บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมา
สัง คมโลกปั จ จุ บ นั สภาพเศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อ ง วัฒ นธรรมและความก้า วหน้า
ทางด้า นวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ก ารเปลี ' ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สภาพเศรษฐกิ จ สัง คม การเมือง วัฒนธรรมของประเทศไทยเป็ นอย่า งมาก เพื'อให้ท ดั เทียมกับ
สัง คมอารยธรรมนานาประเทศที' เจริ ญก้าวหน้าและก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน เพื' อให้ คนไทย
มี ความพร้ อม ที' จะเป็ นพลเมื องอาเซี ยน การพัฒนาประเทศจําเป็ นอย่างยิ'งที' จะต้องพัฒนาเยาวชน
ของชาติ ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ซึ' งการศึกษาเป็ นเครื' องมือพื6นฐานในการพัฒนา
เยาวชนของชาติเพื'อเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
พระราชบัญญัติก ารศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ' ม เติ ม (ฉบับ ที' 2) พ.ศ. 2545
ได้กาํ หนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาที'ตอ้ งมุ่งเน้นคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โดยกํา หนดไว้ใ นหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุ ณ ภาพการศึก ษา มาตรา47 กําหนดให้มี
ระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาเพื 'อ พัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาทุก ระดับ
การประกัน คุ ณ ภาพเป็ นหน้า ที 'ข องบุค ลากรทุก คนในสถานศึก ษา ไม่ว ่า จะเป็ นผู บ้ ริ ห าร
ครู อาจารย์และบุคลากรอื'นๆ ในสถานศึกษาโดยการดําเนิ นงานจะต้องให้ผูเ้ กี' ยวข้อง เช่ น ผูเ้ รี ยน
ชุ มชน เขตพื6นที'การศึกษา หรื อหน่ วยงาน ที'กาํ กับดูแลเข้ามามีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมาย
วางแผน ติ ดตามประเมินผล พัฒนา ปรับปรุ ง ช่ วยกันคิ ด ช่ วยกันทํา ช่ วยกันผลักดัน ให้สถานศึกษา
มีคุ ณ ภาพเพื'อ ให้ผูเ้ รี ย นได้รับ การศึก ษาที'ดี มีคุ ณ ภาพเป็ นไปตามความต้องการของผูป้ กครอง
สัง คม และประเทศชาติ พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที' แก้ไข
เพิ' มเติ ม (ฉบับที' 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ได้ก ํา หนดความมุ ่ง หมายและหลัก การจัด การศึก ษา
ต้องเป็ นไปเพื'อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษ ย์ที'ส มบูรณ์ ท6 งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และ
คุ ณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชี วิตสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื'นได้อย่างมี ความสุ ข
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ. 2545 : 12) การจัดการศึกษามีความสําคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนเพื'อบรรลุเป้ าประสงค์ คือ เก่ง ดี มีสุข สถานศึกษาจึงต้องจัดการเรี ยนการสอน
และจัดกิจกรรมที'จะส่ งเสริ ม สนับสนุ น และพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝัง
และปลุ ก จิตสํานึ กให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความคิดตระหนักในบทบาทหน้าที' ความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคม ชุ มชน และสิ' งแวดล้อม มีทกั ษะชี วิตที'ดีเพื'อให้สามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมร่ วมกับผูอ้ ื'น
