซ่ึงขอ้มูลท่ีได ้คือ ตรวจระเบียบวินยันกัเรียนก่อนเขา้เรียน ความถ่ี 40 คน ร้อยละ 
47.05 ซ่ึงสรุปไดว้่านกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดกบัการจดั กิจกรรมเยี่ยมบา้นนกัเรียน และมี
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในการจดักิจกรรมหนา้เสาธง 
 
 ผลการใชร้ะบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ในดา้นการจดักิจกรรม ทั้ง 9 กิจกรรม โดยผล
การสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน ผูว้ิจยัพบว่า การจดักิจกรรมในระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนนั้น 
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นกัเรียนใหค้วามร่วมมือ และใหค้วามสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมรวมถึงนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมดว้ยความเป็นระเบียบ ได้ดังตัวอย่างของข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
“นกัเรียนใหค้วามสนใจในการรับขอ้มูลข่าวสารและสนใจท่ีจะปฏิบติังานครูมอบหมายรวมถึงรับฟัง
คาํแนะนาํจากครูอยา่งสนใจและในการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัเรียนยงัอยูใ่นระเบียบวินยัแต่งกายถูกตอ้ง
ตามระเบียบวิทยาลยั” ผลการสมัภาษณ์นกัเรียน ผูว้ิจยัพบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจกบักิจกรรมทุก
กิจกรรมท่ีจดัเพราะเป็นกิจกรรมท่ีสามารถช่วยเหลือนกัเรียนให้สามารถสาํเร็จการศึกษาได ้รวมถึง
ยงัเป็นการแนะนาํ ให้คาํปรึกษาประสานงาน ระหว่างครู นกัเรียน และผูป้กครอง เพื่อร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันักเรียน ได้ดังตัวอย่างของข้อมูลการสัมภาษณ์ “ระเบียบ ในกิจกรรมท่ีจดัโดย
กิจกรรมท่ีจดัเป็นประโยชน์กบันกัเรียนสามารถช่วยใหน้กัเรียนจบการศึกษาไดต้ามหลกัสูตร และทาํ
ใหค้รูท่ีปรึกษาไดรู้้จกับา้นและผูป้กครอง ไดพ้ดูคุยเร่ืองเก่ียวกบัการเรียนของเราใหผู้ป้กครองไดรั้บ
ทราบ และครูท่ีปรึกษาไดรู้้ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู่และฐานะทางบา้นของเรา และครูท่ี
ปรึกษายงัแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนและพฤติกรรมของเราให้ผูป้กครองทราบ” และผลการบนัทึก
ส่วนตวัของนกัเรียน ผูว้ิจยัพบว่า กิจกรรมท่ีจดัสามารถดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดค้รอบคลุมทุกดา้น
สามารถปรับพฤติกรรมนกัเรียนให้ดีข้ึนได ้ได้ดังตัวอย่างของข้อมูลการบันทึกส่วนตัวของนักเรียน 
“เป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กบัตวัเองและสามารถรู้พฤติกรรมท่ีไม่ดีเพื่อการปรับพฤติกรรมให้ดี
ข้ึน ทาํใหรู้้สึกเหมือนมีพอ่แม่คนท่ี 2 สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง อยากใหมี้กิจกรรมดีๆ ” 
 

5.2 อภปิรายผลการวจิยั  
 
 การอภิปรายผลการวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ อภิปรายผลการพฒันาระบบ
การดูแลสนับสนุนนักเรียน อภิปรายผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุน
นกัเรียน และอภิปรายผลการใชร้ะบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ซ่ึงมีผลดงัต่อไปน้ี 
 

5.2.1 อภิปรายผลการพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน  
 
 การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพ่ือลดจาํนวนการออกกลางคนัของนกัเรียน
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผูว้ิจยัได้
ทาํการพฒันาข้ึน ตอ้งมีส่วนประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 1) หลกัการ 2) บุคลากรในระบบ 3) การจดั
กิจกรรมทางดา้นสังคมและการปรับตวัของนกัเรียน และ 4) การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ซ่ึงรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนใหม่ในแต่ละส่วน ประกอบดว้ย หลกัการ ระบบ
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การดูแลสนบัสนุนนกัเรียนใหด้าํรงชีวิตอยูใ่นสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีความสุขดว้ยกิจกรรมทางสังคม
และการปรับตวั บุคลากรในระบบ ซ่ึงบทบาทของบุคลากรท่ีมีส่วนในการขบัเคล่ือนระบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียนนั้นมีความสาํคญัในทุกฝ่ายและทุกงานตั้งแต่หัวหนา้ทีมผูค้วบคุมระบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียน ครูแนะแนว ครูกิจกรรม ครูท่ีปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน เพื่อมุ่งสู่การจดั
กิจกรรมทางดา้นสังคมและการปรับตวัของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้การจดักิจกรรม
ประสบความสําเร็จสู่นักเรียนโดยตรง การจัดกิจกรรมทางด้านสังคมและการปรับตัวของนักเรียน 
ความเก่ียวเน่ืองของผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์เป็นนกัเรียน และครูเป็นผูท่ี้ควบคุมในการจดักิจกรรม ทั้ง 
9 กิจกรรม ใหป้ระสบความสาํเร็จ โดยกิจกรรมทั้งหมดท่ีจดัข้ึนเป็นการใหก้ารดูแลนกัเรียนตั้งแต่เร่ิม
เขา้สู่ร่ัววิทยาลัยจนกลับถึงบ้าน และกิจกรรมท่ีได้จัดข้ึนมีความครอบคลุมในทุกช่วงของการ
ดาํรงชีวิตในวิทยาลยัของนกัเรียนซ่ึงกิจกรรมท่ีจดัข้ึนจะขาดหายไปกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงไม่ได้
เพราะจะทาํใหเ้กิดช่องวา่งของการดูแลนกัเรียนทาํใหเ้กิดปัญหากบัระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน
และตวัของนกัเรียนข้ึน และ การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน ซ่ึงการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนนั้นเป็นการประเมินโดยผูท่ี้ปฏิบติังาน
ในระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนโดยตรง จึงทาํให้เห็นถึงขอ้ดี ขอ้เสีย ความเหมาะสม และ
องคป์ระกอบดา้นบุคลากรและเวลา ซ่ึงทาํให้ไดร้ะบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์กบัการจดัการศึกษาโดยตรงไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ผูป้กครอง สถานศึกษา ครู 
สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเป็นระบบ
ท่ีเป็นส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ คือ ระบบท่ีพฒันาข้ึน กิจกรรม
ภายในระบบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล และการประเมินประสิทธิภาพของระบบ  
 

 5.2.2 อภิปรายผลการประเมินระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
 
 การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน แบ่งขอ้มูลการรายงานผล
ออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ความถ่ี และร้อยละของการใหข้อ้มูลการสัมภาษณ์ และการเปรียบเทียบขอ้มูล
จาํนวนนกัเรียนในช่วงก่อนนาํระบบมาใช ้และหลงันาํระบบมาใช ้โดยส่วนท่ี 1  ความถ่ี และร้อยละ 
ความถ่ีคาํตอบของการสัมภาษณ์ ท่ีมีค่าความถ่ีสูงสุด คือ ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนมีความ
จาํเป็นกบันักเรียน มีความถ่ี 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา ควรปรับระบบดา้นการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างเด็กกบัครู และครูกบัผูป้กครอง ความถ่ี 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.23 และ 
ค่าความถ่ีตํ่าสุด คือ ควรมีค่าใชจ่้ายให้กบัครูมากกว่าน้ีทั้งค่าเดินทางและการติดตามทางโทรศพัท ์
ความถ่ี 8 คน คิดเป็นร้อยละ 47.05 และส่วนท่ี 2 การเปรียบเทียบขอ้มูลจาํนวนนกัเรียนในช่วงก่อน
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นาํระบบมาใช ้และหลงันาํระบบมาใช ้โดยจาํนวนนกัเรียนเม่ือก่อนนาํระบบมาใช ้มีจาํนวน 85 คน 
หลงันาํระบบมาใช ้คงเหลือ 64 คน ซ่ึงมีจาํนวนนักเรียนออกกลางคนัในช่วงการนาํระบบมาใช้
จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70 โดยนกัเรียนประเภทวิชาท่ีออกกลางคนัมากท่ีสุด คือ ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม จาํนวน 19 คน และเม่ือพิจารณาในดา้นของผลการเรียนเฉล่ียของนกัเรียนโดย 
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสูงกว่า 2.00 จะออกกลางคนัในระหว่างนําระบบมาใช้ น้อยกว่า 
นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ีย ตํ่ากว่า 2.00 โดยเม่ือทาํการเปรียบเทียบจาํนวนนกัเรียนท่ีออกกลางคนั
ในช่วงปีการศึกษา 2551 ถึง ปีการศึกษา 2552 โดยปีการศึกษา 2551 มีจาํนวนผูท่ี้ออกกลางคนัมาก
ท่ีสุด อยูท่ี่ร้อยละ 33.79 ในปีการศึกษา 2552 อยูท่ี่ร้อยละ 26.17 และในปีการศึกษา 2553 อยูท่ี่ร้อยละ 
24.70 ซ่ึงเม่ือทาํการเปรียบเทียบร้อยละของผูท่ี้ออกกลางคนันอ้ยท่ีสุด คือ ปีการศึกษา 2553 ซ่ึงมี
จาํนวนท่ีลดลงจากปีการศึกษา 2551 ท่ีร้อยละ 9.09 และลดลงจากปีการศึกษา 2552 ท่ีร้อยละ 1.47 
สอดคลอ้งกบั ทองสุข   ทบัเจริญ (2548) ในเร่ือง การลดปัญหาของนกัเรียนลงดว้ยระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
 
 การประเมินประสิทธิของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ในการพฒันาระบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียน โดยส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดพ้บประเดน็หลกัของการวิจยัในคร้ังน้ี คือ 
 
 ดา้นขอ้ดี ผูว้ิจยัพบว่า สามารถช่วยลดการออกกลางคนัของนักเรียนลงได ้ครูสามารถ
เขา้ถึงปัญหาของนกัเรียนได ้และครูเห็นสภาพครอบครัว ชุมชน และและความเป็นอยูข่องนกัเรียน 
ได้ดังตัวอย่างของข้อมูลการสัมภาษณ์ “ครูสามารถรู้ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของนักเรียน ทั้งเร่ืองการเรียน 
สภาพครอบครัว ความเป็นอยู ่ ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนนั้นสามารถช่วยลดปัญหาการออก
กลางคนัของนกัเรียน” สอดคลอ้งกบั กองนโยบายและแผน (2546) ในเร่ือง ปัจจยัท่ีทาํใหแ้กปั้ญหา
ออกกลางคนัไดส้าํเร็จ การมุ่งเนน้การให้ความช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มเส่ียงออกกลางคนัให้มีโอกาส
ศึกษาจนจบ ทาํให้ไดรู้ปแบบการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ทาํให้ครูไดท้าํงานเชิงลึก แกปั้ญหาเด็กแต่
ละคนอยา่งเหมาะสมจนสาํเร็จ สอดคลอ้งกบั Stoehr, Jeffrey L. (2009) ในเร่ือง ความช่วยเหลือ
นกัเรียน (Students team assistance process: SAT)  เป็นประโยชน์ท่ีจะช่วยเหลือนกัเรียน  และ
สอดคลอ้งกบั Bailey, Lynn (2010) ในเร่ือง การใชป้ระโยชน์จาก ทีมงานสนบัสนุนนกัเรียน 
(Student support team: SST) และยงัป้องกนัปัญหาท่ีเกิดกบันกัเรียนได ้
 
