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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การวิจัย เรื่อง  การพัฒนา คู่มือแนวทางการ คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนัก เรียน 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยดี ด้วยความกรุณา

อย่างสูงจาก นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ตาก เขต 2 ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะนําและให้คําปรึกษาแก่คณะผู้วิจัย จนทําให้รายงาน 

การวิจัยฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผู้วิจยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้   

 ขอขอบพระคุณ นายสุทัศน์  ศรีดาเดช  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ประถมศึกษาตาก เขต 2  ท่ีกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนํา  แก้ไขแบบสอบถามให้มีความถูกต้อง

และความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  ตลอดจนผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในตอบแบบประเมิน

ความเหมาะสมของคู่มือ และให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้   

 ขอขอบคุณ สมาชิกกลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา ท่ีให้การช่วยเหลือและสนับสนุน 

อย่างดมีาโดยตลอด จนทําให้การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได้ด้วยดี   

 คุณค่าและประโยชน์ อันพึงได้จากรายงายการวิจัยฉบับนี้  หวังว่าจะเป็นประโยชน ์

ในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนต่อไป 

        

         คณะผู้วิจัย 
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ช่ือเรื่อง การพัฒนาการพัฒนาคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ผู้วิจัย              นายพงศกรณ์  ทองคํา และนางสาวดวงมณี  เครื่องร้อน 

ปีท่ีพิมพ ์          2558 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ตามกระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน  และสําหรับผู้บริหารใช้เป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน  โดยมีวิธีการดําเนินการเป็นข้ันตอน 3 ข้ันตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 เขียนโครงร่างของคู่มือศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง จากตํารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย เขียนโครงร่างคู่มือโดยอาศัยคู่มือท่ี

ศึกษามา นําโครงร่างการพัฒนาคู่มือการพัฒนาคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  เสนอ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ตอนท่ี 2 จัดทํา

เนื้อหาสาระของคู่มือและพัฒนาคู่มือ ตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือ ตอนท่ี 3 ประเมินความ

เหมาะสมของคู่มือ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจํานวน คน ครูผู้ปฏิบัติงาน ด้าน

การปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน จํานวน 12 คน เป็นผู้ประเมิน 

  ผลของการศึกษาได้พัฒนาคู่มือการพัฒนาคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีเนื้อหาประกอบด้วย การประเมินความ

เหมาะสมในการนําคู่มือไปใช้ ผู้เชี่ยวชาญและครูผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นว่า โดยภาพรวมการพัฒนา

คู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2 มีความเหมาะสมในการนําคู่มือไปใช้อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.77) 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  กําหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา (มาตรา 
6) ว่าต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
การพัฒนานกัเรียนให้เป็นบุคคลท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุข ตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดําเนินการ
ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนก็เป็นสิ่ง
สําคัญ ในการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
ต้องเน้นด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการตามความเหมาะสม ท้ังนี้ต้อง 
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.2547:3-4) 
   การพัฒนานักเรียนให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่านกระบวนการ
ทางการศึกษานั้น นอกจากจะดําเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและ
ช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจาก
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากท้ังด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งนอกจากผลกระทบ 
ตอ่ผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบ ก็มีปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของ
สารเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตก
กังวล ความเครียด มีการปรับตัวท่ีไม่เหมาะสมหรืออ่ืนๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกาย
ของทุกคนท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังก่อให้เกิดสภาวะวิกฤตทางสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน.2551:5) ดังนั้น ภาพความสําเร็จท่ีเกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามท่ีมุ่งหวังนั้น จึง
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากร ครู ทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมี
ครูท่ีปรึกษาเป็นหลักสําคัญในการดําเนินการต่างๆ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วย
ความรักและเมตตาท่ีมีต่อศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนให้เตบิโต งอกงาม เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคมต่อไป 
  การดําเนินงานการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  มีความจําเป็นท่ีสถานศึกษาจะต้อง
นําไปปฏิบัติให้เกิดผลกับนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องอย่างยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.2547:คํานํา) สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบ ในการ
สง่เสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียน และแก้วิกฤตสังคม จึงควรนํากระบวนการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยมุ่งหวังให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกคนร่วมมือ
กันดําเนินงานและสําคัญท่ีสุด คือ บทบาทของผู้บริหารท่ีต้องเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในความดูแลทุกคน
อย่างเต็มความสามารถด้วยความรักความเอ้ืออาทรและความเข้าใจอย่างกัลยาณมิตร เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือได้ท้ังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการส่งเสริมการพัฒนาตาม
ศักยภาพตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.
2551:5) 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้มียุทธศาสตร์การปกป้องคุ้มครองเด็กใน

สถานศึกษา ภายใต้แนวคิดท่ีว่า “เด็กในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนได้รับการปกป้องคุ้มครอง  

มีความสุขในการเรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วย

การคุ้มครองเด็ก ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมท่ีมุ่ง

พัฒนาเด็กในสถานศึกษาให้ปลอดจากการถูกรังแก การถูกลงโทษทางกฎหมาย การถูกคุกคามทางเพศ 

และเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นส่วนหนึ่งของตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนั้น สํานักงาน

คณะกรรมการการข้ันพ้ืนฐาน จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การปกป้องคุ้มครองเด็กในสถานศึกษาไว้ 5 

ยุทธศาสตร์  คือ ยุทธศาสตร์การป้องกันและเฝ้าระวัง (Prevention) ด้านการ คุ้มครองเด็ก 

(Protection) ด้านการส่งเสริมและพัฒนา (Promotion) ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

(Participation) และด้านการติดตามช่วยเหลือ (Positive moni-toring) (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.2558:คํานํา) 

  วิกฤติเด็กนักเรียนในปัจจุบันเด็กนักเรียนจํานวนไม่น้อยท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหา และ

สภาพแวดล้อมท่ีไม่สร้างสรรค์ในสังคม ทําให้พฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็กนักเรียนในอดีต แม้ว่า

ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ จะให้ความรักความปรารถนาดีอย่างมากมายเพียงใดก็ตาม ก็ไม่อาจพิทักษ์

ปกป้อง และคุ้มครองเด็กนักเรียนให้ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรมตามท่ีสังคมคาดหวังได้ จากการ

ประมวลสถิติข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็กนักเรียนและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ พบว่า เด็กนักเรียน

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับอ่ืนๆ มักมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 1) ตกเป็นทาสของ

เกมคอมพิวเตอร์ถึงข้ันหมกมุ่น และเรียนรู้พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมจากเกม จนไปสู่การประพฤติปฏิบัติ 

ท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและสังคม 2) นิยมประลองความเร็วโดยแข่งรถมอเตอร์ไซต์  

มีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ท่ีผิดกฎหมาย เป็นนักซิ่งวัยใส 3) ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา
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และความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท จับกลุ่มรวมตัวกันสร้างความปั่นป่วนในชุมชน รวมไปถึงการยกพวกตี

กัน 4) มีเพศสัมพันธ์เร็วข้ึน เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุน้อย มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันตนเอง ขาดความ

รับผิดชอบ 5)เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย เริ่มจากการใช้บุหรี่ เหล้า ยาบ้า ยาไอซ์ ยาเลิฟ และสารอันตราย

ท่ีแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชน 6) ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจไม่เห็นความสําคัญของ

หลักศาสนา ค่านิยมความเป็นไทย ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพ่ือน ติด

สื่อ และให้ความสําคัญกับวัตถุมากกว่าความมีคุณธรรมน้ําใจ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน.2547) 

  นอกจากนี้เด็กนักเรียนและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม อาทิ  

ติดการพนัน นิยมเสี่ยงโชค การม่ัวสุมในห้องพัก ไม่ชอบไปโรงเรียน หนีเรียน ทําร้ายร่างกายกันเอง 

หมกมุ่นกับสื่อท่ีไม่สร้างสรรค์ นิยมบริโภคอาหารกรุบกรอบ อาหารท่ีไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เครียด 

ซึมเศร้า มองโลกในแง่ร้าย ไม่สนใจต่อปัญหาสังคม อย่างไรก็ตาม สาเหตุท่ีทําให้เด็กนําเรียนและ

เยาวชน มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนี ้

1. ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพครอบครัว ครอบครัวเป็นสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและ

พฤติกรรมของเด็กนักเรียนและเยาวชน พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของเด็กนักเรียนและเยาวชนเป็นผลมา

จากการเลี้ยงดูด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม ส่งเสริมให้แสดงออกในทางท่ีไม่ถูกต้อง ปล่อยปละละเลย 

เรียนรู้การใช้ ความรุนแรงจากสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองบีบบังคับ กดดันและ

คาดหวังในตัวเด็กเกินกว่าความเป็นจริง ไม่มีบรรยากาศท่ีสร้างความรัก ความอบอุ่น ความสมัครสมาน

สามัคคี เติบโตในท่ามกลางความสับสน ไม่มีความหวัง ขาดการอบรมบ่มนิสัย และไม่มีจุดหมาย