ได้อย่างมีความสุ ข (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ. 2552 : 2)

2
สภาพสังคมไทยได้เกิ ดภาวะวิกฤตทางสังคม คือ ภัยจากสารเสพติด ภัยจากการละเมิด
ทางเพศ ความล้มเหลวทางการเรี ย น การงานอาชี พ ความรุ นแรง จากการใช้กาํ ลังกลัน' แกล้ง
และรังแก อุบตั ิภยั ต่างๆ ซึ' งกลุ่มประชากรที'ได้รับผลกระทบรุ นแรงที'สุด คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน
ของชาติโดยเฉพาะภัยจากสารเสพติด ภัยจากการละเมิดทางเพศ และความล้มเหลวทางการศึกษา
จากสภาวะดังกล่าวทําให้หลายฝ่ ายวิเคราะห์วา่ เป็ นผลจากการจัดการศึกษาที'ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมาย
ซึ' งเป้ าหมายดังกล่าว คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที'กาํ ลังเรี ยนอยูใ่ นสถานศึกษาทั6งในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีการพัฒนาทางด้าน
ร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และมีคุณลักษณะที'พึงประสงค์ ผูเ้ รี ยนไม่สามารถคิดวิเคราะห์
ป้ องกันและแก้ไ ขปั ญ หาที'เ กิ ด ขึ6 น กับ ตนเองได้ จึง ทํา ให้เ ด็ก และเยาวชนส่ วนใหญ่หาทางออก
โดยการพึ'งสารเสพติด และใช้ความรุ นแรงในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั6นพื6นฐาน. 2547 : 3)
สํานักงานคณะกรรมการการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (2551 : 34) กล่าวว่า
สถานการณ์ ปัญหายาเสพติ ดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชน
และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน : จังหวัดชลบุรีและระยอง พบว่า เยาวชนส่ วนหนึ' งต้องออกจาก
โรงเรี ยนขณะศึกษา โดยมีสาเหตุมาจากสภาพปั ญหาในครอบครัว การประพฤติตนผิดระเบียบของ
โรงเรี ยน การทะเลาะวิวาทหรื อมีปัญหาขัดแย้งกับเพื'อนและครู รวมทั6งการเข้าไปเกี' ยวข้องกับ
ยาเสพติดทั6งในฐานะผูเ้ สพและผูจ้ าํ หน่ าย เยาวชนร้อยละ 94.10 มีประสบการณ์ ในการเสพยาบ้า
รองลงมา ได้แก่ กัญชาร้อยละ 43.70 ไอซ์ร้อยละ 22.10 และสารระเหยร้ อยละ 8.60 ทั6ง นี6 พ บว่า
กัญ ชาและไอซ์ เ ป็ นสารเสพติ ด ที ' มี ส ัด ส่ ว นการเสพในกลุ่ ม เยาวชนหญิ ง สู ง กว่า เยาวชนชาย
ค่อนข้า งมาก เยาวชนส่ วนใหญ่ เริ' มดื' มสุ ราก่ อนการทดลองใช้สารเสพติ ดชนิ ดอื' น พฤติ กรรม
ไม่พึงประสงค์ที'เยาวชนมักปฏิบตั ิหลังการดื'มสุ ราและเสพยาเสพติด คือ การขับขี'มอเตอร์ ไซค์เที'ยวเล่น
และการหาเรื' องทะเลาะวิวาท นอกจากนี6 เยาวชนจํานวนหนึ' ง ยัง นิ ย มเดิ น ทางไปเล่ นเกมส์ และ
สนุ ้กเกอร์ ซึ' งโต๊ะสนุ ้กเกอร์ เป็ นทั6งแหล่ งจําหน่ ายและสถานที'ที'เยาวชนนิ ยมใช้เพื'อเสพยาเสพติ ด
โดยเฉพาะยาบ้า อี ก ด้ว ย เยาวชนส่ ว นใหญ่ ระบุ ว่า ชุ ม ชนในจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี และ
สระแก้ว หลายชุมชนควรมีการเฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ'งชุ มชนที'มีการแพร่ ระบาด
“กัญชา” จํานวนมาก ได้แก่ ชุ มชนถนนสายล่าง ชุ มชนนิ คมพัฒนาซอย 9 ชุ มชนบ้านทุ่งเคล็ด
จังหวัดระยอง ชุ มชนสะตอน ชุ มชนเนิ นเอฟเอ็ม จังหวัดจันทบุรี สถานการณ์ การแพร่ ระบาด
ในแหล่งท่องเที'ยว สถานบันเทิง ย่านธุ รกิจที'สําคัญ และย่านอุตสาหกรรมในพื6นที'ภาคตะวันออก