 ดา้นขอ้เสีย ผูว้ิจยัพบว่า การจดัระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเป็นการเพ่ิมภาระงานให้
ครู และเป็นสร้างความคิดในทางลบของนกัเรียนท่ีคิดว่าครูจบัผิดนกัเรียน ได้ดังตัวอย่างของข้อมูล
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การสัมภาษณ์ “ครูมีภาระงานมาก ทาํให้ไม่ค่อยมีเวลาติดต่อกบัผูป้กครอง บางคร้ังอาจเป็นการเพิ่ม
ภาระของครูท่ีตอ้งดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และนกัเรียนจะคิดว่าครูมาจบัผดิ” ในการท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันา
ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน ทาํให้ได้เห็นส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนในการวิจัย จากการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนในด้านข้อเสียของการจัดระบบการดูแล
สนบัสนุนนกัเรียน 
 
 ด้านความเหมาะสม ผูว้ิจัยพบว่า การจัดระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน มีความ
เหมาะสม ได้ดังตัวอย่างของข้อมูลการสัมภาษณ์ “มีกระบวนการท่ีเหมาะสมและมีระยะเวลาท่ีดี มี
กิจกรรมครบทุกดา้นและระยะเวลาท่ีดาํเนินการมีความเหมาะสม มีกระบวนการจดักิจกรรมท่ีดีและ
มีระยะเวลาในการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสม” สอดคลอ้งกบั ศิริรัตน์ น่ิมมา (2548) ในเร่ือง ความ
เหมาะสมของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน สอดคลอ้งกบั สุนนัทา  ประทุมรัตน์ (2553) ในเร่ือง 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาให้กบันักเรียนภายในโรงเรียนได ้ 
สอดคลอ้งกบั พทัรณภางค ์พลนาค (2553) ในเร่ือง การจดัระบบดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายกิจกรรม 

สอดคลอ้งกบั Gordon, Joan M. (2003) ในเร่ือง การพฒันาโปรแกรมท่ีเหมาะสาํหรับนกัเรียน
นกัศึกษา และสอดคลอ้งกบั Castillo, Omar (2010) ในเร่ือง ระบบครอบคลุมสนบัสนุนนกัเรียน  
 
 ดา้นองคป์ระกอบ ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) องคป์ระกอบดา้นบุคลากร และ(2) 
องคป์ระกอบดา้นเวลา โดยผูว้ิจยัพบว่า ดา้นบุคลากร คือ ขาดการประสานงานระหว่างผูป้กครอง  
ผูบ้ริหารไม่เห็นความสาํคญัของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน และการปรับพฤติกรรมนกัเรียน 
ดา้นเวลา คือ ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนตอ้งมีการดาํเนินงานกบันกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง ได้ดัง
ตัวอย่างของข้อมูลการสัมภาษณ์ “ดา้นบุคลากร คือ การติดต่อส่ือสารระหว่างครูกบัผูป้กครองและ 
ปรับวิธีแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน  เม่ือมีปัญหาผูบ้ริหารควรใส่ใจและใหค้วามช่วยเหลือ ผูบ้ริหารควร
ใหค้วามสาํคญัแก่นกัเรียนทุกคน ดา้นเวลา คือ ระยะเวลาการจดักิจกรรมนอ้ยเกินไปควรเพิ่มเวลาให้
มากกว่าน้ี” สอดคลอ้งกบั ครรชิต เมฆขลา (2552) ในเร่ือง ความตอ้งการเพ่ิมระบบการช่วยเหลือ
ภายนอกโรงเรียน 
 
 5.2.3 อภิปรายผลการใช้ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน  
 
 การใชร้ะบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนในส่วนความถ่ี และร้อยละ ของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์นักเรียน และการบนัทึกส่วนตวัของนักเรียน ในการจดักิจกรรมภายในระบบดูแล
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สนบัสนุนนกัเรียน ทั้ง 9 กิจกรรม ท่ีประกอบดว้ย กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน กิจกรรมติดตามนกัเรียน 
กิจกรรมหนา้เสาธง กิจกรรมตรวจสารเสพติด กิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมครูพ่อ
ครูแม่ กิจกรรมเยี่ยมบา้นนกัเรียน และกิจกรรมประชุมผูป้กครอง โดยกิจกรรมท่ีนกัเรียนมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด กิจกรรมเยี่ยมบา้นนักเรียน มีความถ่ีสูงสุด ซ่ึงขอ้มูลท่ีได ้คือ ครูท่ีปรึกษาไดเ้ห็น
สภาพความเป็นอยู ่และฐานะทางบา้นของนกัเรียนเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลของนกัเรียนระหวา่งครู
ท่ีปรึกษากบัผูป้กครอง ความถ่ี 80 คน ร้อยละ 94.11 และครูท่ีปรึกษาไดแ้จง้ปัญหาในเร่ืองการเรียน 
ความประพฤติ ของนกัเรียนให ้ผูป้กครองทราบ ความถ่ี 75 คน ร้อยละ 88.23  และกิจกรรมหนา้เสา
ธง มีความถ่ีตํ่าสุด ซ่ึงขอ้มูลท่ีได ้คือ ตรวจระเบียบวินยันกัเรียนก่อนเขา้เรียน ความถ่ี 40 คน ร้อยละ 
47.05 ซ่ึงสรุปไดว้่านกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดกบัการจดั กิจกรรมเยี่ยมบา้นนกัเรียน และมี
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในการจดักิจกรรมหนา้เสาธง สอดคลอ้งกบั ศิริรัตน์ น่ิมมา (2548) ในเร่ือง 
ความพึงพอใจในการดาํเนินการจดักิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในการจดักิจกรรมการ
เยี่ยมบา้นนกัเรียน สอดคลอ้งกบั วระสา จนัทะคตั (2549) ในเร่ือง การจดักิจกรรมการเยี่ยมบา้น ทาํ
ให้มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลท่ีเป็นสภาพท่ีแท้จริงและสามารถคัดกรองนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถหาแนวทางป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบั สุธิดา  ภกัดีบุญ (2548) ในเร่ือง การจดักิจกรรมดา้นสงัคมใหก้บันกัเรียน 
 
 ผลการใชร้ะบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ในดา้นการจดักิจกรรม ทั้ง 9 กิจกรรม โดยผล
การสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน ผูว้ิจยัพบว่า การจดักิจกรรมในระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนนั้น 
นกัเรียนให้ความร่วมมือและให้ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมรวมถึงนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมดว้ยความเป็นระเบียบ ได้ดังตัวอย่างของข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
“นกัเรียนใหค้วามสนใจในการรับขอ้มูลข่าวสารและสนใจท่ีจะปฏิบติังานครูมอบหมายรวมถึงรับฟัง
คาํแนะนาํจากครูอยา่งสนใจและในการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัเรียนยงัอยูใ่นระเบียบวินยัแต่งกายถูกตอ้ง
ตามระเบียบวิทยาลยั” ผลการสมัภาษณ์นกัเรียน ผูว้ิจยัพบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจกบักิจกรรมทุก
กิจกรรมท่ีจดัเพราะเป็นกิจกรรมท่ีสามารถช่วยเหลือนกัเรียนให้สามารถสาํเร็จการศึกษาได ้รวมถึง
ยงัเป็นการแนะนาํ ให้คาํปรึกษาประสานงาน ระหว่างครู นกัเรียน และผูป้กครอง เพื่อร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันักเรียน ได้ดังตัวอย่างของข้อมูลการสัมภาษณ์ “ระเบียบ ในกิจกรรมท่ีจดัโดย
กิจกรรมท่ีจดัเป็นประโยชน์กบันกัเรียนสามารถช่วยใหน้กัเรียนจบการศึกษาไดต้ามหลกัสูตร และทาํ
ใหค้รูท่ีปรึกษาไดรู้้จกับา้นและผูป้กครอง ไดพ้ดูคุยเร่ืองเก่ียวกบัการเรียนของเราใหผู้ป้กครองไดรั้บ
ทราบ และครูท่ีปรึกษาไดรู้้ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู่และฐานะทางบา้นของเรา และครูท่ี
ปรึกษายงัแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนและพฤติกรรมของเราให้ผูป้กครองทราบ” และผลการบนัทึก
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ส่วนตวัของนกัเรียน ผูว้ิจยัพบว่า กิจกรรมท่ีจดัสามารถดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดค้รอบคลุมทุกดา้น
สามารถปรับพฤติกรรมนกัเรียนให้ดีข้ึนได ้ได้ดังตัวอย่างของข้อมูลการบันทึกส่วนตัวของนักเรียน 
“เป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กบัตวัเองและสามารถรู้พฤติกรรมท่ีไม่ดีเพื่อการปรับพฤติกรรมให้ดี
ข้ึน ทาํใหรู้้สึกเหมือนมีพ่อแม่คนท่ี 2 สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริง อยากใหมี้กิจกรรมดีๆ ”  สอดคลอ้ง
กบั ทกัษิณ  ทกัษิมา (2547) ในเร่ือง การจดักิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมผูป้กครอง กิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน ดว้ยการใหค้าํปรึกษากบันกัเรียน สอดคลอ้งกบั  ราตรี  ตนเลก็ (2550) ในเร่ือง การ
จดักิจกรรมโฮมรูม ประชุมผูป้กครอง จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรม
ส่ือสารกบัผูป้กครอง สอดคลอ้งกบั กชกมล ประวนัจะ (2553) ในเร่ือง การจดักิจกรรมใหค้าํปรึกษา
เบ้ืองตน้ กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน กิจกรรมประชุมผูป้กครองนกัเรียนเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
นกัเรียน การดาํเนินการจดักิจกรรมยงัไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร เพราะมีนกัเรียนบางส่วนท่ีมีพฤติกรรมท่ี
เป็นปัญหายงัไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม สอดคลอ้งกบั Wolf, De’Sha Shantrell (2011) ในเร่ือง 
ครอบครัวท่ีมีส่วนความสําคญักบัการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สอดคลอ้งกบั Anderson, Kenneth 
Rufus (2003)  ในเร่ือง โปรแกรมเสริมใหมี้ความเหมาะสาํหรับกบันกัเรียนในกลุ่ม และสอดคลอ้ง
กบั  Bae, Sung (2008) ในเร่ือง การสนบัสนุนการเปล่ียนความคิดของนกัเรียนในการออกกลางคนั  

 

5.3 ข้อจาํกดัในงานวจิยั 

 
 การดาํเนินการวิจยัท่ีมุ่งเนน้เพื่อ 1) การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพื่อลด
จาํนวนการออกกลางคนัของนักเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ สังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีพฒันาข้ึน และ 2) ประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแล
สนับสนุนนักเรียนเพ่ือลดจาํนวนการออกกลางคนัของนักเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีพฒันาข้ึน มีขอ้จาํกดั ดา้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัลงเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพียงคนเดียว  
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.4.1 ข้อเสนอแนะเพือ่การนําผลการวจัิยไปใช้  
 
 จากผลการวิจยัผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ   เพื่อนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาระบบการดูแล 
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สนับสนุนนักเรียนเพ่ือลดจาํนวนการออกกลางคนัของนักเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ 
 1) กิจกรรมเยี่ยมบา้นนกัเรียนมีรูปแบบ และมีขั้นตอนในการปฏิบติัสามารถนาํไปใชใ้น
การดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน 
 2) กิจกรรมท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี จะเป็นกิจกรรม
เยีย่มบา้นนกัเรียน 
 3) ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนสามารถช่วยลดปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน
ลงได ้
 4) ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนตอ้งมีการประสานงานท่ีดีระหว่างครู ผูป้กครอง ใน
ดา้นการปรับพฤติกรรมนกัเรียน 
 5) การสร้างความคิดของนกัเรียนใหเ้ห็นความสาํคญัของการจดักิจกรรมหนา้เสาธง 
 6) ใหค้รูตระหนกัถึงความสาํคญัของการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน และเสียสละเวลาในการ
ใหค้าํแนะนาํและปรึกษากบันกัเรียน 
 
 5.4.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 
 จากประเด็นความคิดเห็นต่อการพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนเพื่อลดจาํนวน
การออกลางคันของนักเ รียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 1) การดาํเนินงานของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนตอ้งมีบุคลากรในการทาํงานอยา่ง
เพียงพอ 
 2) การปรับความคิดของบุคลากรท่ีมาดาํเนินงานในระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนตอ้ง
มีเป้าหมายในการดาํเนินการรวมกนั 
 3) การจดักิจกรรมภายในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเป็นกิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน
ควรมีระบบท่ียอ่ยลงไปอีก 
 