ปลายทางของชีวิต 

  2. ปัจจัยเสี่ยงจากโรงเรียน โรงเรียนเป็นบ้านหลังท่ีสองของเด็กนักเรียน เป็นบ่อเกิดของ 

คุณงามความดี โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของเด็กนักเรียนและเยาวชน ให้

เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าของสังคม แต่โรงเรียนจํานวนไม่น้อย ยังขาดความพร้อมท่ีจะทําให้เด็ก

นักเรียนเป็นคนท่ีสมบูรณ์ตามความมุ่งหวังของสังคม จากการติดตามพบว่า โรงเรียนขาดครูเอาใจใส่

นักเรียนอย่างจริงจัง ขาดการจัดการท่ีเหมาะสมต่อการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และให้การดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเท่าทัน ท่ัวถึง ถูกต้องและเป็นธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่คํานึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ความสําคัญ กฎระเบียบมากกว่าชีวิตจิตใจของนักเรียน พัฒนาผู้เรียน
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โดยไม่คํานึงถึงองค์รวมตลอดถึงการจัดการกับปัญหาของนักเรียน โดยขาดการมีส่วนร่วม และ 

ยังเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

  3. ปัจจัยเสี่ยงจากชุมชนและสังคม ความล้มเหลวในชีวิตเด็กนักเรียน เป็นความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจ และต้นทุนทางความรู้สึกของผู้ปกครองอย่างประเมินค่าไม่ได้ สังคมไทยยังละเลยต่อการ 

จัดระเบียบแบบแผนของชุมชน ชุมชนอ่อนแอขาดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกในสังคม ต่างคน ต่าง

อยู่ เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ปล่อยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชน ยอมรับการ

เจริญเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีไม่สร้างสรรค์ ต่อปัญหาของเด็กและเยาวชน ไม่ให้ความสําคัญ

ตอ่ท่าทีของเด็ก มองเด็กท่ีประสบปัญหาด้วยทัศนะและท่าทีท่ีตอกย้ําซ้ําเติม 

  4. ปัจจัยเสี่ยงจากเพ่ือน เพ่ือนเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นธรรมชาติท่ี

เด็กทุกคนต้องมี แต่เพ่ือนก็เป็นดาบสองคมท่ีอาจทําให้เด็กนักเรียนจํานวนไม่น้อยก้าวพลาด เช่น เพ่ือน

ท่ีมีนิสัยเกเร เป็นอันธพาล เสเพล สํามะเลเทเมา การคบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมโน้มไปในทางก้าวร้าว เสี่ยง

ภัย ม่ัวสุม เบี่ยงเบน หรือการได้รับแรงบีบค้ัน กดดันข่มขู่ หรือการไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน 

ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กนักเรียนท้ังสิ้น 

  5. ปัจจัยเสี่ยงจากบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียน เด็กนักเรียนแต่ละคนมีภาวะด้านพัฒนาการ

แตกต่างกันมีบุคลิกภาพภายในและภายนอกตามสภาพความเป็นตัวตนท่ีมีลักษณะเฉพาะ เช่น  

มีข้อจํากัดเก่ียวกับการพัฒนาการทางสมองการรับรู้ ไม่มีความตระหนักในคุณค่าความสําคัญของ

ตนเอง ขาดทักษะในการคิด บกพร่องทางการเรียนเรียนรู้ ปฏิเสธค่านิยมหลักหรือศาสนาท่ีคนส่วนใหญ่

นับถือ ไม่มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิเสธไม่เป็น ควบคุมอารมณ์และความเครียดไม่ได้ รวมท้ังการมี

ปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ด้วยสภาพและปัญหาเก่ียวกับนักเรียนข้างได้กล่าวถึงข้างต้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะต้องมีแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือ

เด็กนักเรียน เพ่ือให้มีกระบวนการทํางานเป็นระบบมีความชัดเจน มีการประสานความร่วมมือของ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน รวมท้ังวิธีการ กิจกรรม และเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพในการ

คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน อันจะส่งผลให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จโดยมีแนวคิดหลัก

ในการดําเนินงานท่ีสําคัญโดยถือหลักว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอด

ชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้น  
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การยึดนักเรียนเป็นสําคัญในการพัฒนาเพ่ือดูแลช่วยเหลือ ท้ังด้านการป้องกัน แก้ปัญหา หรือการ

ส่งเสริม จึงเป็นสิ่งจําเป็น และความสําเร็จของงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมท้ังการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วม

ทําของทุกคน ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผู้ปกครอง ชุมชน โดยการ

จัดทําคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน จะสามารถช่วยให้สถานศึกษามีมาตรการ

และแนวทางการดําเนินงาน เป็นเข็มทิศในการทํางานปกป้องและคุ้มครองเด็กนักเรียน ตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดประสิทธิผลตาม

นโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เกิดความร่วมมือและมีการดําเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนต่อไป 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  1.2.1 เพ่ือพัฒนาคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

           1.2.2 เพ่ือประเมินคู่มือการพัฒนาคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน   

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

  การพัฒนาคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 

1. ขอบเขตประชากร 

แหล่ง ข้อมูลประชากรท่ีใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ มี  2 กลุ่ม คือ ผู้ เชี่ ยวชาญ 5 คน  

เป็นผู้ตรวจสอบคู่มือ และครูผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน จํานวน 12 คน 

เป็นผู้ตอบแบบประเมินคู่มือ 

  2. ขอบเขตเนื้อหา 

  การพัฒนาคู่มือฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานตามกระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดย

มีขอบเขตประกอบด้วย 3 สว่น 
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   ส่วนท่ี 1 การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

   ส่วนท่ี 2 แนวทาการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  

   ส่วนท่ี 3 ถามตอบ 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1. คู่มือ หมายถึง เอกสารท่ีให้ความรู้และแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  

สําหรับครู ผู้บริหาร ไดเ้ข้าใจ สามารถนําคู่มือไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มี 3 ส่วน คือ 1) การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน 2) แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 3) ถามตอบ 

 2. การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน หมายถึง การส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพ่ือ

นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข้มแข็ง มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการดํารงชีวิต รอดพ้นจากวิกฤติท้ังปวง 

  3. ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ท่ีมีข้ันตอนท่ีชัดเจน พร้อมท้ังมีวิธีการและเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการ

ทํางานท่ีตรวจสอบได้ โดยมีครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงานและบุคลากร

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในและนอกสถานศึกษา อันไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 

ผู้บริหาร และครูทุกคน ฯลฯ มีส่วนร่วมซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

  4. การป้องกันและเฝ้าระวัง หมายถึง การกําหนดให้มีมาตรการและแนวทางไม่ให้กระทํา 

ท้ังนี้ เพ่ือไม่ให้เด็กเสี่ยงต่อการถูกกระทําความรุนแรง ถูกล่วงละเมิด หรอืถูกคุกคามในโรงเรียน และยัง

ครอบคลุมถึงกฎเกณฑ์ การจัดความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานท่ี หรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ

มุ่งหวังให้เด็กไม่มีความเสี่ยงต่อการถูกกระทําความรุนแรง ถูกล่วงละเมิด และถูกคุกคาม หรือเกิดความ

ไม่ปลอดภัย 

  5. การคุ้มครองเด็ก หมายถึง การดูแลช่วยเหลือเด็กท่ีเสี่ยง หรือต้องสงสัยว่าถูกกระทําความ

รุนแรงหรือล่วงละเมิด เด็กท่ีถูกกระทําความรุนแรงหรือล่วงละเมิด และเด็กท่ีกระทําความรุนแรงหรือ

ล่วงละเมิดต่อบุคคลอ่ืน โดยมีระบบและข้ันตอนการปฏิบัติคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีเกิดกับเด็กเป็น

หลัก สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการปฏิบัต ิ
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  6. สหวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทํางาน

เก่ียวข้องกับเด็กและครอบครัวประกอบด้วย 1) บุคลากรด้านสาธารณสุข 2) บุคลากรด้านสังคม

สงเคราะห์ 3) บุคลากรด้านกฎหมาย 4) บุคลากรทางการศึกษา โดยสหวิชาชีพเหล่านี้จะร่วมกัน

วินิจฉัย วิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทาง วางแผน และดําเนินการป้องกันคุ้มครองเด็กท่ีเหมาะสมและหวัง

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กแต่ละกรณี 

  7. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 

  8. ครูผู้ปฏบัิติงาน หมายถึง ครูท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับกิจการนักเรียน ฝ่ายผกครอง 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครูแนะแนว ครูท่ีดําเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

  9. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  

เขต 2 

  10. ฉก.ชน.สพป.ตาก เขต 2 หมายถึง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

  11. พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) หมายถึง 

บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ปฏิบัติภารกิจตามหมวด 7 การ

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และให้มี

อํานาจการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย  

การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

  12. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) หมายถึง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมภายใต้ชื่อ OSCC (One 

Stop Crisis Center) เป็นศูนย์บริการประชาชนผู้ประสบปัญหาท่ีมีลักษณะบูรณาการและครบวงจร 