เนื' องจากพื6นที'ดงั กล่าวเป็ นพื6นที'ที'มีแหล่งท่องเที'ยวที'มีชื'อเสี ยงระดับโลก และย่านธุ รกิจหลายแห่ ง
มีการจําหน่ายยาเสพติดอย่างแพร่ หลายโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย (กิ'งกาญจน์ จงสุ ขไกล. 2552 : 5)
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ก าํ หนดให้ปี พ.ศ.2553 - 2554 เป็ นปี แห่ ง การดู แลช่ วยเหลื อ
นัก เรี ย นอย่ า งรอบด้า น เพื' อ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นให้ ท ัน เวลา ถู ก วิ ธี เสริ ม สร้ า งทัก ษะชี วิ ต
ให้คาํ ปรึ กษาอย่า งทัว' ถึ ง ตลอดถึ งการดู แลช่ วยเหลื อและสงเคราะห์ นักเรี ย นที' อยู่ในครอบครั ว
ที'ประสบปั ญหาหรื อครอบครัวที'ดอ้ ยโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นองค์รวม พัฒนา
กระบวนการเสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ ง และป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หากับ นั ก เรี ย นในวัย เรี ย น
ในด้านต่างๆ ที'มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิ จ หรื อภาวะทางสังคม รวมถึ งเป็ นการพัฒนาเครื อข่าย
ผูป้ กครอง ชุ มชน และองค์ก รที' เกี' ย วข้อง ผูป้ กครอง และหน่ วยงานที' เกี' ย วข้องในการส่ ง เสริ ม
คุ ณธรรมและแก้ปัญหาพฤติกรรมของครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ยน เร่ งแก้ปัญหา
ยาเสพติ ด และเพศศึ ก ษาในโรงเรี ย นเป็ นระบบ มี คุ ณ ภาพสามารถตรวจสอบได้แ ละส่ ง เสริ ม
ให้สถานศึ กษาทํางานเป็ นเครื อข่ ายกับสถาบันทางศาสนา ผูป้ กครอง และหน่ วยงานที' เกี' ยวข้อง
ในการส่ งเสริ มคุณธรรมและแก้ปัญหาพฤติกรรมของครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรี ยน
เร่ งแก้ปัญหายาเสพติดและเพศศึกษาในโรงเรี ยน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั6นพื6นฐาน.
2554 : 5) ซึ' งปั จจัยสําคัญที'มีผลต่อการดําเนิ นงานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ได้แก่ 1) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
รวมทั6งผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทุกฝ่ าย ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
และให้การสนับสนุนการดําเนินงานหรื อร่ วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสมํ'าเสมอ 2) ครู ทุกคน
และผูเ้ กี' ย วข้องจํา เป็ นต้อ งมี ค วามตระหนัก ในความสํ า คัญ ของระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน
มีเจตคติที'ดีต่อนักเรี ยน และจะพัฒนานักเรี ยนในทุกด้าน 3) คณะกรรมการหรื อคณะทํา งานทุ ก คณะ
ต้อ งมี การประสานงานอย่างใกล้ชิดและมีการประชุ มในแต่ละคณะอย่างสมํ'าเสมอตามที' กาํ หนด
4) ครู ที'ปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนิ นงาน โดยต้องได้รับความร่ วมมือจากครู ทุกคน
ในโรงเรี ยนรวมทั6งการสนับสนุ นในเรื' องต่าง ๆ จากโรงเรี ยน 5) การอบรมให้ค วามรู ้ แ ละทัก ษะ
รวมทั6งการเผยแพร่ ขอ้ มูล ความรู ้ แก่ครู ที'ปรึ กษา หรื อผูเ้ กี' ยวข้องในเรื' องที'เอื6 อประโยชน์ต่อการดูแล
ช่ วยเหลื อนักเรี ยนเป็ นสิ' งจําเป็ นโดยเฉพาะเรื' องทักษะการปรึ กษาเบื6องต้นและแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ของนักเรี ยน ซึ' งโรงเรี ยนควรดําเนิ นการอย่างต่อเนื' องและสมํ'าเสมอ (กรมสุ ขภาพจิต.