5.5 สรุปความท้ายบท   
 
 จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการหาคาํตอบไดว้า่ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเป็น
ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนเป็นระบบท่ีเป็นส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยในคร้ังน้ี ซ่ึงมี
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ลกัษณะเฉพาะ คือ ระบบท่ีพฒันาข้ึน กิจกรรมภายในระบบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล และการ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ และการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนมีขอ้เสียท่ีว่าการ
เพิ่มภาระงานใหค้รู และเป็นสร้างความคิดในทางลบของนกัเรียน และในส่วนของความเหมาะสมท่ี
มีความครอบคลุมในการดาํรงชีวิตของนกัเรียนในวิทยาลยัเห็นไดจ้ากการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนและการให้ขอ้มูลของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลและมีความสอดคลอ้งและ
เก่ียวเน่ืองของงานวิจยัท่ีมีผูไ้ดศึ้กษามาก่อนหนา้น้ี  โดยจากการวิจยัคร้ังน้ีทาํใหผู้ว้ิจยัไดเ้รียนรู้ระบบ
การคิด ในเร่ือง กระบวนการคิดท่ีเป็นระบบมีขั้นตอน และผลการวิจยัคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์ในดา้นการพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียนเพ่ือลดจาํนวนการออกกลางคนั
ของนกัเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเพื่อลดจาํนวนการออกกลางคนั
ของนกัเรียนอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ท่ีพฒันาข้ึน 
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บรรยง ยีส่ารพฒัน์. “รายงานการวิจยัเร่ืองการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
  โรงเรียนบา้นหนองกงุใหญ่ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1.” กาฬสินธ์ุ:  
  โรงเรียนบา้นหนองกงุใหญ่, กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.  
บรรเลง ศรนิล. “รายงานการวิจยัเร่ืองเสน้ทางการจดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาและเทคโนโลย.ี”  
  นนทบุรี: สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
  พระนครเหนือ, 2548.  
บวัเครือ โพธ์ิชยั. “ปัญหาการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา  
 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2.” งานนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหา 
 บณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยับูรพา, 2548. 
บุญชม  ศรีสะอาด. การวิจัยเบือ้งต้น. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2545. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
บุญประสพ กลุศรี. “การพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ อาํเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาอุดรธานี เขต 1.” การคน้ควา้แบบอิสระปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาการ 
 บริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2550. 
บุญมา นาคะวะรังค.์ “การศึกษากระบวนการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาทาง 
 สงัคมของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพฒันาพื้นท่ี 
 ชายฝ่ังทะเลตะวนัออก.” วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาการบริหาร 
 การศึกษา, มหาวิทยาลยับูรพา, 2549. 
บุญมี พนัธ์ุไทย. การประเมินผลโครงการในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพศู์นยส่์งเสริม 
 วิชาการ, 2545. 
บุญหนา  ศรีลาดเลา. “การพฒันาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนแคนดง 
 วิทยาคม ก่ิงอาํเภอแคนดง จงัหวดับุรีรัมย.์” การคน้ควา้แบบอิสระปริญญาการศึกษา 
 มหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2546. 
เบญ็จาภา สุทธะพินทุ. “สาเหตุของการสูญเปล่าทางการศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ:  
 กรณีศึกษาของวิทยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล.”  
 วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม 
 เกลา้พระนครเหนือ, 2536. 
ประดบั บุญธรรม. “ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัท่ีดี:  
 พหุกรณีศึกษา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  
 2551. 
ประดิษฐ ์ แสนขนัธ์. “สภาพการดาํเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนศูนย ์
 เครือข่ายโรงเรียนชุมแพศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5.”  
 การศึกษาแบบอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา,  
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2550. 
ประทุม ลาภาอุตย.์ “ความคิดเห็นของผูป้กครองต่อการดาํเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
 โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร 
 มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลย 
 อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2548. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ประภาส นาคประวติั. “ศึกษาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนท่ีเปิด 
 สอนในช่วงชั้นท่ี 1-3 ในเขตอาํเภอสอยดาว สงักดัสาํงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี  
 เขต 2.” งานนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,  
 มหาวิทยาลยับูรพา, 2553. 
ประเสริฐ พิศสมยั. “รายงานการวิจยัเร่ืองการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
  โรงเรียนศรีไผทสมนัต ์ อาํเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวดัสุรินทร์.”สุรินทร์: โรงเรียนรามวิทยา 
  รัชมงัคลาภิเษก, กระทรางศึกษาธิการ, 2550. 
ประหยดั  ตีเฟ้ือย. “การพฒันาบุคลากรดา้นระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใชก้ระบวนการนิเทศ 
 ภายใน โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา อาํเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม.” การคน้ควา้ 
 แบบอิสระปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา,  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2546. 
ปารีวรรณ โคตรชมภู. “ปัญหาและแนวทางการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ 
 โรงเรียนชาํฆอ้พิทยาคม สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 18.”  
 งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยั 
 บูรพา, 2554. 
พนม  ล้ิมอารีย.์ การแนะแนวเบือ้งต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2548.   
พรทิพย ์ จุลวงศ.์ “สภาพและปัญหาการดาํเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน 
 มธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดักระบ่ี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
 มหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2546. 
พรทิพย ์เจริญสุข. “การพฒันาแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ 
 โรงเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 3 และ ช่วงชั้นท่ี 4 สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
 พื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลา.” การศึกษาแบบอิสระปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต,  
 สาขาการวดัผลการศึกษา, มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2548. 
พรพิมล ยาป่ิน. “การพฒันาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนโคกม่วงศึกษา  
 อาํเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น.” การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต,  
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2553. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พฒันศกัด์ิ ภูมิโคกรักษ.์ “การพฒันาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนบา้น 
 ซบัพลู อาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา.” การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาการศึกษา 
 มหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2552. 
พฒันา อนนทสีหา. “การพฒันาบุคลากรในการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
 โรงเรียนธญัญาพฒันวิทย ์อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธ์ุ.” การคน้ควา้แบบอิสระ 
 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,  
 2546. 
พทัรณภางค ์พลนาค. “การประเมินการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนราช 
 ประชานุเคราะห์ 22.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต,  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2553. 
พึงใจ รังคะวงษ.์ “ปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจและความสามารถในการ 
 ดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูโรงเรียนบา้นปงสนุก จงัหวดัลาํปาง.”  
 การคน้ควา้แบบอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา,  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549. 
เพญ็วิภา  พรหมสุวรรณ์. “การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน 
 มธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3.” การศึกษาอิสระปริญญา 
 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2547. 
เพิ่มพนู ผา่นสาํแดง. “การพฒันาการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในโรงเรียนหนอง 
 สอพิทยาคม ตาํบลลาํปาว อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ.” การคน้ควา้แบบอิสระปริญญา 
 การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2546. 
เพิ่มศรี เมฆสวสัด์ิ, วิเชียร บวักลอย, สุทธิพงษ ์เอกอ่อนแสง, สุนิสา พรหมมณี, และอินทิรา ตรีพฒุ.  
 “สภาพและปัญหาการใชร้ะบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเก่ียวกบัสารเสพติดใน 