โดยมีหน้าท่ีรับแจ้งเหตุ เบาะแส ประสานส่งต่อ และติดตามการใช้ความช่วยเหลือเก่ียวกับ การ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก การกระทําความรุนแรงต่อเด็กสตรี ผู้สูงอายุ และ

คนพิการ  
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1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้บริหาร ครู สามารถใช้เป็นคู่มือแนวทางในการดําเนินงานการคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็ก

นักเรียน เพ่ือความเป็นมาตรฐานในการดําเนินงาน 

  2. ผู้บริหารใช้เป็นคู่มือในการนิเทศ ติดตาม และพัฒนา การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน 
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บทที่ 2 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  การจัดทําคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ผู้จัดทําได้รวบรวมเอกสาร 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดทําคู่มือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยแยกการนําเสนอเป็น

หัวข้อ ต่อไปนี้ 

1. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 (ฉก.ชน.สพป.ตาก เขต 2) 

2. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน  
4. มาตรการดูแลช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองเด็กในสถานศึกษา 
5. กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

5.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

2.1  แนวความคิดและทฤษฎ ี
  1. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 (ฉก.ชน.สพป.ตาก เขต 2)  ตั้งอยู่ ท่ี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เลขท่ี 35/4 ถ.ประสาทวิถี อําเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี ้

   1.1 งานรับเรื่องร้องเรียนและวิเคราะห์ข้อมูล 

1.1.1  รับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  หรือถูกล่วง

ละเมิดทางร่างกาย  หรือทางจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

   1.1.2  วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล  ประสานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ

ช่วยเหลือนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉก.ชน. สพฐ.) เพ่ือนําเสนอ

ผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ  หรือพิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี 
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1.1.3 จัดทําสารสนเทศและระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ เช่น จัดทําฐานข้อมูลโรงเรียน

เชิงลึก จัดทําฐานข้อมูลการร้องเรียนด้านต่างๆ เป็นต้น ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

             1.1.4 ประสานความร่วมมือ และให้คําปรึกษาเจ้าหน้าท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินการช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

     1.2 งานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 

 1.2.1 ดําเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีท่ีร้องเรียนมาท่ีศูนย์เฉพาะกิจ

คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ( ฉก.ชน สพป./

ฉก.ชน.สพม.) หรือได้รับการประสานจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ฉก.ชน. สพฐ.) 

1.2.2 ประสานและอํานวยความสะดวกให้เครือข่ายในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้องในการเข้า

ช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้อยู่ในภาวะท่ีปลอดภัย 

1.2.3 ติดตามและประสานงานการช่วยเหลือแบบองค์รวม (Holistic Recovery) 

เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้อง/เครือข่ายเข้าช่วยเหลือและเยียวยาครบทุกด้านรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายในระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
2. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา  
  กรมสุขภาพจิต สํานักพัฒนาสุขภาพจิต (2546) ได้กล่าวถึงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นกระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีข้ันตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการ
ทํางานท่ีชัดเจน โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรในการดําเนินการดังกล่าว และมีการประสานความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูท่ีเก่ียวข้อง หรือบุคคลภายนอก รวมท้ังการสนับสนุนสอดคล้องกับการให้มี
ความหมายของนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และยังให้ได้ความหมายระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนว่า เป็นกระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีข้ันตอนชัดเจน พร้อมท้ังมีวิธีการและ
เครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได้ โดยมีครูประจําชั้น /  
ครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงานและบุคคลกรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังในและนอก
สถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน   
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ผู้บริหาร และครูทุกคน ฯลฯ มีส่วนร่วมสํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
  กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ได้ให้ความหมายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่า คือ การ
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ปัญหาเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพ่ึง
ประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการดาเนินชีวิต และรอดพ้นจาก
วิกฤติท้ังปวง  
  นอกจากนี้ สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (2546) ยังให้ความหมายไปในทิศทาง

เดียวกันว่า การดูแลช่วยเหลือ หมายรวมถึง การส่งเสริม การป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ปัญหา  

โดยมีเครื่องมือสาหรับครูท่ีปรึกษาและบุคคลกรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการดาเนินงานพัฒนานักเรียนให้

เป็น คนด ีคนเก่ง ปลอดภัยจากสารเสพติด และมีความสุขในการดารงชีวิตอยู่ในสังคม 

กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
  นักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตท่ีไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม
หลากหลายรูปแบบ ท้ังด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น การรู้ข้อมูลท่ีจําเป็นเก่ียวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งท่ี
จะช่วยให้ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากข้ึน สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการ
คัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนา การป้องกันแก้ไข ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ปัญหา
นั ก เ รี ยน  ซึ่ ง จ ะ ทํ า ให้ เ กิ ด ข้ อผิ ดพลาดต่ อกา รช่ ว ย เหลื อนั ก เ รี ยนหรื อ เ กิ ด ได้ น้ อย ท่ี สุ ด 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) 
  ครูท่ีปรึกษาควรไว้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย เช่น ระเบียนสะสม การสังเกต  
การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน แบบประเมินพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลนักเรียนท่ีครอบคลุมท้ัง
ด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัวและด้านอ่ืน ๆ รวมท้ังความสนใจ ลักษณะนิสัย อารมณ์
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของนักเรียน การท่ีครูท่ีปรึกษาหรือครูแนะแนวจะสามารถให้คําปรึกษานักเรียน
คนหนึ่งคนใดได้นั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการศึกษานักเรียนผู้นั้นอย่างกว้างขวางและ
รวบรวมข้อมูลของนักเรียนอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้โรงเรียนได้นําผลจากความรู้ความเข้าใจในตัวเด็ก
ไปใช้ในการป้องกัน พัฒนาส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาท่ีกําลังประสบอยู่ให้กับนักเรียน ในการเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของนักเรียน พนม ลิ้มอารีย์ (2533,หน้า 45-46) คือ ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียน 
การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจนักเรียนของคนได้ตรงท่ีสุด 
ครูและผู้แนะแนวมีความจําเป็นท่ีจะต้องศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนท้ังท่ีเกิดข้ึนแล้วในอดีต ท่ีกําลัง
เกิดข้ึนในปัจจุบัน และอาจเกิดข้ึนในอนาคต การท่ีครูทราบพฤติกรรมท่ีผ่านมาของนักเรียน จะช่วยให้
ครูสามารถคาดการณ์หรือทํานายพฤติกรรมของนักเรียนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างใกล้เคียงความ
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เป็นจริงมากท่ีสุด ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนตัวของนักเรียน ในการทําความรู้จักและเข้าใจนักเรียน
การศึกษาจากพฤติกรรมของนักเรียนเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ จําเป็นท่ีครูหรือผู้แนะแนวจะต้อง
ศึกษาถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของนักเรียนอีกด้วย เช่น สภาพร่างกาย ระดับสติปัญญา ความถนัด ความ
สนใจ บุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ การเข้าสังคม ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน อุปนิสัยใจคอ ตลอดจนภูมิ
หลังของนักเรียนเพราะสิ่งเหล่านั้น จะมีประโยชน์ต่อครูเป็นอย่างมากในการท่ีครูจะให้ความช่วยเหลือ
หรือพัฒนาส่งเสริมนักเรียน และข้อมูลเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน บริการเก็บข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลจะสมบูรณ์ไม่ได้เลย ถ้าขาดข้อเท็จจริงเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน การพยากรณ์
พฤติกรรมของนักเรียนก็อาจจะผิดพลาดได้มาก ถ้าครูพิจารณานักเรียนเฉพาะพฤติกรรมของนักเรียน 
และคุณลักษณะประจําตัวของนักเรียนเท่านั้น สภาพความเป็นอยู่ทางบ้าน พ้ืนฐานทางครอบครัว 
ชุมชนท่ีนักเรียนอยู ่สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ในชั้นเรียน ความสัมพันธ์กับเพ่ือน ๆ ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ ท่ี
แวดล้อมตัวนักเรียนย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนท้ังหมด ดังนั้นข้อมูล
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นข้อมูลท่ีสําคัญท่ีครูและผู้แนะแนวจะละเลยไม่ได ้ 
  เม่ือพิจารณาจากการจําแนกท้ัง 3 ประเภทแล้ว นํามาสู่รายละเอียดของข้อมูลนักเรียนท่ีควร
เก็บรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพอนามัยท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ข้อมูล
เก่ียวกับประวัติในโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลเก่ียวกับความสามารถท่ัวไปและ
ความสามารถพิเศษหรือความถนัดของนักเรียน ข้อมูลเก่ียวกับความสนใจ เจตคติ และค่านิยมด้าน 
ต่าง ๆ ข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์ในการทางานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกโรงเรียน ข้อมูลเก่ียวกับ
พัฒนาการด้านสังคมและสภาพอารมณ์ และข้อมูลด้านมโนทัศน์แห่งตนและความมุ่งหวังในชีวิต  
  2) การคัดกรองนักเรียน  
  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วนําผลท่ีได้มา
จําแนกตามเกณฑ์การคัดกรองท่ีโรงเรียนกําหนด โรงเรียนควรมีการประชุมครู กําหนดเกณฑ์การคัด
กรองเพ่ือจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกันให้เป็นท่ียอมรับของครูในโรงเรียนและสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง รวมท้ังให้มีการกําหนดเกณฑ์ว่า ความรุนแรงหรือความถ่ีเท่าไหร่จึงจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมี
ปัญหา โดยแบ่งกลุ่ม ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) คือ กลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียนท่ีไม่มี
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อวิถีชวีิตประจําวัน ของตนเอง หรือสังคมส่วนรวมในด้านลบ 
กลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกต ิเช่น เก็บตัวแสดงออกเกินขอบเขต การ
ปรับตัวทางเพศไม่เหมาะสม ทดลองสิ่งเสพติด ผลการเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ และกลุ่มมีปัญหา 
หมายถึง นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาชัดเจน มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจาวันของตนเอง หรือ
สังคม ส่วนรวมในด้านลบ  
  การคัดกรองจําเป็นจะต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนรายบุคคลท่ีได้จากแบบสํารวจต่าง ๆ 
บันทึกการเยี่ยมบ้าน บันทึกจากข้อมูลระเบียนสะสม ฯลฯ และจากการคัดกรอง ซึ่งจะพบเด็กท่ีมีความ