2544 : 13 - 14)
นโยบายของสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษา เขต 18 (2554 : 10) ได้กาํ หนดแนวทางพัฒนา
ระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนที' เข้มแข็งไว้ดงั นี6 1) พัฒนา เครื อข่ายระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ยนโดยเน้ น คุ ณ ธรรม นํ า ความรู ้ น้ อ มนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ความสมานฉันท์ สั น ติ วิธี และวิถี ป ระชาธิ ป ไตยให้ ผูเ้ รี ย นได้รับ การพัฒนาอย่า งเต็ ม ศัก ยภาพ
2) ครู ที' ป รึ ก ษา ครู แนะแนว เครื อข่ า ยเพื'อนช่ วยเพื' อน เครื อข่ า ยผูป้ กครอง และระบบส่ ง เสริ ม
ความประพฤติ นัก เรี ย นเพื' อ สร้ า งภู มิ ต้า นทานให้ แ ก่ เ ยาวชน รวมทั6ง ส่ ง เสริ ม งานอาชี พ และ
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การมี ง านทํา แก่ รักเรี ยนระหว่า งปิ ดภาคเรี ยน 3) พัฒนาระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนที' เข้มแข็ง
เพื'อรองรับการจัดการศึกษาฟรี 15 ปี
ซึ' งผลจากการศึ ก ษาสํ า รวจสภาพปั ญ หาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนโรงเรี ยน
นิ ค มวิ ท ยาในจัง หวัด ระยอง พบว่ า มี ส าเหตุ แ ละที' ท ํา ให้ ร ะบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยน
ขาดประสิ ทธิ ภาพ มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนักเรี ยน คือ การมาโรงเรี ยนสาย ขาดเรี ยน หนี เรี ยน
ในบางชั'วโมง การหนี โรงเรี ยนไปมัว' สุ ม ในสถานที' ต่างๆ พฤติ ก รรมชู ้ส าว นัก เรี ยนสู บ บุ หรี'
การทะเลาะวิวาท และนักเรี ยนติดเกม 2) ด้านผูป้ กครอง คือ ปกครองมีรายได้นอ้ ยไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย ครอบครัวแตกแยก นักเรี ยนต้องอยู่ในความปกครองของญาติ ผูป้ กครองมีความรู ้ นอ้ ย
ใช้การสื' อสารที'ขาดประสิ ทธิ ภาพ ทะเลาะวิวาทกันในครอบครัว ผูป้ กครองสู บบุหรี' และดื'มสุ รา
เป็ นประจํา 3) ด้า นครู คื อ ครู ไ ม่ เข้า ใจระบบดู แลช่ วยเหลื อ ขาดข้อมู ล พื6 นฐานของนัก เรี ย น
เยี' ยมบ้านไม่ ค รบทุก คน การคัด กรองนัก เรี ย นไม่ถูก ต้อ งและไม่ต รงกับ สภาพความเป็ นจริ ง
รวบรวมข้อมูล ไม่ครบทุ กด้า น ครู ที'ป รึ ก ษาไม่จ ดั กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หา
นัก เรี ย น (บุ ญส่ ง สมุทรเสน. 2552 : 3) ในการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ซึ' งจะประสบ
ความสําเร็ จในโรงเรี ยนนั6น ครู และบุคลากรที'เกี' ยวข้อง ยังไม่เข้าใจในบทบาทของตนเองเกี' ยวกับ
งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นและไม่ ล งมื อ ปฏิ บ ัติ อ ย่ า งจริ ง จัง ทั6ง ยัง ไม่ ต ระหนัก ถึ ง
ความสําคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ผูว้ ิจยั มี ความสนใจและตระหนักถึ งความสําคัญของปั ญหาดังกล่ าวจึ งสนใจที' จะศึ กษา
สภาพและปั ญ หาการดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย น ของโรงเรี ย นสัง กัด เขตพื6 น ที'
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 18 เพื 'อ นํา ผลการวิจ ยั ไปเป็ นแนวทางในการวางแผน ปรั บปรุ ง
และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามัธยมเขต 18
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั6งนี6 มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี6
1. เพื'อศึกษาสภาพการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
เขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
2. เพื'อเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื6นที'การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18 ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ที'ปรึ กษา
โดยจําแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดของโรงเรี ยน
