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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 แนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เป็นส่วนหนึ่งของงานของศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ท่ีเป็นสิ่งท่ี
สําคัญของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และโรงเรียน ท่ีจะคุ้มครองดูแล
นักเรียนได้ จึงเป็นเรื่องสําคัญ เพราะนอกจากจะเป็นหน้าท่ีท่ีต้องดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกับข้อกฎหมาย
ท่ีผู้ปฏิบัติท่ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ท่ีเป็นครูในโรงเรียนเป็นผู้ท่ี
มีกฎหมายบังคับใช้มากท่ีสุด เชน่ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546, กฎหมายเก่ียวกับการละเมิด
, สิทธิเด็ก, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ, จรรยาบรรณวิชาชีพ, คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น โดยยึด
หลักของความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 แนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ลักษณะของแนวทางนี้ เป็นการทําคู่มือ 
ท่ีสามารถตอบสนองการทํางานให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ีชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก  
ท่ีมีเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ทุกอําเภอ ประกอบกับประชากรวัยเรียนมีหลากหลายชาติพันธุ์ 
ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ข้อกฎหมายต่างๆ แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อแนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
แนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือ

เด็กนักเรียน สพป.ตาก เขต 2 

ตัวแปรตาม 
ความพึงพอใจของครูต่อ 

แนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือ
เดก็นักเรียน สพป.ตาก เขต 2 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผ่านทางออนไลน์ Google Document ครูท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 73 ชุด 
  2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน
73 ชุด 
 
คําจํากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 

คร ูคือ ครู ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

แนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน คือ เอกสารท่ีเป็นคู่มือใช้ประกอบใน
การปฏิบัติงานของครูมีลักษณะครอบคลุมถึงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กนักเรียน มีจุดมุ่งหมายให้เป็นคู่มือใน
การปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพ สภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความ
สนใจต่างๆ และทัศนคติของครท่ีูมีต่อการใช้แนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้ตรง
กับการปฏิบัติงาน 
 
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 เม่ืองานวิจัยนี้ ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะนําไปสู่แนวทางในการปรับปรุงแนวทางด้านการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต 2 ท่ีเป็นหน้าท่ีต้องดําเนินการร่วมกันท้ังโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 ซึง่จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อเด็กนักเรียนโดยตรงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทที่ 3 
แนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา หลักการ แนวคิด คู่มือ แนวปฏิบัติ ระเบียบและทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องกับการวิจัยโดยแบง่เนื้อหาท่ีศึกษาออกเป็นลําดับข้ันดังนี ้
  1. ความหมายของแนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
  2. จุดประสงค์ของแนวทาง 
  3. ความพึงพอใจ 
  4. ความหมายและวิธีการสร้างแนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
  5. การพัฒนาแนวทางด้านการคุ้มครองและชว่ยเหลือเด็กนักเรียน 
  6. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
1. ความหมายของแนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เป็นหน้าท่ีหลักท่ีมีผลต่อการกระทํา ท่ีเก่ียวข้องกับ
กฎหมายท่ัวไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายเก่ียวกับการละเมิด สิทธิเด็ก  
จึงเป็นแนวทางท่ีจะดําเนินการกับเด็กท่ีอยู่ในความปกครอง 

  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 

 สหประชาชาติได้มีการประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ

เม่ือปี พ.ศ.2533 (ค.ศ.1992) โดยประเทศไทยได้ร่วมลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเม่ือ

วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) และมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 

พ.ศ.2535 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีท้ังหมด 54 ข้อ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เก่ียวกับสิทธิ

เด็กมีท้ังหมด 41 ข้อ ส่วนท่ี 2 เก่ียวข้องกับการดําเนินการของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กมีท้ังหมด 

4 ข้อ (ข้อ 42 – 45) ส่วนท่ี 3 เก่ียวข้องกับการลงนามการให้สัตยาบันของประเทศภาคีต่าง ๆ มี

ท้ังหมด 9 ข้อ (ข้อ 46 – 54 ) สําหรับประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับสิทธิเด็กพ้ืนฐานของเด็ก 4 

ประการ ได้แก่ 
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  1. สิทธิท่ีจะมีชีวิต (Right to life) เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวท่ีจะมีชีวิต รัฐจะต้อง

ประกันอย่างเต็มท่ีท่ีจะให้เด็กมีการอยู่รอดและการพัฒนาของเด็ก เด็กแต่ละคนมีสิทธิในตัวเอง โดย

ปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าชนิดใด ๆ โดยไม่คํานึงถึงเชื้อชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น

ทางการเมืองหรือทางอ่ืน ต้นกําเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพลภาพ การเกิด

หรือสถานนะอ่ืน ๆ ของเด็ก 

  2. สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้อง คุ้มครอง (Right to be protected) เด็กท่ีบิดา มารดา 