13 
 

ต้องการพิเศษแทรกอยู่ในเด็กท้ัง 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน การมองเห็นเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู ้
เด็กท่ีมีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม เด็กออสทิสติก เด็กอัจฉริยะและเด็กพิการ  
  การจัดกลุ่มนักเรียนนี้ มีประโยชน์ต่อครูท่ีปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งข้ึนและมีความรวดเร็วใน
การแก้ไขปัญหา เพราะมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากครูท่ีปรึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียนเพ่ือ
การจัดกลุ่มแล้ว ความชัดเจนในเป้าหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลงมีผลต่อความ
รวดเร็วในการช่วยเหลือ ซึ่งบางกรณีจําเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในการคัดกรองนักเรียนโดยการ
แบ่งกลุ่มนั้นจะทาให้การดําเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกวิธี เนื่องจากจะต้องมี
เครื่องมือในการแบ่งกลุ่ม โดยการใช้แบบประเมินตนเอง แบบประเมินทางอารมณ์ แบบประเมิน SDQ 
ตลอดท้ังการสังเกตต่าง ๆ ทาให้การคัดกรองมีคุณภาพ  
  ประเด็นการพิจารณาเพ่ือจัดทาเกณฑ์การคัดกรองและแหล่งข้อมูลเพ่ือคัดกรองนักเรียนแต่ละ
ด้าน ดังนี ้ 
  (1) ด้านความสามารถ ความสามารถด้านการเรียน ได้แก่ ผลการเรียนท่ีได้และความ
เปลี่ยนแปลงของผลการเรียน ความเอาใจใส่ความพร้อมในการเรียน ความสามารถในการเรียน และ
ความสมํ่าเสมอในการมาโรงเรียน เวลาท่ีมาโรงเรียน การเข้าชั้นเรียน ข้อมูลท่ีได้รับมาจากระเบียน
สะสมและวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การได้ข้อมูลจากครูท่ีเก่ียวข้องกับนักเรียน 
เป็นต้น ความสามารถอ่ืน ได้แก่ การแสดงออกถึงความสามารถพิเศษท่ีมี ความถนัด ความสนใจและ
ผลงานในอดีตท่ีผ่านมา บทบาทท่ีพิเศษในโรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน และข้อมูล
ท่ีได้รับมาจากระเบียนสะสมและวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การได้ข้อมูลจากเพ่ือนนักเรียน แฟ้มสะสมงาน 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของนักเรียนเป็นต้น  
  (2) ด้านสุขภาพด้านร่างกาย ความปกติ ความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย เช่น การ
มองเห็นการได้ยิน เป็นต้น โรคประจําตัว ความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักกับส่วนสูง และความสะอาด
ของร่างกาย ข้อมูลท่ีได้รับมาจากระเบียนสะสมและวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การสังเกต การสอบถามจากครู
พยาบาล เป็นต้น ด้านจิตใจ เช่น สภาพอารมณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจาวัน เช่น ความ
วิตกกังวลหรือซึมเศร้า ความประพฤติ พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการเรียน ความสามารถ
พิเศษและการปรับตัวของนักเรียน เช่น พฤติกรรมท่ีอยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น ความสัมพันธ์กับเพ่ือน คร ู
ผู้ปกครอง การใช้สารเสพติด การลักขโมยการทําร้ายตนเอง พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม ข้อมูลท่ี
ได้รับมาจากระเบียนสะสมและวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การได้ข้อมูลจากเพ่ือน แบบสอบถาม การสังเกต
พฤติกรรม เป็นต้น  
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  (3) ด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ผู้หารายได้ให้ครอบครัว ฐานะเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ภาระหนี้สิน ความเพียงพอของรายรับกับรายจ่าย จานวนเงินท่ีนักเรียนได้รับและค่าใช้จ่าย
ในแต่ละวัน ข้อมูลท่ีได้รับมาจากระเบียนสะสมและวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การได้ข้อมูลจากเพ่ือนหรือจาก
นักเรียนได้ตรง เป็นต้น ด้านการคุ้มครองนักเรียน ได้แก่ ความสามารถในการคุ้มครองดูแลนักเรียนได้
อย่างปลอดภัยและเหมาะสมของผู้ปกครอง ความเหมาะสมของสภาพท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เช่น อบอุ่นหรือมักทะเลาะเบาะแว้งใช้ความรุนแรงในการตัดสิน
แก้ปัญหา ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักเรียน เช่น ซึม เหม่อลอย แสดงออกถึงการไม่อยากกลับ
บ้าน การใช้สารเสพติด สุราหรือเล่นการพนัน รวมถึงความเจ็บป่วยเรื้อรัง/รุนแรงของสมาชิกใน
ครอบครัว ข้อมูลท่ีได้รับจากระเบียบสะสมวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การได้ข้อมูลจากเพ่ือนนักเรียนการ
สอบถามจากนักเรียนโดยตรง เป็นต้น  
  (4) ด้านอ่ืน ๆ พฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิม ซึ่งอาจเป็นไปในทางท่ีดีข้ึนหรือมีความ
ไม่เหมาะสมท่ีส่งผลกระทบต่อสามารถ สุขภาพและการดาเนินชีวิตประจาวันของนักเรียน ข้อมูลท่ี
ได้รับจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน การสัมภาษณ์นักเรียนและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เพ่ือน
นักเรียน เป็นต้น (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา อ้างในประภาศร ีศรีวงศ์พันธ,์หน้า 25-28)  
ผลการคัดกรองนักเรียน ครูท่ีปรึกษาจําเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งท่ีจะไม่ทําให้นักเรียนรับรู้ได้ว่าตน
ถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาซึ่งมีความแตกต่างจากกลุ่มปกติ โดยเฉพาะนักเรียนวัยรุ่นท่ีมีความ
ไวต่อการรับรู้ แม้ว่านักเรียนจะรู้ตัวดีว่า ขณะนี้ตนมีพฤติกรรมอย่างไรหรือประสบกับปัญหาใดก็ตาม 
และเพ่ือเป็นการป้องกันการล้อเลียนในหมู่เพ่ือนอีกด้วย ดังนั้นครูท่ีปรึกษาต้องเก็บผลการคัดกรอง
นักเรียนเป็นความลับ นอกจากนี้หากครูท่ีปรึกษามีการประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือการช่วยเหลือ
นักเรียน ก็ควรระมัดระวังการสื่อสารท่ีทาให้ผู้ปกครองเกิดความรู้สึกว่าบุตรหลานของตนถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มท่ีผิดปกต ิแตกต่างจากเพ่ือนนักเรียนอ่ืน ๆ ซึ่งมีผลเสียต่อนักเรียนในภายหลังได ้ 
 3) การส่งเสริมพัฒนา เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลของครูประจําชั้น / 
ครูท่ีปรึกษาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม
ปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาและเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่ม
มีปัญหากลับมามีพฤติกรรมดีข้ึนตามท่ีโรงเรียนและชุมชนคาดหวัง โดยมี กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และกิจกรรมโครงการพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน มีความหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน  