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3. เพื' อ ศึ ก ษาปั ญ หาการดํา เนิ นงานระบบดู แลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กัด
สํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
4. เพื'อเปรี ยบเทียบปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื6นที'การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 18 ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ที'ปรึ กษา
โดยจําแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดของโรงเรี ยน
ประโยชน์ ของการวิจัย
ในการวิจยั ครั6งนี6 ทําให้ได้ขอ้ สนเทศเกี'ยวกับสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแล
ช่ วยเหลื อนักเรี ยนโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื6นที' การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 18 ซึ' งจะเป็ น
ประโยชน์สําหรับครู ที'ปรึ กษา ครู ผูส้ อน ผูบ้ ริ หารศึกษา ผูป้ กครองนักเรี ยน ชุ มชน รวมทั6งผูเ้ กี' ยวข้อง
ทุกฝ่ ายใช้เป็ นข้อมูลแนะแนวทางในการปฏิบตั ิงาน รวมทั6งเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
เขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 และโรงเรี ยนในสังกัดเขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษาอื'นๆ ที'มี
ลักษณะปั จจัยต่างๆ เหมือนกับโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื6นที' การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
เพื' อนําข้อมู ลที' ได้จากการศึ กษาวิจ ัย นําไปใช้ในการวางแผน ปรั บปรุ งและพัฒนาการปฏิ บ ตั ิ งาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง' ขึ6น
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร 159 คน ครู ที'ปรึ กษานักเรี ยน จํานวน 3,328 คน ปฏิ บตั ิงาน
อยูใ่ นสังกัดสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 50 โรงเรี ยน
กลุ่ ม ตัวอย่า งที' ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั6 งนี6 ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร 108 คน ครู ที' ป รึ ก ษา จํา นวน 341 คน
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสังกัดสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ปี การศึกษา 2554 ตามตาราง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี' และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610 ; อ้างถึงใน
พิชิต ฤทธิ^ จรู ญ. 2543 : 139) และได้สุ่มแบบแบ่งชั6นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาด
ของโรงเรี ยน
ตัวแปรทีศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่
1.1 สถานภาพ แบ่งเป็ น
1.1.1 ผูบ้ ริ หาร
1.1.2 ครู ที'ปรึ กษา
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1.2 ประสบการณ์ในการทํางาน
1.2.1 มาก
1.2.2 น้อย
1.3 ขนาดของโรงเรี ยน แบ่งเป็ น
1.3.1 โรงเรี ยนขนาดเล็ก
1.3.2 โรงเรี ยนขนาดกลาง
1.3.3 โรงเรี ยนขนาดใหญ่
1.3.4 โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน
ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ที'ปรึ กษาในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18
นิยามศัพท์ เฉพาะ
สภาพปั ญหาการดํ าเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลือนั กเรี ยน หมายถึ ง ผลการดําเนิ นงาน
ของระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที'ได้รับผลกระทบ หรื อทําให้การปฏิบตั ิงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ไม่ประสบผลสําเร็ จ
การดําเนินงาน หมายถึ ง สภาพการดําเนิ นงานตามระบบดูแลช่ วยเหลือตามองค์ประกอบ
5 ด้าน โรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ระบบดู แลช่ วยเหลือนั กเรี ยน หมายถึ ง กระบวนการดําเนิ นงานดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน
อย่างมีข6 นั ตอน ซึ' งรวมถึงการส่ งเสริ ม การป้ องกัน การแก้ไขปั ญหา พร้อมด้วยวิธีการและเครื' องมือ
การทํา งานที' ชั ด เจน โดยมี ค รู ที' ป รึ กษาเป็ นบุ ค ลากรหลัก และมี ก ารประสานความร่ ว มมื อ
อย่างใกล้ชิดกับครู ที'เกี' ยวข้องหรื อบุ คลากรภายนอก รวมทั6งการสนับสนุ นส่ งเสริ มจากโรงเรี ย น
ตามองค์ประกอบ 5 ด้านคือ
1. การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล หมายถึง การรู ้ขอ้ มูลพื6นฐานของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ในด้านความสามารถทางการเรี ยน ความสามารถทางการเรี ยน ความสามารถพิเศษ ด้านสุ ขภาพกาย
สุ ขภาพจิต และพฤติกรรม ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว และด้านการคุม้ ครองนักเรี ยนเพื'อที'จะช่วยให้
ครู ที'ปรึ กษามีความเข้าใจและรู ้จกั นักเรี ยนมากขึ6น
2. การคัดกรองนักเรี ยน หมายถึง การพิจารณาข้อมูลจากการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
เพื'อจําแนกนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มๆ คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี' ยง และกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรอง
ของโรงเรี ยน
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3. การส่ งเสริ มนักเรี ยนและพัฒนานักเรี ยน หมายถึง การจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนทุกคน
ที' อ ยู่ ใ นความดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบของครู ที' ป รึ ก ษา ทั6ง ในกลุ่ ม ปกติ กลุ่ ม เสี' ย ง และกลุ่ ม ที' มี ปั ญ หา
ให้สามารถพัฒนาเป็ นบุ คคลที' มีคุณ ภาพสู งสุ ดตามศัก ยภาพของนักเรี ยนแต่ ละคนมี คุณลักษณะ
ที'พึงประสงค์โดยการจัดกิ จกรรมโฮมรู ม กิจกรรมแนะแนว โดยครู ที'ปรึ กษาต้องคํานึ งถึงความแตกต่าง
ของนักเรี ยนในแต่ละคน ทําให้นกั เรี ยนมีคุณภาพและมีความภาคภูมิใจตนเองในด้านต่างๆ มากขึ6น
4. การป้ องกันและแก้ไข หมายถึง การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เอาใจใส่ นกั เรี ยนทุกคน
เท่ า เที ย มกัน สํ า หรั บ กลุ่ ม เสี' ย ง/มี ปั ญหานั6น จํา เป็ นจะต้องให้ ค วามดู แลเอาใจใส่ อย่า งใกล้ชิ ด
และหาวิธีการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็ ว
5. การส่ งต่อ หมายถึ ง ขั6นตอนการส่ งต่อนักเรี ยนไปยังผูเ้ ชี' ยวชาญเฉพาะด้านเพื'อให้
นักเรี ยนได้รับการช่วยเหลือ ประกอบด้วยการส่ งต่อภายใน และการส่ งต่อภายนอก
5.1 ส่ ง ต่ อ ภายใน หมายถึ ง การดํา เนิ น การช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนกลุ่ ม เสี' ย งและ
กลุ่มมีปัญหาที'ยากต่อแก้ไข หรื อดําเนิ นการแก้ไขแล้วไม่ดีข6 ึ น ครู ที'ปรึ กษาจะพิจารณาส่ งต่อให้
ครู ที'เกี'ยวข้อง เช่น ครู แนะแนว ครู ประจําชั6น ครู พยาบาล
5.2 ส่ ง ต่ อ ภายนอก หมายถึ ง การดํา เนิ น การช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นกลุ่ ม เสี' ย งและ
กลุ่ ม มี ปั ญหาที' ไ ด้รับ การส่ งต่ อภายในแล้วไม่ ดีข6 ึ นหรื อยากต่ อการแก้ไ ขครู ส่ ง ไปยัง ผูเ้ ชี' ยวชาญ
ภายนอก เช่น นายแพทย์ ผูเ้ ชี' ยวชาญด้านการบําบัด เจ้าหน้าที'ควบคุมความประพฤติ หรื อหน่วยงาน
หรื อองค์กรภายนอกที'เกี'ยวข้องช่วยเหลือต่อไป
สถานภาพ หมายถึง ตําแหน่งที'ได้รับคําสั'งให้ปฏิบตั ิงานในหน้าที'
1. ผูบ้ ริ หาร หมายถึ ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ย น รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ในโรงเรี ย น
ที'เปิ ดสอนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา เขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
2. ครู ที' ปรึ กษา หมายถึ ง ผูท้ ี' ได้รับคําสั' งให้ท าํ หน้าที' ดูแลให้ค าํ ปรึ กษา แนะนํา และ
ช่ วยเหลื อนักเรี ยน ทั6งในด้านวิชาการ ความประพฤติ ด้านสังคม และเรื' องทัว' ๆไป ในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประสบการณ์ ในการทํางาน หมายถึ ง จํานวนปี ที'ปฏิบตั ิหน้าที'การสอนในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 แบ่งเป็ น 2 ระดับ ดังนี6