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัช่วงชั้นท่ี 3-4 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิษณุโลก.” 
 บทนิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยั 
 นเรศวร, 2547. 
ไพรินทร์ โฉมพดูดี. “การพฒันาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนนํ้าสวย 
 วิทยาอาํเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย.” การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาการศึกษา 
 มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2551. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ภุมริน บุญทวี. “ปัจจยัทางครอบครัวและพฤติกรรมทางสงัคมท่ีมีผลต่อการออกกลางคนัของ 
 นกัศึกษาโรงเรียนอาชีวะเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
 มหาบณัฑิต, บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2548. 
มงคล เทียมตระกลู. “การศึกษาสาเหตุการลาออกระหวา่งภาคเรียนของนกัเรียนระดบั 
 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง.” วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร 
 เหนือ, 2548. 
มณฑินี  นามบุญ. “การใชกิ้จกรรมกลุ่มเพือ่พฒันาการปรับตวัทางสงัคมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
 ปีท่ี 3 โรงเรียนสนัติวิทยา จงัหวดัเชียงราย.” การคน้ควา้อิสระปริญญาศึกษาศาสตร 
 มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546. 
ยทุธนา เรืองไพศาล. “ปัญหาและขอ้เสนอแนะการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
 โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี.” งานนิพนธ์ปริญญาศึกษา 
 ศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยับูรพา, 2547. 
รังสิต วิเชียรวฒันา. “สภาพและปัญหาการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน 
 โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1.” วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,  
 2547. 
รัตนะ บวัสนธ์. วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพค์าํสมยั, 2551. 
รัตนาภรณ์ เรืองแหล.้ “การบริหารจดัการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา สงักดั 
 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขอนแก่น เขต 1.” การศึกษาแบบอิสระปริญญาศึกษาศาสตร 
 มหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2552. 
ราชนั อาจวิชยั. “การวิเคราะห์จาํแนกประเภทปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการจดัระบบดูแล 
 ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร.” การคน้ควา้ 
 อิสระปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาการวิจยัการศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,  
 2548. 
ราตรี ตนเลก็. “การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนวชิราลยั อาํเภอสารภี จงัหวดั 
 เชียงใหม่.” การคน้ควา้แบบอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหาร 
 การศึกษา, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2550. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
เรืองยศ  อุตรศาสตร์. “การศึกษาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษาใน 
 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัขอนแก่น.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต,  
 สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2546. 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั. “คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน.” [ออนไลน์] เขา้ถึงได ้
 จาก: http://203.146.122.12/guidance/guidhelpstudent.htm, 13 มกราคม 2553. 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกลา้. “คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”  
 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2, สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
 พื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2554. 
วระสา  จนัทะคตั. “การพฒันาการดาํเนินงานป้องกนัปัญหานกัเรียนออกกลางคนั โรงเรียนคุรุ 
 ราษฎร์สามคัคี อาํเภอเกษตรวิสยั จงัหวดัร้อยเอด็.” การคน้ควา้แบบอิสระปริญญา 
 การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2549. 
วชัรี ตระกลูงาม, อาํไพ อินทรประเสริฐ, จิราพร รอดพว่ง และสิริภิญญ ์อินทรประเสริฐ. “ปัจจยัท่ี 
 ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคนัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต.” คณะ 
 ครุศาสตร์, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2550. 
วฒันา พชัราวนิช. หลกัการแนะแนว. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพก์ารศาสนา, 2531.  
วิจิต น่ิมนวล. “การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
 โรงเรียนบ่อทองวงษจ์นัทร์วิทยา จงัหวดัชลบุรี.” งานนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร 
 มหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยับูรพา, 2547. 
วิจิตร อาวะกลุ. การฝึกอบรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2537. 
วิฑูร วงษแ์หวน. “รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนหนัคาราษฎร์รังสฤษด์ิ 
 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชยันาท.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต,   
 สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2549. 
วิทยาลยัการอาชีพโคกสาํโรง. รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2551. ลพบุรี: 
 วิทยาลยัการอาชีพโคกสาํโรง, 2551. 
วิทยาลยัการอาชีพชยับาดาล. รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2551. ลพบุรี: 
 วิทยาลยัการอาชีพชยับาดาล, 2551. 
วิทยาลยัการอาชีพวิเศษชยัชาญ. รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2551. อ่างทอง: 
 วิทยาลยัอาชีพวิเศษชยัชาญ, 2551. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
วิทยาลยัการอาชีพสระบุรี. รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2551. สระบุรี: 
 วิทยาลยัการอาชีพสระบุรี, 2551. 
วิทยาลยัการอาชีพอินทร์บุรี. รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2551. สิงห์บุรี: 
 วิทยาลยัการอาชีพอินทร์บุรี, 2551. 
วิทยาลยัเทคนิคชยันาท. รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2551. ชยันาท:  
 วิทยาลยัเทคนิคชยันาท, 2551. 
-------. คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา. ชยันาท: งานแนะแนว, ฝ่ายพฒันาการศึกษา, วิทยาลยัเทคนิค 
 ชยันาท, 2552. 
วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2. รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2551. สิงห์บุรี: 
 วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2, 2551. 
-------. คู่มือนักศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2551. สิงห์บุรี: วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2, 2551. 
วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี. รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2551. สิงห์บุรี: 
 วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี, 2551. 
วิทยาลยัเทคนิคอ่างทอง. รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2551. อ่างทอง: 
 วิทยาลยัเทคนิคอ่างทอง, 255l. 
-------. คาํส่ังมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบประจาํปีการศึกษา 2552. อ่างทอง: ฝ่ายบริหาร 
 ทรัพยากร, วิทยาลยัเทคนิคอ่างทอง, 2552. 
วิทยาลยัสารพดัช่างอุทยัธานี. รายงานการประเมินตนเอง ประจาํปีการศึกษา 2551. อุทยัธานี: 
 วิทยาลยัสารพดัช่างอุทยัธานี, 2551. 
วิสูตร  ฉตัรเชิดชยั. “การพฒันารูปแบบทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
 ขนาดกลาง จงัหวดัชลบุรี.” งานนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาการบริหาร 
 การศึกษา, มหาวิทยาลยับูรพา, 2547. 
วีระ โอบออ้ม. “การบริหารจดัการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาํเภอ 
 บา้นลาด สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2.” สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษา 
 มหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. 
ศศิธารา พิชยัชาญณรงค.์ สถาบันคุณวฒิุวิชาชีพ แนวทางการขบัเคล่ือนคุณวฒิุวิชาชีพและการพัฒนา 
 สมรรถนะวิชาชีพของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ (ภาคตะวันออก 
 เฉียงเหนือ). กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2554. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ศศิพิสุทธ์ิ  หงษส์มบติั. คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา. บุรีรัมย:์ งานดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา, กลุ่มงานบริการ 
 และกิจการนกัศึกษา, วิทยาลยัชุมชนบุรีรัมย,์ 2552. 
ศศิวิมล หอมนวล. “รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนบนพื้นท่ีเกาะกดู อาํเภอเกาะกดู  
 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด.” งานนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต,  
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยับูรพา, 2552. 
ศิริพงษ ์เศาภายน. หลกัการบริหารการศึกษา: ทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ ์
 บุคพอยดจ์าํกดั, 2547. 
ศิริรัตน์  น่ิมมา. “การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนไพศาลีพิทยา  
 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 3.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา 
 บณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี, 2548. 
ษษมา ชิษณ์ุสโรชิน. “การพฒันาการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนเฉลิมพระ 
 เกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร์ร้อยเอด็ อาํเภอศรีสมเดจ็ จงัหวดัร้อยเอด็.” การศึกษาคน้ควา้ 
 อิสระปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยั 
 มหาสารคาม, 2553. 
สมคิด  พรมจุย้. เทคนิคการประเมินโครงการ. พิมพค์ร้ังท่ี 6. นนทบุรี: ปากเกร็ด, 2552. 
สมจิตร  ทิพยพ์ิลา. “รายงานการวิจยัเร่ืองการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   
 โรงเรียนหนองตอกเก้ียหวันาประชาสรรค ์ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น   
 เขต 2.” ขอนแก่น: โรงเรียนหนองตอกเก้ียหวันาประชาสรรค,์ กระทรวงศึกษาธิการ,  
 2551. 
สมชาย    จิวสืบพงษ.์ “การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม   
 อาํเภอเมือง  จงัหวดัพิจิตร.” รายงานการวิจยัโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จงัหวดัพิจิตร, 2548. 
สมชาย พวงสมบติั. “การพฒันาบุคลากรดา้นการจดัทาํคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียน 
 ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น ก่ิงอาํเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น.” การคน้ควา้แบบอิสระ 
 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,  
 2548. 
สมชาย เหลืองอ่อน. “ปัญหาการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา 
 ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2.” งานนิพนธ์ปริญญาศึกษา 
 ศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยับูรพา, 2548. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สมบูรณ์  เขม็เพชร. “การพฒันาการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนศรีฐาน 
 กระจายศึกษา อาํเภอป่าต้ิว จงัหวดัยโสธร.” การคน้ควา้แบบอิสระปริญญาการศึกษา 
 มหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2547. 
สมพร ใจบุญนอก. “การดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลยั  
 จงัหวดัเชียงใหม่.” การคน้ควา้แบบอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการ 
 บริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2553. 
สมพร ฉัว่สกลุ และคณะ. “รายงานการวิจยัเร่ืองการศึกษาปัจจยัสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาการ 
 ออกกลางคนัของนกัเรียน นกัศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขต 
 ตรวจราชการท่ี 7  ปีการศึกษา 2553.” กรุงเทพฯ, สาํนกับริหารยทุธศาสตร์และบูรณาการ 
 การศึกษาท่ี 10, สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2554. 
สมพร ไชยแสง. “การดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน 
 เขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการ 
 บริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย, 2547. 
สมพร สระบวั. “การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดั  
 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชยันาท.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต,  
 สาขาการประเมินการศึกษา, มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช, 2546. 
สะติม คาํมา. “สภาพการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูประจาํชั้นโรงเรียนขยาย 
 โอกาสทางการศึกษา อาํเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา 
 ศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2553. 
สายณัต ์ดลภกัดี. “การพฒันาบุคลากรดา้นการดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียน 
 โคกกลางราษฎร์พฒันา อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ.” การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญา 
 การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2553.  
สารีย ์นาคะ. “สภาพและปัญหาเก่ียวกบักระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ของ 
 โรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3.”  
 วิทยานิพนธ์อิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548. 
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สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4. “รายงานการวิจยัเร่ืองการศึกษาและพฒันารูปแบบการ 
  สร้างความเขม้แขง็ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา สงักดัเขตพื้นท่ี 
  การศึกษาขอนแก่น เขต 4 จงัหวดัขอนแก่น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551.” ขอนแก่น: 
  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2551. 
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1. “ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน.” [ออนไลน์] เขา้ถึง 
 ไดจ้าก: http://www.kmlop1.net, 20 พฤษภาคม 2553. 
สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. แนวพินิจ: สู่การแก้ปัญหาเดก็ออกกลางคัน.  
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุ์รุสภา, 2543.  
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน. วารสารวิชาการ. 
  ปีท่ี 7, ฉบบัท่ี 2, (เมษายน-มิถุนายน 2547): 1-2 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการดาํเนินงานระบบการดแูลช่วยเหลือ 
 นักเรียน  สาํหรับโรงเรียนขนาดเลก็. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์ 
 การเกษตรแห่งประเทศไทยจาํกดั, 2549. 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ 
 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2545. 
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “สถิติขอ้มูลนกัเรียนนกัศึกษารายบุคคล สอศ. ปีการศึกษา  
  2551-2552” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก: http://techno.vec.go.th, 13 กรกฎาคม 2553. 
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2553 - 
 2561). พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จาํกดั, 2552. 
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาแนวทางการผลิตกาํลงัคนด้าน 
 อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีตามความต้องการของประเทศ: กรณีศึกษาประเภท 
 อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จาํกดั, 2552. 
สาํนกังานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. เทคนิคและวิธีการเย่ียมบ้าน  เอกสารสรุปย่อองค์ความรู้  
 สาํหรับการพัฒนาทีมงานขบัเคล่ือนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือการก้าวย่างอย่าง 
 ยัง่ยืน ปี 2552. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2552. 
สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสาํหรับ 
 วิทยาลยัเทคนิคและวิทยาลยัการอาชีพ. กรุงเทพฯ:  แผนกวิชาการพิมพ ์วิทยาลยัเทคนิค 
 มีนบุรี, 2553. 
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สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  แนวทางการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน 
 สถานศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์ 
 (ร.ส.พ.), 2547. 
สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลกัการ แนวคิด และ 
 ทิศทางในการดาํเนินงาน เอกสารสรุปย่อองค์ความรู้สาํหรับการพัฒนาทีมงานขบัเคล่ือน 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือการก้าวย่างอย่างยัง่ยืน ปี 2552. กรุงเทพฯ: สาํนกังาน 
 คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552. 
สาํราญจิต สุระพร. “การพฒันาการปฏิบติังานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนนาไคร้ 
 พิทยาสรรพ ์อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ.” การคน้ควา้แบบอิสระปริญญา 
 การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2546. 
สิงข ์ จีนพงษ.์ “การออกกลางคนัของนกัเรียนโรงเรียนสามคัคีพฒันา อาํเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั 
 เชียงราย.” การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา,  
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552. 
สิทธิศกัด์ิ ชาํปฏิ. “การพฒันาระบบการบริหารจดัการเพือ่ส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
 ของนกัศึกษาวทิยาลยัการอาชีพขอนแก่น.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต, 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2551. 
สิริวิชญา บุญวงษ.์ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน.” [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก:  
 http://gotoknow.org/blog/kruju/128458, 25 มกราคม 2553. 
สีดา บุตรนาแพง. “การศึกษาปัญหาการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัร้อยเอด็.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขา 
 การบริหารการศึกษา, บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัราชภฎัสุรินทร์, 2548. 
สุจิตรา ไชโยแสง. “การดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนในฝัน สงักดัสาํนกังาน 
 เขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 1.” การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการ 
 บริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2552. 
สุเทพ ชะโลธาร. “การพฒันาการดาํเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนธวชับุรีวิทยาคม อาํเภอ 
 ธวชับุรี เขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอด็ เขต 1.” การคน้ควา้แบบอิสระปริญญาการศึกษา 
 มหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2547. 
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สุเทพ พรหมรักษา. “สภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ พนกังานครู 
 เทศบาล ในโรงเรียนสงักดักลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 9.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา 
 บณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัราชภฎัเลย, 2552. 
สุธิดา  ภกัดีบุญ. “การวิจยัพหุเทศะกรณีศึกษาของระบบการดาํเนินงานการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใน 
 สถานศึกษา.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิจยัการศึกษา, ภาควิชา 
 วิจยัและจิตวิทยาการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548. 
สุนนัท ์โพธิบาย. “การประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง 
 การศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองบวัลาํภู เขต 1.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาวิชาการวิจยัการศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2552. 
สุนนัทา ประทุมรัตน์. “การพฒันาครูดา้นระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนบา้นม่วง จงัหวดั 
 ขอนแก่น.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2553. 
สุภางค ์ จนัทวานิช. การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552. 
สุภางค ์ จนัทวานิช. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพค์ร้ังท่ี 18. กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ,์  
 2553. 
สุภาภรณ์  ปินะกาโน. “การออกกลางคนัของนกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองเขียว สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 
 การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3.” การศึกษาอิสระปริญญาศึกษามหาบณัฑิต, สาขาการบริหาร 
 การศึกษา, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552. 
สุรพล  เพง็แจ่ม. “การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของ 
 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัศรีสะเกษ.”  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, บณัฑิตวิทยาลยั,  
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วนัท่ี...........................เดือน............................................................พ.ศ................................................ 
คาํช้ีแจง ใชส้งัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงออกช่วงท่ีนกัเรียน เร่ิมกิจกรรม จนส้ินสุดกิจกรรม 
ซ่ึงมีผูว้ิจยัและครูท่ีปรึกษาเป็นผูร่้วมสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมหนา้
เสาธง 
ลาํดบั 
ท่ี 

ขอ้ความ บนัทึกการสงัเกต 

1 ดา้นความสนใจ 

สีหนา้ท่ีแสดงอารมณ์  
 
 
 

ท่าทางในการเคล่ือนไหว 
 
 
 

2 
ดา้นความมี
ระเบียบวินยั 

การแต่งกาย 
 
 
 

ความสาํรวมในการยนื 
 
 
 

 
คาํนิยาม  แสดงอารมณ์ คือ  การแสดงสีหนา้ท่ียิม้แยม้ หรือการแสดงสีหนา้เบ่ือหน่าย 
 ท่าทางในการเคล่ือนไหว คือ การมาถึงแถวก่อนเรียกแถวและยนือยา่งเป็นระเบียบ 
 ความสาํรวม คือ การยนือยา่งเรียบร้อยไม่พดูคุยในระหวา่งร่วมกิจกรรม 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
กจิกรรมตรวจสารเสพติด 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
........................................................................ 