  4) การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา
ควรให้ความเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่สําหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้นจําเป็นอย่าง
มากท่ีต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือ ท้ังการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับ
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นักเรียนมีวิธีการและเทคนิคหลายวิธี เช่น การให้คําปรึกษาเบื้องต้น การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้
น่าสนใจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมซ่อมเสริมกิจกรรมการสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง การติดตาม/รายงานผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิค วิธีการ แต่สิ่งท่ีครูท่ีปรึกษา
จําเป็นต้องดําเนินการ มี 2 ประการ คือ การให้การปรึกษาเบื้องต้น และการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้ครบถ้วน
และหาวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสาเหตุนั้น ๆ เพราะปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุเพียงอย่างเดียว 
แต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุท่ีเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กัน มีปัญหาท่ีเหมือนกันของนักเรียนแต่ละคน  
ไม่จําเป็นต้องเกิดจากสาเหตุท่ีเหมือนกันและหาวิธีการช่วยเหลือท่ีประสบความสําเร็จกับนักเรียนคน
หนึ่ง ก็อาจไม่เหมาะกับนักเรียนอีกคนหนึ่งเนื่องจากความแตกต่างของบุคคล ดังนั้นการช่วยเหลือ
นักเรียนโดยเฉพาะการให้คําแนะนาปรึกษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือสําเร็จตายตัว เพียงแต่มีแนวทาง 
กระบวนการหรือทักษะการช่วยเหลือท่ีครูแต่ละคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน เพ่ือการนําไปใช้ให้เหมาะสม
กับปัญหาในนักเรียนแต่ละคน  
  5) การส่งต่อ ในการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักเรียน โดยครูประจําชั้น / ครูท่ี
ปรึกษาตามกระบวนการการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ในกรณีท่ีปัญหายากต่อการช่วยเหลือหรือ
ช่วยเหลือแล้วมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึน ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรณีท่ีมีความสามารถพิเศษหรือ
เด็กอัจฉริยะ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วข้ึน 
ซึ่งมี 2 แบบ ดังนี ้ 
   (1) การส่งต่อภายใน ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรือผู้ท่ี
เก่ียวข้องท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาพปัญหาและความต้องการของ
นักเรียน  
   (2) การส่งต่อภายนอก เป็นการส่งต่อนักเรียน ไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือองค์กร
ท่ีเก่ียวข้องได้ช่วยเหลือพัฒนานักเรียนกรณีเกินความสามารถของโรงเรียน โดยครูแนะแนวหรือผู้ท่ี
เก่ียวข้องเป็นผู้ดําเนินการส่งต่อและมีการติดต่อรับทราบผลการช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  
การส่งนักเรียนไปพบครูอ่ืน ๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือต่อไปนั้น มีแนวทางการพิจารณาในการส่งต่อ
สําหรับครูท่ีปรึกษา ดงันี ้
    (1) นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม่ดีข้ึนหรือแย่ลงแม้ว่าครูท่ีปรึกษาจะ
ดําเนินการช่วยเหลือด้วยวิธีการใด ๆ  
    (2) นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือของครูท่ีปรึกษา เช่น นัดให้
มาพบแล้วไม่มาตามนัดอยู่เสมอ ให้ทํากิจกรรมเพ่ือการช่วยเหลือก็ไม่ยินดีรว่มกิจกรรมใด ๆ เป็นต้น  
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    (3) ปัญหาของนักเรียนท่ีเป็นเรื่องเฉพาะด้าน เช่นเก่ียวข้องกับความรู้สึก 

ความซับซ้อนของสภาพจิตใจท่ีจาเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและได้รับการบําบัดทาง

จิตวิทยาควรพิจารณาส่งตอ่ให้ผู้มีความรู้เฉพาะทางเพ่ือดําเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

3. การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 
  กรมสุขภาพจิต (2544:32) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการป้องกันช่วยเหลือนักเรียนไว ้ 
ว่า ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูท่ีปรึกษาควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน 
สําหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้นจําเป็นอย่างมากท่ีต้องให้ความดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิดและหาวิธี
ช่วยเหลือท้ังป้องกันและการแก้ปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม 
ประเทศชาติต่อไป  
  กรมสุขภาพจิต (2544: 32) ได้กล่าวถึง วิธีการและเครื่องมือเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียนไว้ว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิควิธีการแต่สิ่งท่ีครูท่ีปรึกษา
จําเป็นต้องดําเนินการมี 2 ประการ คือ การให้คําท่ีปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนเป็นการช่วยเหลือ 
ผ่อนคลายปัญหาให้ลดน้อยลงท้ังด้านความรู้สึก ความคิด และการปฏิบัติตนของนักเรียนในทางท่ีไม่
ถูกต้อง โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีงามหรือพึงประสงค์ ปัจจัยสําคัญ
ท่ีจะทําให้การปรึกษาเบื้องต้นมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษาควรมีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน ดังนี ้ 
  1. จิตวิทยาวัยรุ่น  
  2. ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ท้ังร่ายกายและจิตใจ 
  3. กระบวนการและทักษะการปรึกษาเบื้องต้นท่ีสําคัญคือ การสร้างสัมพันธภาพ การใช้
คําถาม การรับฟังท้ังเนื้อหาและความรู้สึก 
  4. แนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในแต่ละลักษณะของปัญหา เช่น ด้านการเรียน 
สุขภาพ ครอบครัว หรือการใช้สารเสพติด การพนัน การหนีเรียน เป็นต้น แนวดําเนินการ การให้
คําปรึกษาครูท่ีปรึกษาควรมีความพร้อมในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือนักเรียนด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อ
นักเรียน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการปรึกษา โดยมีกระบวนการในการปรึกษา คือ การสร้างสัมพันธภาพ 
พิจารณาทําความเข้าใจปัญหา กําหนดวิธีการและดําเนินการแก้ไขปัญหา ยุติการปรึกษา การเป็นผู้ให้
คําปรึกษาท่ีดีมีคุณภาพนั้น ครูท่ีปรึกษาควรปฏิบัติดังนี ้
   4.1 รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการศึกษาหรือวิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ 
ซึ่งอาจจะรับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก หรือโรงเรียนจัดอบรมให้ 
   4.2 หม่ันฝึกฝนทักษะการปรึกษาและพัฒนาตนอย่างสมํ่าเสมอ 
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   4.3 ศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมเก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการหรือความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปรึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียนการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน นอกจากจะให้คําปรึกษาเบื้องต้นแล้วการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญ เพราะจะทําให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจของครูทุกคน โดยมีแนวดําเนินการคือ ครูท่ีปรึกษาสามารถคิดพิจารณากิจกรรมเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาของนักเรียนได้หลายแนวทางและท่ีสําคัญมี 5 แนวทาง คือ 
    1. การใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    2. การใช้กิจกรรมในห้องเรียน 
    3. การใช้กิจกรรมเพ่ือช่วยเพ่ือน 
    4. การใช้กิจกรรมซ่อมเสริม 
    5. การใช้กิจกรรมการสื่อสารกับผู้ปกครอง 
  สําหรับกิจกรรมตามข้อ 2,3 และ 5 ครูท่ีปรึกษามารถดําเนินการด้วยตนเอง ส่วนข้อ 1 และข้อ 
4 จําเป็นต้องมีการประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือจากครูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังการสนับสนุนของ
ผู้บริหารโรงเรียนการพิจารณากิจกรรมครูท่ีปรึกษาควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะปัญหา 
บุคลิกลักษณะของนักเรียนแต่ละคนสภาพของชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชนการส่งต่อนักเรียน 
  กรมสุขภาพจิต (2545:36) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งต่อนักเรียนแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
   1. การส่งต่อภายใน ครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยังครูท่ีสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ 
ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของปัญหา เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจําวิชาและครูฝ่ายปกครอง เป็น
ต้น 
   2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือครูฝ่ายปกครองเป็นผู้ดําเนินการส่งต่อไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญ การส่งต่อภายใน หากส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองจะเป็นการแก้ไขปัญหาท่ี
ยากต่อการช่วยเหลือของครุท่ีปรึกษา เช่น ปัญหาเก่ียวกับจิตใจ ความรู้สึก ปัญหาพฤติกรรมท่ีซับซ้อน
หรือรุนแรง เป็นต้น ครูท่ีรับต่อต้องการช่วยเหลืออย่างมีระบบ และประสานการท างานกับผู้เก่ียวข้อง 
เพ่ือการช่วยเหลือท่ีมีระสิทธิภาพ แต่หากกรณีท่ียากต่อการช่วยเหลืออีก ก็ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
  กรมสุขภาพจิต (2544:36) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการส่งต่อนักเรียนไว้ว่า ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาของนักเรียน โดยครูท่ีปรึกษาตามกระบวนการในข้อ 4 นั้น อาจมีบางกรณีท่ีปัญหามี
ความยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึนก็ควรดําเนินการส่งต่อไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพ่ือให้ปัญหาของนักเรียนได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็ว
ข้ึน หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเท่านั้นความยุ่งยากของปัญหา
อาจมีมากข้ึนหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โต ยากต่อการแก้ไขรับนักเรียนจากครูท่ีปรึกษาให้การ
ปรึกษา / ช่วยเหลือ 
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  แนวทางการพิจารณาในการส่งต่อโดยครูท่ีปรึกษา การส่งนักเรียนไปพบครูอ่ืน ๆ เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือต่อไปนั้น มีแนวทางการพิจารณาส่งต่อสําหรับครูท่ีปรึกษา ดังนี้ 
   1. นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม่ดีข้ึนหรือแย่ลง แม้ว่าครูท่ีปรึกษาช่วยเหลือด้วย
วิธีการใด ๆ 
   2. นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือของครูท่ีปรึกษา เช่น นัดให้มาพบแล้ว
ไม่มาตามนัดอยู่เสมอ ให้ทํากิจกรรมหรือการช่วยเหลือก็ไม่ยินดีร่วมกิจกรรมใด ๆ 
   3. ปัญหาของนักเรียนท่ีเป็นเรื่องเฉพาะด้าน เช่น เก่ียวกับความรูส้ึกความซับซ้อนของ
สภาพจิตใจท่ีจําเป็นต้องพิจารณาสง่ต่อผู้มีความรู้เฉพาะทางเพ่ือดําเนินการช่วยเหลือต่อไปแนว
ดําเนินการส่งต่อนักเรียนของครูท่ีปรึกษามีแนวดําเนินการ ดังนี ้ 
    1. ประสานงานกับครูท่ีจะช่วยเหลือนักเรียนต่อ เพ่ือให้ทราบล่วงหน้าก่อน 
เพ่ือให้รู้รับนักเรียนต่อไปเตรียมการในการช่วยเหลือนักเรียน 
    2. สรุปข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการช่วยเหลือ และวิธีการ
ช่วยเหลือท่ีผ่านมา รวมท้ังผลท่ีเกิดข้ึนกับการช่วยเหลือนั้นให้ผู้ท่ีรับการช่วยเหลือนักเรียนทราบ โดยมี
แบบบันทึกการส่งต่อ หรือแบบประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้รับช่วยเหลือ
นักเรียนต่อทราบข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนและการดําเนินงานของครูท่ีปรึกษาท่ีผ่านมาทําให้สะดวก
ในการวางแผน ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
    3.ครูท่ีปรึกษาควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงความจําเป็นในการส่งต่อโดยใช้
คําพูดท่ีสร้างสรรค์ ระมัดระวังมิให้นักเรียนเกิดความรู้สึกผิด กังวล หรือโกรธ เป็นต้น แต่ให้นักเรียนมี 
ความรู้สึกท่ีดีจากการส่งต่อและยินดีไปพบครูท่ีจะช่วยเหลือตามแต่กรณีท่ีครูท่ีปรึกษาพิจารณาว่า
เหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสบายใจ ยินดีรับการช่วยเหลือจากครู อ่ืน ๆ เช่น ครูแนะแนวครู
ฝ่ายปกครอง ครูประจํารายวิชา เป็นต้น 
    4. ครูท่ีปรึกษานัดแนะวัน เวลา สถานท่ี นัดพบกับครูท่ีรับการช่วยเหลือ
นักเรียนและส่งต่อให้เรียบร้อย เพ่ือรับวัน เวลา สถานท่ีท่ีพบกัน  
    5. ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือทราบความก้าวหน้า
ในการช่วยเหลือนักเรียนและความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน จากการศึกษาองค์ประกอบของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีกล่าวมานั้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน มี 5 
ประการ ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การส่งต่อ โดยมีการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียน มีข้อมูล วิธีการ เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ และช่วยเหลือนักเรียน
ตรงกับสภาพ และทันการณ์ 
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4. ยุทธศาสตร์การปกป้องคุ้มครองเด็กในสถานศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กําหนดยุทธศาสตร์สําคัญในการปกป้อง
คุ้มครองเด็กในสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองเด็ก (Prevention) หมายถึง กําหนดมาตรการ และแนวทาง
การดําเนินงานเพ่ือไม่ให้เด็กในสถานศึกษามีความเสี่ยงต่อการถูกกระทํารุนแรง การถูกล่วงละเมิด และ
มีความปลอดภัย   
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองเด็ก (Protection) หมายถึง การดูแลช่วยเหลือเด็กท่ีเสี่ยงหรือ
ต้องสงสัยว่าถูกกระทําความรุนแรง หรือการถูกล่วงละเมิด และเด็กท่ีกระทํารุนแรง หรือล่วงละเมิด 
และเด็กท่ีกระทํารุนแรง หรือล่วงละเมิดต่อบุคคลอ่ืน โดยมีระบบและข้ันตอนการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับ
หลักการปฏิบัติท่ีมีมาตรฐานหรือกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดกับเด็ก 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนา (Promotion) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ท่ีเน้นการส่งเสริมสนับสนุนเด็กให้เป็นผู้คิดวางแผน ปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล และถอด
บทเรียน เพ่ือให้เด็กค้นพบคุณค่าในตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกัน 
รับผิดชอบต่อตนเอง เคารพผู้อ่ืน และรับผิดชอบต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาต ิ
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน (Participation) หมายถึง การประสานความ
ร่วมมือในการดําเนินงานการปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริมเด็กในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ร่วมกันป้องกัน เฝ้าระวัง ปกป้อง คุ้มครอง และดูแลช่วยเหลือ
เด็ก โดยมีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นแกนในการบูรณาการในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาเป็นแกนในระดับการปฏิบัต ิ
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการติดตามด้วยกระบวนการเชิงบวก (Positive monitoring) หมายถึง 
การติดตามด้วยกระบวนการเชิงบวก เป็นการพัฒนาคนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ลักษณะการให้คําแนะนําและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ระหว่างผู้ติดตามกับผู้ปฏิบัติ ให้
กําลังใจ สร้างความเชื่อม่ันด้วยการปฏิบัติท่ีให้เกียรติ ให้อภัย ให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  5.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)          