1. มาก
หมายถึ ง ประสบการณ์ ใ นการทํางานมากกว่าหรื อเที ยบเท่า กับค่ า เฉลี' ย
ของประสบการณ์ในการทํางานของผูบ้ ริ หารและครู ที'ปรึ กษา
2. น้อย หมายถึ ง ประสบการณ์ ในการทํา งานน้อยกว่า ค่าเฉลี' ยของประสบการณ์
ในการทํางานของผูบ้ ริ หารและครู ที'ปรึ กษา
ขนาดของโรงเรี ยน หมายถึ ง การแบ่ งขนาดโรงเรี ยนตามเกณฑ์ ของจํานวนนักเรี ย น
ได้แก่
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1. โรงเรี ยนขนาดเล็ก หมายถึง จํานวนนักเรี ยน 499 คนลงมา
2. โรงเรี ยนขนาดกลาง หมายถึง จํานวนนักเรี ยน 500 - 1499 คน
3. โรงเรี ยนขนาดใหญ่ หมายถึง จํานวนนักเรี ยน 1,500 - 2,499 คน
4. โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง จํานวนนักเรี ยน 2,500 คน ขึ6นไป
สํ า นั ก งานเขตพื1นทีการศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 18 หมายถึ ง หน่ วยงานที' รั บ ผิด ชอบ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจ ยั ศึก ษาครั6 ง นี6 เ ป็ นการวิจ ยั เชิ ง สํา รวจ (Survey Research) เกี' ย วกับ สภาพและ
ปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 18 ตามหลักการในคู่มือครู ที'ปรึ กษา ระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน (กรมสุ ขภาพจิต.
2544 : 7) โดยศึ กษาจาก ผูบ้ ริ หาร ครู ที'ปรึ กษา ในโรงเรี ย นสัง กัดสํานักงานเขตพื6นที' ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 18 โดยศึกษาและเปรี ยบเทียบจําแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการทํางาน
และ ขนาดของโรงเรี ยน ได้กรอบความคิดการวิจยั ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรต้ น
1. สถานภาพ
1.1 ผูบ้ ริ หาร
1.2 ครู ที'ปรึ กษา
2. ประสบการณ์
ในการทําดงาน
ภาพที' 1 กรอบความคิ
ก
2.1 มาก
2.2 น้อย
3. ขนาดของโรงเรี ยน
3.1 ขนาดเล็ก
3.2 ขนาดกลาง
3.3 ขนาดใหญ่
3.4 ขนาดใหญ่พิเศษ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม

สภาพและปั ญหาดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน
1. ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
3. ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน
4. ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
5. ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน
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สมมุติฐานในการวิจัย
1. ผูบ้ ริ หารและครู ที'ปรึ กษาในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 สถานภาพต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อสภาพการดําเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน
แตกต่างกัน
2. ผูบ้ ริ หารและครู ที'ปรึ กษาในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 สถานภาพต่างกัน มีความคิ ดเห็ นต่อปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน
แตกต่างกัน
3. ผูบ้ ริ หารและครู ที'ปรึ กษาในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 ประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนแตกต่างกัน
4. ผูบ้ ริ หารและครู ที'ปรึ กษาในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 ประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนแตกต่างกัน
5. ผูบ้ ริ หารและครู ที'ปรึ กษาในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 โรงเรี ยนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
แตกต่างกัน
6. ผูบ้ ริ หารและครู ที'ปรึ กษาในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื6นที'การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 โรงเรี ยนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
แตกต่างกัน