คร้ังท่ี............................ 
วนัท่ี...........................เดือน...........................................................พ.ศ................................................ 
คาํช้ีแจง ใชส้งัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงออกช่วงท่ีนกัเรียน รอรับการตรวจสารเสพติด ซ่ึงมี 
 ผูว้ิจยัและครูท่ีปรึกษาเป็นผูร่้วมสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมตรวจสาร
เสพติด 
ลาํดบั 
ท่ี 

ขอ้ความ บนัทึกการสงัเกต 

1 ดา้นความสนใจ 

สีหนา้และสายตาท่ีแสดง
อารมณ์ 

 
 
 

ความสาํรวมในการรอรับ
การตรวจ 

 
 
 

2 
ดา้นความมี
ระเบียบวินยั 

การแต่งกายอยา่งถูก
ระเบียบ 

 
 
 

ท่าทางในการเขา้ร่วม
กิจกรรม 

 
 
 

คาํนิยาม  แสดงอารมณ์ คือ การแสดงสีหนา้ท่ียิม้แยม้ หรือการแสดงสีหนา้เบ่ือหน่าย 
 ความสาํรวม คือ การนัง่และยนืรอรับการตรวจดว้ยความเรียบร้อย 
 ท่าทาง คือ ท่าทางท่ีมีความกงัวลใจไม่ใหค้วามสาํคญักบักิจกรรม 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
กจิกรรมสิงห์ 2 น่าอยู่   

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
........................................................................ 

คร้ังท่ี ............ 
วนัท่ี...........................เดือน............................................................พ.ศ................................................ 
คาํช้ีแจง ใชส้งัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงออกช่วงท่ีนกัเรียนทาํกิจกรรมทาํความสะอาดพ้ืนท่ี
หรือเขตท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงมีผูว้ิจัยและครูท่ีปรึกษาหรือครูผูส้อนเป็นผูร่้วมสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่
ลาํดบั 
ท่ี 

ขอ้ความ บนัทึกการสงัเกต 

1 ดา้นความสนใจ 

ท่าทางในการเคล่ือนไหว
ในการทาํงาน 

 
 
 

การทาํงานดว้ยความ
รวดเร็ว 

 
 
 

2 
ดา้นความมี
ระเบียบวินยั 

ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบของพื้นท่ี 

 
 
 

การเกบ็อุปกรณ์ในการ
ทาํงาน 

 
 
 

 

คาํนิยาม  ท่าทางในการเคล่ือนไหว คือ ความขยนัขนัแขง็ในการทาํความสะอาดเขตหรือพื้นท่ี 
                รับผดิชอบ 
 ความรวดเร็ว คือ การทาํงานเสร็จก่อนเวลาท่ีกาํหนดหรือในเวลาท่ีกาํหนด 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
กจิกรรมโฮมรูม 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
........................................................................ 

คร้ังท่ี.................... 
วนัท่ี...........................เดือน.........................................................พ.ศ................................................ 
คําช้ีแจง ใชส้ังเกตพฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกช่วงท่ีนักเรียนเขา้รับฟังคาํแนะนาํจากครูท่ี
ปรึกษา ซ่ึงมีผูว้ิจยัและครูท่ีปรึกษาเป็นผูร่้วมสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเก่ียวกับการเขา้ร่วม
กิจกรรมโฮมรูม 
ลาํดบั 
ท่ี 

ขอ้ความ บนัทึกการสงัเกต 

1 ดา้นความสนใจ 

สีหนา้ท่ีแสดงอารมณ์ 
 
 
 

สายตาท่ีแสดงความสนใจ 
 
 
 

2 
ดา้นความมี
ระเบียบวินยั 

การแต่งกาย 
 
 
 

ความสาํรวมในการฟัง 
 
 
 

 
คาํนิยาม  แสดงอารมณ์ คือ การแสดงออกทางสีหนา้ท่ียิม้แยม้ในช่วงเขา้ร่วมกิจกรรม  
 ความสาํรวม คือ การรับฟังดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่พดูคุย 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
กจิกรรมครูพ่อครูแม่ 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
........................................................................ 

คร้ังท่ี......... 
วนัท่ี...........................เดือน............................................................พ.ศ................................................ 
คําช้ีแจง ใชส้ังเกตพฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกช่วงท่ีนักเรียนรับฟังคาํแนะนาํจากครู ซ่ึงมี
ผูว้ิจยัและครูเป็นผูร่้วมสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมครูพอ่ครูแม่ 
ลาํดบั 
ท่ี 

ขอ้ความ บนัทึกการสงัเกต 

1 ดา้นความสนใจ 

สีหนา้ท่ีแสดงอารมณ์ 
 
 
 

สายตาท่ีแสดงความสนใจ 
 
 
 

2 
ดา้นความมี
ระเบียบวินยั 

การแต่งกาย 
 
 
 

ความสาํรวมในการฟัง 
 
 
 

 
คาํนิยาม   แสดงอารมณ์ คือ การแสดงออกทางสีหนา้ท่ียิม้แยม้ในช่วงเขา้ร่วมกิจกรรม 
  สายตา คือ การสบสายตากบัครูในช่วงท่ีพดูคุย 
 ความสาํรวม คือ การรับฟังดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่พดูคุย 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
กจิกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
........................................................................ 

คร้ังท่ี............................ 
วนัท่ี...........................เดือน............................................................พ.ศ................................................ 
คําช้ีแจง ใชส้ังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงออกช่วงท่ีนกัเรียนครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบา้นนกัเรียน 
ซ่ึงมีผูว้ิจยัและครูท่ีปรึกษาเป็นผูร่้วมสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมเยีย่ม
บา้นนกัเรียน 
ลาํดบั 
ท่ี 

ขอ้ความ บนัทึกการสงัเกต 

1 ดา้นความสนใจ 

สีหนา้ท่ีแสดงอารมณ์ 
 
 
 

สายตาท่ีแสดงความสนใจ 
 
 
 

2 
ดา้นความมี
ระเบียบวินยั 

การแต่งกาย 
 
 
 

ความสาํรวมในการพดู 
 
 
 

 

คาํนิยาม  แสดงอารมณ์ คือ การแสดงออกทางสีหนา้ท่ียิม้แยม้ในช่วงครูไปเยีย่มบา้น 
 สายตา คือ การสบสายตาในช่วงท่ีพดูคุย 
 ความสาํรวม คือ การพดูคุยดว้ยคาํพดูท่ีเรียบร้อยและนํ้าเสียงในการพดู 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
กจิกรรมประชุมผู้ปกครอง 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
........................................................................ 

คร้ังท่ี................ 
วนัท่ี...........................เดือน...........................................................พ.ศ................................................ 
คําช้ีแจง ใชส้ังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงออกช่วงท่ีนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงมีผูว้ิจยัและ
ครูท่ีปรึกษาเป็นผูร่้วมสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมประชุมผูป้กครอง
นกัเรียน 
ลาํดบั 
ท่ี 

ขอ้ความ บนัทึกการสงัเกต 

1 ดา้นความสนใจ 

สีหนา้ท่ีแสดงอารมณ์ 
 
 
 

สายตาท่ีแสดงความสนใจ 
 
 
 

2 
ดา้นความมี
ระเบียบวินยั 

การแต่งกาย 
 
 
 

 

คาํนิยาม  แสดงอารมณ์ คือ การแสดงออกทางสีหนา้ท่ียิม้แยม้ในช่วงครูพดูคุยกบัผูป้กครอง 
 สายตา คือ การสบสายตาในช่วงท่ีพดูคุย 
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แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
กจิกรรมเพือ่นช่วยเพือ่น 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
............................................................................... 

 
 1.  แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี สาํหรับผูว้ิจยั ใชส้าํหรับสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัความคิดเห็น 
ในการดาํเนินการจดักิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน ของการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 2.  แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 รายการสมัภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง
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ตอนท่ี 2 

   
   
 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์................................................................................................................. 
 แผนกวิชา.....................................................สถานท่ีสมัภาษณ์............................................ 
 วนั เดือน ปี ท่ีสมัภาษณ์........................................................................................................ 
 
 
รายการท่ีสมัภาษณ์ 

 1. ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดวา่การจดักิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน สามารถช่วยเหลือผูเ้รียน
ท่ีเรียนอ่อนไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

ตอนท่ี 1 



193 
 

 2. นักเรียนคิดว่าการจดักิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อนทาํให้นักเรียนสามารถเรียนจนสําเร็จ
การศึกษาได ้หรือไม่ ไดอ้ยา่งไร   
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 3. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรม 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
คํานิยาม การเรียนจนสาํเร็จการศึกษา คือ การท่ีนกัเรียนไดเ้ล่ือนชั้นและมีผลการเรียนอยูใ่นเกณฑท่ี์
กาํหนด จนนกัเรียนสาํเร็จการศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
กจิกรรมติดตามนักเรียน 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
............................................................................... 

 
 1.  แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี สาํหรับผูว้ิจยั ใชส้าํหรับสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัความคิดเห็น 
ในการดาํเนินการจดักิจกรรมติดตามนกัเรียน ของการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 2.  แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 รายการสมัภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง
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ตอนท่ี 2 

   
   
 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์.................................................................................................................. 
 แผนกวิชา......................................................สถานท่ีสมัภาษณ์............................................ 
 วนั เดือน ปี ท่ีสมัภาษณ์........................................................................................................ 
 
 
รายการท่ีสมัภาษณ์ 
      1. ความคิดเห็นของนักเรียนคิดว่าการจดักิจกรรมติดตามนักเรียน มีขอ้ดีและขอ้เสีย 
อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

ตอนท่ี 1 
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      2. นักเรียนคิดว่าการติดตามนักเรียนของครูท่ีปรึกษาสามารถช่วยเหลือนักเรียน ให้
สามารถเรียนสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรไดห้รือไม่ไดอ้ยา่งไร  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 3. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรม 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
คํานิยาม การเรียนจนสาํเร็จการศึกษา คือ การท่ีนกัเรียนไดเ้ล่ือนชั้นและมีผลการเรียนอยูใ่นเกณฑท่ี์
กาํหนด จนนกัเรียนสาํเร็จการศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
กจิกรรมหน้าเสาธง 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
............................................................................... 

 
 1.  แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี สาํหรับผูว้ิจยั ใชส้าํหรับสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัความคิดเห็น 
ในการดาํเนินการจดักิจกรรมหนา้เสาธง ของการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 2.  แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 รายการสมัภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง
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ตอนท่ี 2 

 
   
 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์............................................................................................................... 
 แผนกวิชา...................................................สถานท่ีสมัภาษณ์............................................ 
 วนั เดือน ปี ท่ีสมัภาษณ์.................................................................................................... 
 
 
รายการท่ีสมัภาษณ์ 
       1. ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดวา่การจดักิจกรรมหนา้เสาธง มีขอ้ดีและขอ้เสีย อยา่งไร 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 

ตอนท่ี 1 
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 2. นกัเรียนคิดวา่การจดักิจกรรมหนา้เสาธง ควรปรับส่วนใดของกิจกรรม  หรือไม่อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 3. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรม 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
กจิกรรมตรวจสารเสพติด 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
............................................................................... 