           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 (2545 : 5 - 7) กําหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์  

ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
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ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด  

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

(มาตรา 22)    

  5.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

  สิทธิประโยชน์ของเด็กตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

1. การปฏิบัติต่อเด็กต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก และไม่ให้เลือกปฏิบัต ิ 
2. เด็กต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน พัฒนาจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือ

ผูป้กครอง สวัสดิภาพ  
3. เด็กมีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ 

หรือขัดขวางการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กรวมท้ังได้รับการสงเคราะห์และ ส่งเสริม
ความประพฤต ิ 

4. กําหนดหน้าท่ีผู้ปกครองมิให้ทอดท้ิงเด็ก หรือเลี้ยงเด็กโดยมิชอบ หรือไม่ให้สิ่งท่ีจําเป็น  
แก่การดํารงชีพจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจของเด็ก หรือขัดขวางความเจริญเติบโต 
และพัฒนาการของเด็ก  

5. เด็กต้องได้รับการคุ้มครองจากการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ หรือสารสนเทศ ในทางท่ี 
เป็นภัยต่ออนาคตของเด็กหรือ น่าจะทําให้เด็กเกิดความเสยีหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณ  

6. เด็กมีสิทธิได้รับการดูแลสุขภาพ การศึกษา นันทนาการ การฝึกอาชีพ การแนะแนว 
ให้คํา ปรึกษา การฝึกอบรม การบําบัดรักษา การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ การส่งเสริม
ความประพฤติท่ีเหมาะสม  

7. กําหนดห้ามมิให้ผู้ใด ปฏิบัติตนบางอย่างท่ีเป็นผลร้ายต่อเด็ก เช่น การกระทําหรือละเว้นการ 
กระทําอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก บังคับ ขู่เข็น ชักจูงส่งเสริม หรือ 
ยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรแก่วัยหรือกระทําการใดอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน ์ 
โดยมิชอบจากเด็ก ฯลฯ  

8. กําหนดให้มีกลไก ในรูปคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กรุงเทพมหานครและคณะกรรม 
การคุ้มครองเด็กจังหวัด ทําหน้าท่ีเสนอนโยบาย แผน และกําหนดมาตรการในเรื่อง 
การสง เคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ และการส่งเสริม ความ ประพฤติเด็ก รวมท้ังให้
คําแนะนํา แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องการคุ้มครองเด็ก 
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9. กําหนดให้หัวหนา้ส่วนราชการท้ังส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีดูแลและ คุ้ม
ครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยู่ในเขตอํานาจ รวมท้ังดูแลและตรวจสอบ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถาน 
แรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนา และฟ้ืนฟูในเขตอํานาจ  

2.2  เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

  อวยชัย  ศรีตระกูล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา” มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนา

รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน สถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและ แนวทางการบริหาร

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารระบบการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และ 3) เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนใน สถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  ผลการวิจัยพบว่า  1. สภาพและแนวทางการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประกอบด้วย หลักการและแนวคิดใน การบริหาร ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหาร ได้แก่ การกําหนด

นโยบาย การส่งต่อนโยบาย การมีส่วนร่วมของบุคลากร และการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ประกอบด้วย การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การนําองค์กร การปฏิบัติการ การ

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา และการประสานงาน  2. รูปแบบการบริหาร

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาท่ีสร้างข้ึน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 

หลักการและแนวคิดในการบริหาร 2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหาร ประกอบด้วย การกําหนด 

  รัตนา  นิธิรักษ์ ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท้อง

คุ้ง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สารนิพนธ์ ของ บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียน จัดทําในรูปแบบการช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการ การช่วยเหลือนักเรียน 6 

ข้ันตอน  

  เสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ ได้ศึกษา สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษา  สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
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   ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยท่ีมีค่ามากใน 3 

อันดับแรกพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน รองลงมาได้แก่ 

การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข และการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามลําดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย   

ต่ําท่ีสุด คือ การส่งต่อนักเรียน 2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีการดําเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครู ท่ีอยู่ ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน มีการดําเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนและวิธีการจัดทําคู่มือ 

  การพัฒนาคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ มีวิธีการจัดทําและตรวจสอบความเหมาะสม ดังนี้   

  ข้ันตอนท่ี 1 พัฒนาคู่มือ 

   1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

   2. เขียนโครงร่างของคู่มือ 

   3. จัดทําเนื้อหาสาระของการพัฒนาคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน ของสํานํางานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

   4. ให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของคู่มือ 

 ข้ันตอนท่ี 2 ประเมินความเหมาะสมของคู่มือในการนําไปใช้ 

   1. นําคู่มือไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 

   2. นําคู่มือไปให้ครูผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 12 คน ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 

   3. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินความเหมาะสม 

ข้ันตอนท่ี 1 พัฒนาคู่มือ 

  1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําการพัฒนาคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

  2. เขียนโครงร่างคู่มือ ข้ันตอน รายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี ้

   2.1 ปก 

   2.2 คํานํา 

   2.3 สารบัญ 

   2.4 คําแนะนําการใช้คู่มือ 
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  3. เขียนโครงร่างเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้

   ส่วนท่ี 1 การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

   ส่วนท่ี 2 แนวทางการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

   ส่วนท่ี 3 ถามตอบ 

  ดําเนินการวางแผนจัดทําคู่มือการดําเนินงานตามกระบวนการการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน โดยจําทําโครงร่างและรูปแบบโดยอาศัยข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจากตํารา เอกสารวิชาการ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นํามาจัดตามโครงร่างและรูปแบบท่ีกําหนดไว ้

  4. นําคู่มือการดําเนินงานตามกระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เสนอ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความถูกต้อง และเหมาะสมของโครงร่างคู่มือ ท้ังด้านเนื้อหา รูปแบบ ตลอดจนความเหมาะสมในด้าน

เอกสาร และภาษาท่ีใช ้

ข้ันตอนท่ี 2 ประเมินความเหมาะสมของคู่มือในการนําไปใช้ 

  นําคู่มือการดําเนินงานตามกระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ให้ผู้เชี่ยวชาญ

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ โดยทําหนังสือราชการเชิญผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ

เป็นไปได้ด้วยวิธีการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

  1. ผู้เชี่ยวชาญ 

    1.1 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2 

    1.2 นายสุเทพ  คําปาสังข์ ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 

๒ 

    1.3 นายบุญฤทธิ์  เทศกาล ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต ๒ 

    1.4  นางอมรรัตน์ พรหมขัดแก้ว  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวาเล่ย ์

    1.5 นายอนุสรณ์  เสระศาสตร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ 
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  2. ครูผู้ปฏิบัติงาน 

   2.1 นายเกษม  บูลย์ประมุข  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 

   2.2 นายพิทักษ์  ฉิมสุด   ครู โรงเรียนบ้านสันป่าไร ่ 

   2.3 นายเกษม  ใจสะอาด   ครู โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 

   2.4 นายหาญณรงค์  สิงห์แหลม  ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาว  

   2.5 นายวิวัฒน ์ ช่างสมบูรณ์  ครู โรงเรียนบ้านแม่ก้ืดสามท่า  

   2.6 นายสุรเดช  จันณะ   ครู โรงเรียนแม่สอด 

   2.7 นายปรีชา  แสนศร ี  ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ  

   2.8 นายสวสัดิ ์ กันเอ้ียง   ครู โรงเรียนขุนห้วยแม่ท้อ 

   2.9 นางสุวาร ี เข็มทอง   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง 

   2.10 นางพัชนี  จรรยา   ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 

  2.11 นางสาวแสงวัน  แสนใจ  ครู โรงเรียนบ้านปูเต้อ 

   2.12 นางมาลินี  ดอยสกุลไกร  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว 

 คณะผู้จัดทําได้ดําเนินการเขียนคู่มือดําเนินการตามกระบวนการ การคุ้มครองและช่วยเหลือ

เด็กนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ พิจารณาให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะ โดยทําหนังสือราชการเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ ด้วยวิธีการ

ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น แล้วเก็บแบบสอบถามความเหมาะสมของคู่มือ ต่อจากนั้นนําผลการ

ตอบแบบสอบถามมาสรุปจัดทําเป็นเกณฑ์การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนําคู่มือไปใช้ในเกณฑ์

การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนําคู่มือไปใช้ คณะผู้จัดทําได้กําหนดเกณฑ์การตรวจสอบเป็นมา

ตราส่วน ๕ ระดับ ของ ประคอง กรรณสูต (2540: 73) โดยให้คะแนนลําดับความสําคัญจากมาก 

ไปหาน้อย ดังนี ้

  5 คะแนน  หมายถึง  มีความเหมาะสมในการนําคู่มือไปใช้  มากท่ีสุด  

  4 คะแนน  หมายถึง  มีความเหมาะสมในการนําคู่มือไปใช้  มาก 

  3 คะแนน  หมายถึง  มีความเหมาะสมในการนําคู่มือไปใช ้ ปานกลาง 

  2 คะแนน  หมายถึง  มีความเหมาะสมในการนําคู่มือไปใช้  น้อย 

  1 คะแนน  หมายถึง    มีความเหมาะสมในการนําคู่มือไปใช้  น้อยท่ีสุด 
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  คณะผู้ศึกษา ได้นําคะแนนท่ีได้จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาทําการสรุป โดยหาค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) และแปรความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี ้

  ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในการนําคู่มือไปใช้ได้มากท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในการนําคู่มือไปใช้ได้มาก  

  ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในการนําคู่มือไปใช้ได้ปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในการนําคู่มือไปใช้ได้น้อย 

  ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00– 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในการนําคู่มือไปใช้ได้มากท่ีสุด 
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บทที่ 4 

ผลการพัฒนาคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

  การพัฒนาคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และครูผู้ปฏิบัติงาน ได้ตระหนักถึงความสําคัญ และเห็น

คุณค่าของการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยมีครูเป็นบุคลากรหลักในการช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความเข้าใจบทบาทภาระหน้าท่ีของการคุ้มครองและ

ช่วยเหลือเด็กนักเรียน และเข้าใจข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน 

  จากการพัฒนาคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้ศึกษาได้นําไปพัฒนาคู่มือให้ผู้บริหาร และครู ทดลองใช้ 

รายละเอียดคู่มือดัง ภาคผนวก ก  

  ได้สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน และครูผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 12 คน  

ดังตาราง 1 และ 2 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจํานวน 5 คน ตรวจความเหมาะสมด้วย 

โครงร่าง  เนื้อหา รูปแบบของคู่มือ 

ความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ในการนําคู่มือไปใช้ x̄   แปลผล 

1. รายละเอียดของเนื้อหาสาระของคู่มือมีความเหมาะสมใน

การนําไปใช้ในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

4.80 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

2. ลําดับข้ันตอนวิธีการคู่มือมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ 4.80 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค์ของแต่ละแนวทางในคู่มือมีความสอดคล้อง

กับแนวปฏิบัตกิารคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

4.80 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

4. จํานวนแนวทางมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ  5.00 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
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5. แนวทางการดําเนินงานในคู่มือมีความสมบูรณ์ นําไปใชไ้ด้ 5.00 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

6. คู่มือท่ีจัดทําข้ึนมีประโยชนต์่อการนําไปใช ้ 4.60 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

7. คู่มือมีวิธีการบันทึกและมีกลไกการดําเนินงาน ท่ีชัดเจน 4.80 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

8. คู่มือมีประโยชน์ต่อการบริหารงานตามระบบการคุ้มครอง

และช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

5.00 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

รวม 4.85  เห็นด้วยมากท่ีสุด 

   จากตาราง 1 พบว่า รายละเอียดของเนื้อหาสาระของคู่มือมีความสมในการนําไปใช้

ในระบบการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ 4.80 เม่ือเทียบกับ

เกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมากท่ีสุด ลําดับข้ันตอนวิธีการคู่มือมีความเหมาะสมในทาง

ปฏิบัติ เฉลี่ยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 4.80 เม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของแต่ละแนวทางในคู่มือมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ 4.80 เม่ือเทียบเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

จํานวนแนวทางมีความเหมาะสมในทางปฏิบัต ิเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ 5.00 เม่ือเทียบกับเกณฑ์

ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด แนวทางการดําเนินงานในคู่มือมีความสมบูรณ์ นําไปใช้ได้ เฉลี่ย

ความคิดเห็นอยู่ในระดับ 5.00 เม่ือเทียบเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมากท่ีสุด คู่มือมี

วิธีการบันทึกและมีกลไกการดําเนินงาน ท่ีชัดเจน เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ 5.00 เม่ือเทียบกับ

เกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด คู่มือวิธีการบันทึกและการวัดผลประเมินผลท่ีชัดเจน เฉลี่ย

ความคิดเห็นอยู่ในระดับ 4.80 เม่ือเทียบเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด คู่มือมีประโยชน์ต่อ

การบริหารงานตามระบบการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ 5.00 

เม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

 

 

 



29 
 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของครูผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 12 คน ตรวจความเหมาะสม

สําหรับการนําไปใช้ 

 ความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ในการนําคู่มือไปใช้ x̄   แปลผล 