 
 1.  แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี สาํหรับผูว้ิจยั ใชส้าํหรับสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัความคิดเห็น 
ในการดาํเนินการจดักิจกรรมตรวจสารเสพติด ของการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 2.  แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 รายการสมัภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง
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ตอนท่ี 2 

   
   
 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์.................................................................................................................. 
 แผนกวิชา.......................................................สถานท่ีสมัภาษณ์........................................... 
 วนั เดือน ปี ท่ีสมัภาษณ์........................................................................................................ 
 
 
รายการท่ีสมัภาษณ์ 
      1. ความคิดเห็นของนักเรียนคิดว่าการจดักิจกรรมตรวจสารเพสติด มีขอ้ดีและขอ้เสีย 
อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

ตอนท่ี 1 
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      2. ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดว่า การตรวจสารเสพติดเป็นการป้องกนัไม่ใหน้กัเรียนเขา้
ไปยุง่เก่ียวกบัสารเสพติดได ้หรือไม่อยา่งไร  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 3. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรม 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
คาํนิยาม การป้องกนั คือ การเอาตวัรอดจากการเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดท่ีเป็นภยัต่อตวัเอง  
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แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
กจิกรรม สิงห์ 2 น่าอยู่   

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
............................................................................... 

 
 1.  แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี สาํหรับผูว้ิจยั ใชส้าํหรับสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัความคิดเห็น 
ในการดาํเนินการจดักิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่ของการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 2.  แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 รายการสมัภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง
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ตอนท่ี 2 

   
   
 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์.............................................................................................................. 
 แผนกวิชา....................................................สถานท่ีสมัภาษณ์........................................... 
 วนั เดือน ปี ท่ีสมัภาษณ์.................................................................................................... 
 
 
รายการท่ีสมัภาษณ์ 
     1. ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดวา่การจดักิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่มีขอ้ดีและขอ้เสีย อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 

ตอนท่ี 1 
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 2. นกัเรียนคิดวา่การจดักิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยูค่วรปรับกิจกรรม หรือไม่อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 3. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรม 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
กจิกรรมโฮมรูม 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
............................................................................... 

 
 1.  แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี สาํหรับผูว้ิจยั ใชส้าํหรับสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัความคิดเห็น 
ในการดาํเนินการจดักิจกรรมโฮมรูม ของการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 2.  แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 รายการสมัภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

คาํช้ีแจง
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ตอนท่ี 2 

   
 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์.................................................................................................................. 
 แผนกวิชา....................................................สถานท่ีสมัภาษณ์.............................................. 
 วนั เดือน ปี ท่ีสมัภาษณ์........................................................................................................ 
 
 
รายการท่ีสมัภาษณ์ 
    1. ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดวา่การจดักิจกรรมโฮมรูม  มีขอ้ดีและขอ้เสีย อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 

ตอนท่ี 1 
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 2. ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดว่าการจดักิจกรรมโฮมรูม นั้นนกัเรียนไดรั้บคาํแนะนาํท่ี
เป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน หรือไม่อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 3. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรม 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
กจิกรรมครูพ่อ-ครูแม่ 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
............................................................................... 

 
 1.  แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี สาํหรับผูว้ิจยั ใชส้าํหรับสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัความคิดเห็น 
ในการดาํเนินการจดักิจกรรมครูพอ่ ครูแม่ ของการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 2.  แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 รายการสมัภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง
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ตอนท่ี 2 

   
   
 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์.................................................................................................................. 
 แผนกวิชา....................................................สถานท่ีสมัภาษณ์.............................................. 
 วนั เดือน ปี ท่ีสมัภาษณ์........................................................................................................ 
 
 
รายการท่ีสมัภาษณ์ 
       1. ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดวา่การจดักิจกรรมครูพอ่ ครูแม่ มีขอ้ดีและขอ้เสีย อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

ตอนท่ี 1 
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 2. นักเรียนคิดว่าการจดักิจกรรมครูพ่อ ครูแม่ ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมในส่วนใด 
อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 3. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรม 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
กจิกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
............................................................................... 

 
 1.  แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี สาํหรับผูว้ิจยั ใชส้าํหรับสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัความคิดเห็น 
ในการดาํเนินการจดักิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน ของการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 2.  แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 รายการสมัภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง
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ตอนท่ี 2 

   
   
 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์.................................................................................................................. 
 แผนกวิชา.......................................................สถานท่ีสมัภาษณ์........................................... 
 วนั เดือน ปี ท่ีสมัภาษณ์........................................................................................................ 
 
 
รายการท่ีสมัภาษณ์ 
      1. ความคิดเห็นของนักเรียนคิดว่าการจดักิจกรรมเยี่ยมบา้นนกัเรียน มีขอ้ดีและขอ้เสีย 
อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

ตอนท่ี 1 
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      2. ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดว่าดี หรือไม่ อยา่งไร กบัการท่ีครูท่ีปรึกษาให้ความสาํคญั
กบันกัเรียนโดยการออกเยีย่มบา้นนกัเรียนทุกคน   
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 3. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรม 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 

 
 
 
 



215 
 

แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
กจิกรรมประชุมผู้ปกครอง 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
............................................................................... 

 
 1.  แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี สาํหรับผูว้ิจยั ใชส้าํหรับสัมภาษณ์นกัเรียนเก่ียวกบัความคิดเห็น 
ในการดาํเนินการจดักิจกรรมประชุมผูป้กครอง ของการพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 2.  แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ตอนท่ี 2 รายการสมัภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง
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ตอนท่ี 2 

   
   
 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์.................................................................................................................. 
 แผนกวิชา......................................................สถานท่ีสมัภาษณ์............................................ 
 วนั เดือน ปี ท่ีสมัภาษณ์........................................................................................................ 
 
 
รายการท่ีสมัภาษณ์ 
         1.ความคิดเห็นของนักเรียนคิดว่าการจดักิจกรรมประชุมผูป้กครอง มีขอ้ดีและขอ้เสีย 
อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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 2. นกัเรียนคิดวา่การจดักิจกรรมประชุมผูป้กครองควรปรับส่วนใดของกิจกรรม  อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 3. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดักิจกรรม 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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   แบบบันทกึส่วนตัวของนักเรียน 
กจิกรรมเพือ่นช่วยเพือ่น 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
........................................................................ 

วนัท่ี...........................เดือน............................................................พ.ศ................................................ 
ช่ือนกัเรียนผูบ้นัทึก............................................................................................................................... 
 
บนัทึกของนกัเรียนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 

1.ส่ิงท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
2.ความคิดเห็นของการจดักิจกรรม 
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แบบบันทกึส่วนตัวของนักเรียน 
กจิกรรมติดตามนักเรียน 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
........................................................................ 

วนัท่ี...........................เดือน.............................................................พ.ศ............................................... 
ช่ือนกัเรียนผูบ้นัทึก.............................................................................................................................. 
 
บนัทึกของนกัเรียนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมติดตามนกัเรียน 

1.ส่ิงท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
2.ความคิดเห็นของการจดักิจกรรม 
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แบบบันทกึส่วนตัวของนักเรียน 
กจิกรรมหน้าเสาธง 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
........................................................................ 

วนัท่ี...........................เดือน..............................................................พ.ศ.............................................. 
ช่ือนกัเรียนผูบ้นัทึก............................................................................................................................... 
 
บนัทึกของนกัเรียนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมหนา้เสาธง 

1.ส่ิงท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
2.ความคิดเห็นของการจดักิจกรรม 
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แบบบันทกึส่วนตัวของนักเรียน 
กจิกรรมตรวจสารเสพติด 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
........................................................................ 

วนัท่ี...........................เดือน............................................................พ.ศ................................................ 
ช่ือนกัเรียนผูบ้นัทึก............................................................................................................................... 
 
บนัทึกของนกัเรียนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมตรวจสารเสพติด 

1.ส่ิงท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
2.ความคิดเห็นของการจดักิจกรรม 
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แบบบันทกึส่วนตัวของนักเรียน 
กจิกรรมสิงห์ 2 น่าอยู่   

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
........................................................................ 

วนัท่ี...........................เดือน..............................................................พ.ศ.............................................. 
ช่ือนกัเรียนผูบ้นัทึก.............................................................................................................................. 
 
บนัทึกของนกัเรียนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่

1.ส่ิงท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
2.ความคิดเห็นของการจดักิจกรรม 
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แบบบันทกึส่วนตัวของนักเรียน 
กจิกรรมโฮมรูม 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
........................................................................ 

วนัท่ี...........................เดือน............................................................พ.ศ................................................ 
ช่ือนกัเรียนผูบ้นัทึก............................................................................................................................... 
 
บนัทึกของนกัเรียนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมโฮมรูม 

1.ส่ิงท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
2.ความคิดเห็นของการจดักิจกรรม 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



224 
 

แบบบันทกึส่วนตัวของนักเรียน 
กจิกรรมครูพ่อ-ครูแม่ 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
........................................................................ 

วนัท่ี...........................เดือน............................................................พ.ศ................................................ 
ช่ือนกัเรียนผูบ้นัทึก.............................................................................................................................. 
 
บนัทึกของนกัเรียนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมครูพอ่ ครูแม่ 

1.ส่ิงท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
2.ความคิดเห็นของการจดักิจกรรม 
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แบบบันทกึส่วนตัวของนักเรียน 
กจิกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
........................................................................ 

วนัท่ี...........................เดือน............................................................พ.ศ................................................ 
ช่ือนกัเรียนผูบ้นัทึก............................................................................................................................... 
 
บนัทึกของนกัเรียนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเยีย่มบา้นนกัเรียน 

1.ส่ิงท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
2.ความคิดเห็นของการจดักิจกรรม 
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แบบบันทกึส่วนตัวของนักเรียน 
กจิกรรมการประชุมผู้ปกครอง 

โครงการ การพฒันาระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
........................................................................ 

วนัท่ี...........................เดือน............................................................พ.ศ................................................ 
ช่ือนกัเรียนผูบ้นัทึก............................................................................................................................... 
 
บนัทึกของนกัเรียนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการประชุมผูป้กครองของนกัเรียน 

1.ส่ิงท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
2.ความคิดเห็นของการจดักิจกรรม 
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คาํช้ีแจง

แบบสัมภาษณ์ 
หัวหน้าทมีผู้ดูแลระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน  

การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
............................................................................... 

 
 
 
 1. แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี สาํหรับผูว้ิจยั ใชส้าํหรับสัมภาษณ์หัวหนา้ทีมผูดู้แลระบบการ
ดูแลสนบัสนุนนกัเรียนเก่ียวกบัความคิดเห็น ในการดาํเนินงานระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 2. แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 รายการสมัภาษณ์ 
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ตอนท่ี 1 

ตอนท่ี 2 

 
   
  
 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
 1.เพศ………………………………………………………………………….  
 2. อาย…ุ……………………………………………………………………… 
 3. ระดบัการศึกษา…………………………………………………………….. 
 4. ตาํแหน่ง……………………………………………………………………. 
 5. ระยะเวลาการรับราชการ…………………………………………………… 
 6. จาํนวนชัว่โมงท่ีสอนต่อสปัดาห์……………………………………………. 
 7. ทาํหนา้ท่ีปฏิบติัการสอนในสาขาวิชา………………………………………. 
 

  
 
 รายการท่ีสมัภาษณ์ 
 1. การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนมีขอ้ดีและขอ้เสียหรือไม่อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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 2. การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนควรปรับในส่วนใด 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

3. ในการจดักิจกรรม มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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คาํช้ีแจง

แบบสัมภาษณ์ 
ครูแนะแนว  

การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
............................................................................... 

 
 
 
 1. แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี สําหรับผูว้ิจยั ใชส้ําหรับสัมภาษณ์ครูแนะแนวเก่ียวกบัความ
คิดเห็น ในการดาํเนินงานระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 2. แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 รายการสมัภาษณ์ 
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ตอนท่ี 1 

ตอนท่ี 2 

 
 
   

 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
 1.เพศ………………………………………………………………………….  
 2. อาย…ุ……………………………………………………………………… 
 3. ระดบัการศึกษา…………………………………………………………….. 
 4. ตาํแหน่ง……………………………………………………………………. 
 5. ระยะเวลาการรับราชการ…………………………………………………… 
 6. จาํนวนชัว่โมงท่ีสอนต่อสปัดาห์……………………………………………. 
 7. ทาํหนา้ท่ีปฏิบติัการสอนในสาขาวิชา………………………………………. 
 

  
 
 รายการท่ีสมัภาษณ์ 
 1. การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนมีขอ้ดีและขอ้เสียหรือไม่อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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 2. การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนควรปรับในส่วนใด 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 3. ในการจดักิจกรรม มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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คาํช้ีแจง

แบบสัมภาษณ์ 
ครูกจิกรรม  

การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
............................................................................... 

 
 
 
 1. แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี สําหรับผูว้ิจัย ใช้สําหรับสัมภาษณ์ครูกิจกรรมเก่ียวกับความ
คิดเห็น ในการดาํเนินงานระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 2. แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 รายการสมัภาษณ์ 
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ตอนท่ี 1 

ตอนท่ี 2 

 
   
  
 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
 1.เพศ………………………………………………………………………….  
 2. อาย…ุ……………………………………………………………………… 
 3. ระดบัการศึกษา…………………………………………………………….. 
 4. ตาํแหน่ง……………………………………………………………………. 
 5. ระยะเวลาการรับราชการ…………………………………………………… 
 6. จาํนวนชัว่โมงท่ีสอนต่อสปัดาห์……………………………………………. 
 7. ทาํหนา้ท่ีปฏิบติัการสอนในสาขาวิชา……………………………………… 
 

  
 
 รายการท่ีสมัภาษณ์ 
 1. การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนมีขอ้ดีและขอ้เสียหรือไม่อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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 2. การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนควรปรับในส่วนใด 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

3. ในการจดักิจกรรม มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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คาํช้ีแจง

แบบสัมภาษณ์ 
ครูทีป่รึกษา  

การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
............................................................................... 

 
 
 
 1. แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี สาํหรับผูว้ิจยั ใชส้าํหรับสมัภาษณ์ครูท่ีปรึกษาเก่ียวกบัความ
คิดเห็น ในการดาํเนินงานระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 2. แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 รายการสมัภาษณ์ 
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ตอนท่ี 1 

ตอนท่ี 2 

   
  
  
 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
 1.เพศ………………………………………………………………………….  
 2. อาย…ุ……………………………………………………………………… 
 3. ระดบัการศึกษา…………………………………………………………….. 
 4. ตาํแหน่ง……………………………………………………………………. 
 5. ระยะเวลาการรับราชการ…………………………………………………… 
 6. จาํนวนชัว่โมงท่ีสอนต่อสปัดาห์……………………………………………. 
 7. ทาํหนา้ท่ีปฏิบติัการสอนในสาขาวิชา………………………………………. 
 

  
 
 รายการท่ีสมัภาษณ์ 
 1. การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนมีขอ้ดีและขอ้เสียหรือไม่อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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 2. การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนควรปรับในส่วนใด 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

3. ในการจดักิจกรรม มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................. 
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คาํช้ีแจง

แบบสัมภาษณ์ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน  

การประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
............................................................................... 

 
 
 
 1. แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ี สาํหรับผูว้ิจยั ใชส้าํหรับสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีบริหารงานเก่ียวกบั
ความคิดเห็น ในการดาํเนินงานระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน 
 2. แบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 รายการสมัภาษณ์ 
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ตอนท่ี 1 

ตอนท่ี 2 

 
   
 
 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
 1.เพศ………………………………………………………………………….  
 2. อาย…ุ……………………………………………………………………… 
 3. ระดบัการศึกษา…………………………………………………………….. 
 4. ตาํแหน่ง……………………………………………………………………. 
 5. ระยะเวลาการรับราชการ…………………………………………………… 
 6.งานท่ีรับผดิชอบ……………………………………………………………. 
  

  
 
 
 รายการท่ีสมัภาษณ์ 
 1. การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนมีขอ้ดีและขอ้เสียหรือไม่อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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 2. การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนควรปรับในส่วนใด 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................. 

3. ในการจดักิจกรรม มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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ตวัอย่าง (ถอดเทป) 
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ตัวอย่าง (ถอดเทป) 
การสัมภาษณ์นักเรียน 

กจิกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน 
 
ผูว้ิจยั:  สวสัดีครับ 
นกัเรียน : สวสัดีครับอาจารย ์
 
ผูว้ิจยั:  วนัน้ีจะขอสมัภาษณ์นกัเรียนนะครับ การสมัภาษณ์คร้ังน้ีจะไม่มีผลต่อวิชาท่ีนกัเรียนเรียน 
           ก่อนอ่ืนครูขอทราบรายละเอียดทัว่ไปก่อน คุณช่ืออะไรครับ เรียนอยูแ่ผนกวิชาอะไรครับ  
นกัเรียน:  ผมช่ือนายกณัตภณ สุบรรณพงษ ์ผมเรียนอยูแ่ผนกวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ครับ 
 
ผูว้ิจยั:  นกัเรียนครับในช่วงอาทิตยก่์อนหนา้น้ีมีครูท่ีปรึกษาเขา้ไปเยีย่มบา้นนกัเรียนหรือเปล่า 
 ครับ 
นกัเรียน: ไปครับ 
 
ผูว้ิจยั:  นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรท่ีไดมี้การจดัใหค้รูท่ีปรึกษาไปเยีย่มบา้นนกัเรียน 
นกัเรียน:  ผมคิดวา่ดีครับ 
 
ผูว้ิจยั:  นกัเรียนคิดวา่ขอ้ดีของการเยีย่มบา้นมีอะไรบา้ง 
นกัเรียน:  ไดเ้ห็นความเป็นอยูข่องนกัเรียนและผูป้กครอง ไดรู้้ขอ้มูลวา่ตอนท่ีอยูบ่า้นกบัอยูว่ทิยาลยั 
 มีพฤติกรรมเหมือนกนัหรือไม่ ผูป้กครองไดท้ราบความประพฤติและขอ้มูลของผมจากครู 
 ท่ีปรึกษา และผูป้กครองไดป้รึกษาปัญหาในการเรียน ความประพฤติ ของผมกบัครู 
 ท่ีปรึกษาครับ 
 
ผูว้ิจยั:  มีขอ้เสียของการไปเยีย่มบา้นนกัเรียนมีไหมครับ 
นกัเรียน:  บางคร้ังไปแลว้ผูป้กครองไม่วา่ง ครับ 
 
ผูว้ิจยั:  ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดวา่ดี หรือไม่ อยา่งไร กบัการท่ีครูท่ีปรึกษาใหค้วามสาํคญักบั 
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 นกัเรียนโดยการออกเยีย่มบา้นนกัเรียนทุกคน ครับ  
นกัเรียน:  ดีครับ ผมรู้สึกมีกาํลงัใจในการเรียนโดยครูใหค้วามสาํคญักบัตวัผมครับ 
 
ผูว้ิจยั:  นกัเรียนมีขอ้เสนอแนะอะไรบางกบัการจดักิจกรรมเยีย่มบา้นครับ 
นกัเรียน:  ควรใหเ้พื่อนๆ ทุกคนในหอ้งไปเยีย่มบา้นดว้ยจะไดรู้้จกับา้นกนัทุกคนครับ 
 
ผูว้ิจยั :  ครูขอขอบคุณนกัเรียนมากๆ นะครับ ท่ีไดม้าใหข้อ้มูลในการจดักิจกรรมเยีย่มบา้น 
 นกัเรียน ทาํใหค้รูไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งมาก ขอบคุณนะครับ สวสัดีครับ  
นกัเรียน:  สวสัดีครับ 
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ตัวอย่าง (ถอดเทป) 
การสัมภาษณ์นักเรียน 
กจิกรรมครูพ่อครูแม่ 

 
ผูว้ิจยั:  สวสัดีครับ 
นกัเรียน: สวสัดีครับอาจารย ์
 
ผูว้ิจยั:  วนัน้ีจะขอสมัภาษณ์นกัเรียนนะครับ การสมัภาษณ์คร้ังน้ีจะไม่มีผลต่อวิชาท่ีนกัเรียนเรียน 
 ก่อนอ่ืนครูขอทราบรายละเอียดทัว่ไปก่อน คุณช่ืออะไรครับ เรียนอยูแ่ผนกวิชาอะไรครับ  
นกัเรียน:  ผมช่ือนายพงษส์วา่ง พวงเงิน ผมเรียนอยูแ่ผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจครับ 
 
ผูว้ิจยั:  นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมในการจดักิจกรรมครูพอ่ครูแม่หรือเปล่าครับ 
นกัเรียน: ไดเ้ขา้ร่วมครับ 
 
ผูว้ิจยั:  ความคิดเห็นของนกัเรียนคิดวา่การจดักิจกรรมครูพอ่ครูแม่ มีขอ้ดีอยา่งไร 
นกัเรียน:  ขอ้ดี คือ 
 -ทาํใหผ้มสามารถปรึกษาในเร่ืองท่ีผมมีปัญหากบัครูเป็นการส่วนตวั และก ็
 -การใหค้าํปรึกษาในบางเร่ืองท่ีไม่สามารถใหผู้อ่ื้นรู้ไดแ้ละบางเร่ืองไม่สามารถปรึกษาพอ่ 
 แม่ไดแ้ละเพื่อนได ้
 -ทาํใหมี้ความรู้สึกดีเพราะครูใหค้วามสาํคญักบัตวัเราในดา้นการเรียนและพฤติกรรมของ 
 เรา ครับ 
 
ผูว้ิจยั:  นกัเรียนคิดวา่ขอ้เสียของกิจกรรมครูพอ่ครูแม่มีไหมครับ 
นกัเรียน:  บางคร้ังครูแนะนาํแลว้ผมไม่สามารถทาํไดเ้พราะบางอยา่งรู้สึกฝืนตวัเองครับ 
 
ผูว้ิจยั:  นกัเรียนคิดวา่การจดักิจกรรมครูพอ่ครูแม่ ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมในส่วนใด อยา่งไร 
นกัเรียน:  ควรปรับ ในส่วนการพดูคุยใหค้าํปรึกษาไม่ควรใหผู้อ่ื้นเขา้มายุง่เก่ียวครับ 
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ผูว้ิจยั:  นกัเรียนมีขอ้เสนอแนะอะไรบางกบัการจดักิจกรรมครูพอ่ครูแม่ 
นกัเรียน:  ควรเขา้ใจนกัเรียนใหม้ากกวา่น้ีในดา้นพฤติกรรม การเรียน ครอบครัวปัญหาต่างๆ เพื่อครู 
 จะไดเ้ห็นถึงปัญหาของนกัเรียนครับ 
 
ผูว้ิจยั :  ครูขอขอบคุณนกัเรียนมากๆ นะครับ ท่ีไดม้าใหข้อ้มูลในการจดักิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน  
 ทาํใหค้รูไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งมาก ขอบคุณนะครับ สวสัดีครับ  
นกัเรียน:  สวสัดีครับ 
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ตัวอย่าง (ถอดเทป) 
การสัมภาษณ์ครูแนะแนว 

ด้านการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
 

ผูว้ิจยั:  สวสัดีครับอาจารย ์
อาจารยช์ลธิชา: สวสัดีค่ะอาจารย ์
 
ผูว้ิจยั:  วนัน้ีจะขอสมัภาษณ์อาจารยช์ลธิชานะครับ การสมัภาษณ์คร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลสาํหรับการ 
 ประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ผมจะเร่ิมสมัภาษณ์จากขอ้มูล 
 พื้นฐานก่อนนะครับ 
อาจารยช์ลธิชา: ไดค่้ะ 
 