1. รายละเอียดของเนื้อหาสาระของคู่มือมีความเหมาะสมใน

การนําไปใช้ในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

4.58 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

2. ลําดับข้ันตอนวิธีการคู่มือมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ 4.50 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค์ของแต่ละแนวทางในคู่มือมีความสอดคล้อง

กับแนวปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

4.50 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

4. จํานวนแนวทางมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ 4.50 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

5. แนวทางการดําเนินงานในคู่มือมีความสมบูรณ์ นําไปใช้ได้ 4.49 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

6. คู่มือท่ีจัดทําข้ึนมีประโยชน์ต่อการนําไปใช ้ 4.92 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

7. คู่มือมีวิธีการบันทึกและวิธีการวัดผลประเมินผล ท่ีชัดเจน 4.67 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

8. คู่มือมีประโยชน์ต่อการบริหารงานตามระบบการคุ้มครอง

และช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

4.92 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

รวม 4.68  เห็นด้วยมากท่ีสุด 

  จากตาราง 2 พบว่า รายละเอียดของเนื้อหาสาระของคู่มือมีความสมในการนําไปใช้ในระบบ

การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ 4.58 เม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้

อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมากท่ีสุด ลําดับข้ันตอนวิธีการคู่มือมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ เฉลี่ยมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับ 4.50 เม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด วัตถุประสงค์

ของแต่ละแนวทางในคู่มือมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เฉลี่ย

ความคิดเห็นอยู่ในระดับ 4.50 เม่ือเทียบเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด จํานวนแนวทางมี

ความเหมาะสมในทางปฏิบัต ิเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ 4.50 เม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับ

เห็นด้วยมากท่ีสุด แนวทางการดําเนินงานในคู่มือมีความสมบูรณ์ นําไปใช้ได้ เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดับ 4.92 เม่ือเทียบเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมากท่ีสุด คู่มือมีวิธีการบันทึกและ 

มีกลไกการดําเนินงาน ท่ีชัดเจน  เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ 4.92 เม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด คู่มือวิธีการบันทึกและการวัดผลประเมินผลท่ีชัดเจน เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับ 4.67 เม่ือเทียบเกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด คู่มือมีประโยชน์ต่อการบริหารงาน

ตามระบบการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ 4.92 เม่ือเทียบกับ

เกณฑ์ท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

ตาราง 3 สรุปผลจากการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือนําไปใช้ค่าเฉลีย่และระดับความ

คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ และครูผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 17 คน 

 ความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ในการนําคู่มือไปใช้ x̄   แปลผล 

1. รายละเอียดของเนื้อหาสาระของคู่มือมีความเหมาะสมใน

การนําไปใช้ในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

4.69 เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

2. ลําดับข้ันตอนวิธีการคู่มือมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ 4.65 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค์ของแต่ละแนวทางในคู่มือมีความสอดคล้อง

กับแนวปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  

4.65 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

4. จํานวนแนวทางมีความเหมาะสมในทางปฏิบัต ิ  4.75 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

5. แนวทางการดําเนินงานในคู่มือมีความสมบูรณ์ นําไปใช้ได ้ 4.96 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

6. คู่มือท่ีจัดทําข้ึนมีประโยชน์ต่อการนําไปใช ้ 4.76 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

7. คู่มือมีวิธีการบันทึกและวิธีการวัดผลประเมินผล ท่ีชัดเจน 4.74 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

8. คู่มือมีประโยชน์ต่อการบริหารงานตามระบบการคุ้มครอง

และช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

4.96 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

รวม 4.77  เห็นด้วยมากท่ีสุด 
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  จากตาราง 3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและครูผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 17 คน มีความคิดเห็นต่อความ

เหมาะสมในการนําคู่มือไปใช้ในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รายการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดจากค่าเฉลี่ย (x̄ ) เท่ากับ 4.77 

เม่ือพิจารณารายการข้อพบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ทุกข้อ 
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บทที่ 5  

สรุปผลการดําเนินการจัดทําคู่มือ 

   ในการศึกษาเพ่ือจัดทําคู่มือการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีข้ันตอนในการจัดทําและตรวจสอบความ

เหมาะสมของคู่มือ ดังนี ้

  ข้ันตอนท่ี 1 พัฒนาคู่มือ 

   1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องในเรื่องหลักการการเขียนคู่มือจากตํารา หนงัสือ และ

เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย เพ่ือให้การจัดทําคู่มือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. เขียนโครงร่างคู่มือการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยอาศัยข้อมูลท่ีศึกษามา 

   3. นําโครงร่างคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 และผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม ของโครงร่างคู่มือให้คําแนะนํา

และปรับปรุงแก้ไข 

   4. จัดทําเนื้อหาสาระของคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

   5. ทําการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มืออีกครั้ง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระและความเหมาะสมของคู่มือ 

  ข้ันตอนท่ี 2 ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 

    1. ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 

   2. นําแบบประเมินคู่มือและคู่มือเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต ๒ ตรวจสอบและปรับปรุงให้เหมาะสม 

    3. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ความคิดเห็น และคําแนะนํา จํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 

    3.1 ผู้เชี่ยวชาญ  จํานวน 5 คน 

    3.2 ครูผู้ปฏิบัติงาน  จํานวน 12 คน 

   4. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของคู่มือ 
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  ผู้เช่ียวชาญ 

   1. นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 

     2.  นายสุเทพ  คําปาสงัข์ ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต ๒ 

      3. นายบุญฤทธิ์  เทศกาล ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต ๒ 

    4. นางอมรรัตน์ พรหมขัดแก้ว  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวาเล่ย ์

    5. นายอนุสรณ์  เสระศาสตร์   รองผู้อํานวยการโรงเรียบ้านท่าอาจ 

    ครูผู้ปฏิบัติงาน 

   1. นายเกษม  บูลย์ประมุข  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 

   2. นายพิทักษ์  ฉิมสุด   ครู โรงเรียนบ้านสันป่าไร ่ 

   3. นายเกษม  ใจสะอาด   ครู โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 

   4. นายหาญณรงค์  สิงห์แหลม  ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาว  

   5. นายวิวัฒน ์ ช่างสมบูรณ์  ครู โรงเรียนบ้านแม่ก้ืดสามท่า  

   6. นายสุรเดช  จันณะ   ครู โรงเรียนแม่สอด 

   7. นายปรีชา  แสนศร ี  ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ  

   8. นายสวัสดิ ์ กันเอ้ียง   ครู โรงเรียนขุนห้วยแม่ท้อ 

   9. นางสุวาร ี เข็มทอง   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง 

   10. นางพัชนี  จรรยา   ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 

  11. นางสาวแสงวัน  แสนใจ  ครู โรงเรียนบ้านปูเต้อ 

   12. นางมาลินี  ดอยสกุลไกร  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว 

 สรุปผลจากการตรวจสอบความเหมาะสมการนําคู่มือการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองและ

ช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จากการพิจารณา

ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจํานวน 17 คน 
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    5. ดําเนินการจัดทําคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

สรุปความเหมาะสมของคู่มือ 

  1.การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาคู่มือแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือ

เด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดําเนินการตามกระบวนการ

คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

  2.ได้คู่มือการดําเนินงานตามกระบวนการในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

  3. ผู้บริหาร และครูผู้ปฏิบัติงาน สามารถนําคู่มือไปใช้ในการศึกษา และพัฒนาพฤติกรรม

นักเรียนเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนได ้

อภิปรายผล 

  จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาคู่มือแนวทางการคุ้มครองและ

ช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สามารถช่วยเหลือ

นักเรียนได้เพ่ิมข้ึน ครูผู้สอนและผู้ท่ีเก่ียวข้อง สามารถนําคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือไปใช้ เป็น

แนวทางในการดําเนินการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างถูกวิธีเป็นเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน และจากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและครูผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 17 คน มีความเหมาะสมใน

การนําคู่มือไปใช้ในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2   

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

  1.  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนและผู้มีส่วนได้เสีย ใน

การดําเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

          2.  ควรศึกษาความสัมพันธ์การดําเนินงานระบบการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษากับคุณภาพของนักเรียน  
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 

ช่ือ   นายพงศกรณ์  ทองคํา 

วัน  เดือน  ปีเกิด  27 พฤษภาคม 2513 

สถานท่ีเกิด   จังหวัดตาก 

สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 308 หมู่ 1 ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จงัหวัดตาก  

   โทรศัพท์   080 6869896 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2525 ประถมศึกษา  โรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก 

    พ.ศ. 2531 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

พ.ศ. 2539 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพ 

 พ.ศ. 2547 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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สถานท่ีเกิด   จังหวัดลําปาง 

สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 57 หมู่ 5 ตําบลสันป่าเปา อําเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

   โทรศัพท์   089 9996413 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัตกิาร   

ประวัติการศึกษา พ.ศ.2548 ศิลปศาสตบัณฑิต โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์  

                 (การประชาสัมพันธ)์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

      พ.ศ.2558 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

         มหาวิทยาลัยรังสิต  

  

  

 

 
 