ผูว้ิจยั:  อาจารยอ์ายเุท่าไรครับ 
อาจารยช์ลธิชา: อาย ุ31 ปี ค่ะ 
 
ผูว้ิจยั:  อาจารยส์าํเร็จการศึกษาระดบัใดครับ 
อาจารยช์ลธิชา: ระดบัปริญญาตรี ค่ะ 
 
ผูว้ิจยั: ปัจจุบนัน้ีอาจารยท์าํงานใน ตาํแหน่งอะไรบา้งครับ 
อาจารยช์ลธิชา: หวัหนา้งานแนะแนวค่ะ 
 
ผูว้ิจยั:  ระยะเวลาท่ีอาจารยท์าํงานท่ีวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 ก่ีปีครับ 
อาจารยช์ลธิชา: 4  ปี ค่ะ 
 
ผูว้ิจยั:  จาํนวนชัว่โมงท่ีอาจารยท์าํการสอนต่อสปัดาห์ก่ีชัว่โมงครับ 
อาจารยช์ลธิชา: 20 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ค่ะ 
 
ผูว้ิจยั: อาจารยท์าํหนา้ท่ีปฏิบติัการสอนในสาขาวชิาใดบา้งครับ 
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อาจารยช์ลธิชา: สาขาวิชา พื้นฐานค่ะ 
 
ผูว้ิจยั:  ขอใหอ้าจารยต์อบและใหข้อ้มูลผมใหม้ากท่ีสุดเพราะขอ้มูลของอาจารยจ์ะเป็นประโยชน ์
 กบัการวจิยัคร้ังน้ีและเป็นประโยชนก์บันกัเรียนอยา่งมากครับ 
อาจารยช์ลธิชา: ไดค่้ะ 
 
ผูว้ิจยั: อาจารยคิ์ดวา่การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนมีขอ้ดีหรือไม่อยา่งไรครับ 
อาจารยช์ลธิชา: -ครูสามารถรู้ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของนกัเรียน ทั้งเร่ืองการเรียน สภาพครอบครัว ความ 
  เป็นอยู ่ เม่ือมีทุนการศึกษา หรือการกูเ้งินจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา ครู 
  สามารถพิจารณาคดัเลือกไดอ้ยา่งเหมาะสม เม่ือนกัเรียนมีปัญหาทั้งเร่ืองการเรียน 
  และเร่ืองต่าง ๆ ครูสามารถช่วยแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกวิธีและถูกตอ้ง ค่ะ 
  -สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งครู นกัเรียน ครอบครัว และชุมชน  ทาํใหน้กัเรียน 
  จบการศึกษาไดต้ามหลกัสูตร ค่ะ 
 
ผูว้ิจยั: และขอ้เสียมีหรือไม่อยา่งไรครับ 
อาจารยช์ลธิชา: -ขอ้เสีย คือ บางคร้ังอาจเป็นการเพิ่มภาระของครูท่ีตอ้งดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   
  เพราะฉะนั้นอยา่ใหคิ้ดวา่เป็นหนา้ท่ี ใหคิ้ดวา่นกัเรียนเป็นลูกหลานของเรา ท่ีเรา 
  ตอ้งการใหพ้วกเขาจบการศึกษาและไปประกอบอาชีพไดต้ามท่ีตั้งใจไว ้ขอ้มูลของ 
  นกัเรียนในบางคร้ังอาจไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่จริง ครูตอ้งรู้แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือ 
  จะตอ้งลงไปดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยตนเอง ไม่ใช่สอบถามจากบุคคลอ่ืน ค่ะ 
  -ขอ้เสียอีกอยา่งหน่ึง คือ นกัเรียนจะคิดวา่ครูมาจบัผดิ เพราะฉะนั้นครูตอ้งแสดงให ้
  เห็นถึงความจริงใจและความหวงัดี ค่ะ 
 
ผูว้ิจยั:  อาจารยคิ์ดวา่การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนควรปรับในส่วนใดบางครับ 
อาจารยช์ลธิชา: คือ ควรปรับระบบในเร่ือง ควรทาํใหจ้ริงจงัและต่อเน่ือง ไม่ควรเปล่ียนท่ีปรึกษา 

บ่อย ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญัแก่นกัเรียนทุกคน ค่ะ 
 
ผูว้ิจยั:  ในการจดักิจกรรม มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไรครับ 
อาจารยช์ลธิชา: คิดวา่เร่ืองของการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นเร่ืองท่ีดี ท่ีครูทุกคนควรทาํ ไม่เฉพาะ 

ครูท่ีปรึกษาตอ้งรับผดิชอบ  ทุกฝ่ายตอ้งเห็นถึงความสาํคญั  ควรทาํดว้ยความ 
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จริงจงั จริงใจ และต่อเน่ืองตลอดไป  เม่ือมีปัญหาผูบ้ริหารควรใส่ใจและใหค้วาม 
ช่วยเหลือ มีการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมและมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมค่ะ 

 
ผูว้ิจยั :  ครูขอขอบคุณอาจารยม์ากๆ นะครับ ท่ีไดม้าใหข้อ้มูลในดา้นการประเมินประสิทธิภาพ 
 ของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ทาํใหผ้มไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งมาก  
 ขอบคุณนะครับ สวสัดีครับ  
นกัเรียน: สวสัดีค่ะ 
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ตัวอย่าง (ถอดเทป) 
การสัมภาษณ์ครูทีป่รึกษา 

ด้านการประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนับสนุนนักเรียน 
 
ผูว้ิจยั:  สวสัดีครับพี่ 
อาจารยส์มโรจน:์ สวสัดีครับ 
 
ผูว้ิจยั:  วนัน้ีจะขอสมัภาษณ์พี่สมโรจน์นะครับ การสมัภาษณ์คร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลสาํหรับการ 
 ประเมินประสิทธิภาพของระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ผมจะเร่ิมสมัภาษณ์พี่จาก 
 ขอ้มูลพื้นฐานก่อนนะครับ 
อาจารยส์มโรจน:์ ไดค้รับ 
 
ผูว้ิจยั:  พี่อายเุท่าไรครับ 
อาจารยส์มโรจน:์ 42 ปี 
 
ผูว้ิจยั:  พี่สาํเร็จการศึกษาระดบัใดครับ 
อาจารยส์มโรจน:์ ระดบัปริญญาโท ครับ 
 
ผูว้ิจยั: ปัจจุบนัน้ีพี่ทาํงานใน ตาํแหน่งอะไรบา้งครับ 
อาจารยส์มโรจน:์ หวัหนา้แผนวิชาเทคนิคพื้นฐาน, ครูท่ีปรึกษานกัเรียนชั้น ปวช.1 ครับ 
 
ผูว้ิจยั:  ระยะเวลาท่ีพีท่าํงานท่ีวิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี แห่งท่ี 2 ก่ีปีครับ 
อาจารยส์มโรจน:์ 16 ปี 
 
ผูว้ิจยั:  จาํนวนชัว่โมงท่ีพี่ทาํการสอนต่อสปัดาห์ก่ีชัว่โมงครับ 
อาจารยส์มโรจน:์ 14 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
 
ผูว้ิจยั: พี่ทาํหนา้ท่ีปฏิบติัการสอนในสาขาวิชาใดบา้งครับ 
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อาจารยส์มโรจน:์ สาขาวิชาพื้นฐาน 
 
ผูว้ิจยั:  ขอใหพ้ี่ตอบและใหข้อ้มูลผมใหม้ากท่ีสุดเพราะขอ้มูลของพี่จะเป็นประโยชนก์บัการวิจยั 
 คร้ังน้ีและเป็นประโยชน์กบันกัเรียนอยา่งมากครับ 
อาจารยส์มโรจน:์ ไดค้รับ 
 
ผูว้ิจยั: พี่คิดวา่การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนมีขอ้ดีหรือไม่อยา่งไรครับ 
อาจารยส์มโรจน:์ -ขอ้ดี คือ ทาํใหรู้้จกันกัเรียนไดล้ะเอียดข้ึน ครูมีขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนมากข้ึน 
 เพื่อช่วยในการปรับพฤติกรรม การช่วยเหลือนกัเรียนจะไดต้รงตามปัญหาท่ีเกิดและ 
 แกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง มีการประสานงานกนัท่ีดีระหวา่งบา้นกบัวิทยาลยัและรวดเร็ว ทาํใหมี้ 
 การส่งต่อขอ้มูลไดร้ะหวา่งหน่วยงานถา้มีความตอ้งการขอ้มูล  ครูเป็นส่วนสาํคญัในการ 
 จบการศึกษาของนกัเรียนไม่ใช่แต่เร่ืองของการเรียน นกัเรียนจะมีท่ีพึ่ง ไวใ้จได ้ในการ 
 ช่วยแกปั้ญหาทั้งเร่ืองเรียนและเร่ืองส่วนตวั นกัเรียนจะมีความรู้สึกท่ีดีกบัครูและ 
 ผูป้กครองวา่ทั้งสองมีความตั้งใจในการช่วยดูแลนกัเรียนจริง นกัเรียนจะเรียนไดอ้ยา่งมี 
 ความสุข  จะจบการศึกษาไดต้ามหลกัสูตร  และนกัเรียนท่ีมีความสามารถครูอาจจะตั้งให ้
 เป็นนกัเรียนแกนนาํ ซ่ึงในส่วนของระบบนั้น 
 
ผูว้ิจยั: และขอ้เสียมีหรือไม่อยา่งไรครับ 
อาจารยส์มโรจน:์ ไม่น่าจะมีนะ 
 
ผูว้ิจยั:  อาจารยคิ์ดวา่การพฒันาระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียนควรปรับในส่วนใดบางครับ 
อาจารยส์มโรจน:์ คือ ควรปรับใหทุ้กฝ่ายใหค้วามสาํคญักบัการดูแลนกัเรียนและมีกระบวนการและ 
 ขั้นตอนท่ีเหมาะสม ในส่วนของระยะเวลาการจดักิจกรรมนอ้ยเกินไปควรเพิ่มเวลาให ้
 มากกวา่น้ีครับ 
 
ผูว้ิจยั:  ในการจดักิจกรรม มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไรครับ 
อาจารยส์มโรจน:์ กมี็ความเหมาะสมนะ 
 
ผูว้ิจยั :  ครูขอขอบคุณพี่มากๆ นะครับ ท่ีไดม้าใหข้อ้มูลในดา้นการประเมินประสิทธิภาพของ 
 ระบบการดูแลสนบัสนุนนกัเรียน ทาํใหผ้มไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งมาก ขอบคุณ 
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 นะครับ สวสัดีครับ  
นกัเรียน: สวสัดีครับ 
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กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน 
 
 

 

 

 

 

กิจกรรมตรวจสารเสพติด 

ประมวลภาพการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสิงห์ 2 น่าอยู ่
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กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมโฮมรูม 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมติดตามนกัเรียน  

 

 

 

 



256 
 

 

กิจกรรมครูพอ่ครูแม่  

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 

ประมวลภาพการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 
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ครูกิจกรรม 
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ประวตัผู้ิวจิัย 
 
ช่ือ นิพนธ์  แกว้เกิด 
วนั เดือน ปี เกดิ 7 ธนัวาคม 2517 
สถานทีเ่กดิ สิงห์บุรี ประเทศไทย 
ประวตัิการศึกษา วิทยาลยัเทคนิคสิงห์บุรี  
 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเลก็ทรอนิกส์, 2535 
 โรงเรียนเซนตจ์อห์นโปลีเทคนิค  
  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์, 2537 
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า, 2540 
 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,  
 2550 
 มหาวิทยาลยัรังสิต 
 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา, 2555 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี 40/2 หมู่ท่ี 7 ตาํบลเชิงกลดั อาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี 
สถานทีท่าํงาน วิทยาลยัการอาชีพบาํเหน็จณรงค ์ 
 ตาํบลบา้นชวน อาํเภอบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ 
ตําแหน่งปัจจุบัน        ขา้ราชการ ครู 
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