ผู้ปกครองไม่สามารถให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนช่วยเหลือ สงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพ

ในทันทีจากรัฐและพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยไม่คํานึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ชนชั้น ศาสนา และเผ่าพันธุ ์

  3. สิทธิท่ีจะได้รับการพัฒนา (Right to developed) เด็กทุกคนจะต้องได้รับการ

อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน พัฒนาจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือได้รับสวัสดิภาพตามสมควรแก้

มาตรฐานข้ันต่ําท่ีกําหนด เช่น ปัจจัยสี่ การได้รับการศึกษา การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย 

  4. สิทธิท่ีจะได้มีส่วนร่วม (Right to Participate) เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการดูแล

สุขภาพ การศึกษา นันทนาการ และการฝกึอาชีพ การแนะแนวให้คําปรึกษาและฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริม

ความประพฤติท่ีเหมาะสม ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมส่งเสริมใน

กิจกรรมทางสังคมท่ีสนใจ (ระพีพรรณ คําหอม,2549:30-32) 

 การให้ความคุ้มครองแก่เด็กอย่างครบถ้วนจะเกิดข้ึนได้ต่อเม่ือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีความ

เข้าใจร่วมกันว่า บทบาทเหล่านี้เชื่อยมโยงถึงกันและกันอย่างไร เพราะฉะนั้น สิ่งสําคัญอันดับแรกคือ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงบทบาทของตนเอง และผลของบทบาทนั้นต่อ

งานคุ้มครองเด็กในภาพรวม ท้ังนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาความสับสนและความซ้ําซ้อนของการปฏิบัติงาน

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในอดีตท่ีผ่านมางานด้านการคุ้มครองเด็กในประเทศไทยมักจะ

มุ่งเน้นการทําโครงการตามประเด็นของปัญหาเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการให้ความสําคัญกับ

การมองภาพรวมของระบบท่ีกําหนดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานตามข้อบัญญัติของกฎหมาย 

เพ่ือให้สามารถทํางานร่วมกันเพ่ือคุ้มครองเด็ก ซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด ความร่วมมือ

ดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็นท้ังในการทํางานในระดับยุทธศาสตร์และในงานสําหรับช่วยเหลือเด็กในภาวะ

เสี่ยงแต่ละคน เด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของการละเมิดโดยมากจําเป็นต้องได้รับบริการช่วยเหลือหลายระดับ 

ท้ังในด้านการแพทย์ ด้านสังคม และด้านการบําบัด ฟ้ืนฟู ซึ่งบริการดังกล่าวรวมถึง 
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 1. โอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ท้ังสําหรับการสืบค้นข้อเท็จจริง และการให้ความดูแล

ภายหลังประสบเหต ุ

 2. ท่ีพักชั่วคราวฉุกเฉิน และการจัดบริการทางเลือก เพ่ือการอุปการะเด็กในระยะปานกลาง/

ระยะยาว 

 3. บริการให้คําปรึกษา และบําบัด ฟ้ืนฟูจิตใจ 

 4. โอกาสเข้าถึงการศึกษา และโรงเรียน 

 5. บริการให้คําปรึกษาและคําแนะนําทางกฎหมาย 

 
2. จุดประสงค์ของแนวทาง 
  1. เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของครู 
  2. เพ่ือป้องกันเหตุ และดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียน 
  3. เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 
 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  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  บริหาร และครูทุกคน ฯลฯ มีส่วนร่วม
สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
  กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ได้ให้ความหมายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่า คือ การ
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ปัญหาเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพ่ึง
ประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการดาเนินชีวิต และรอดพ้นจาก
วิกฤติท้ังปวง  
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  นอกจากนี้ สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (2546) ยังให้ความหมายไปในทิศทาง

เดียวกันว่า การดูแลช่วยเหลือ หมายรวมถึง การส่งเสริม การป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ปัญหา  

โดยมีเครื่องมือสําหรับครูท่ีปรึกษาและบุคคลกรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการดําเนินงานพัฒนานักเรียน 

ให้เป็น คนด ีคนเก่ง ปลอดภัยจากสารเสพติด และมีความสุขในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคม 

  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
เป็นจริงมากท่ีสุด ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนตัวของนักเรียน ในการทําความรู้จักและเข้าใจนักเรียน
การศึกษาจากพฤติกรรมของนักเรียนเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ จําเป็นท่ีครูหรือผู้แนะแนวจะต้อง
ศึกษาถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของนักเรียนอีกด้วย เช่น สภาพร่างกาย ระดับสติปัญญา ความถนัด ความ
สนใจ บุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ การเข้าสังคม ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน อุปนิสัยใจคอ ตลอดจนภูมิ
หลังของนักเรียนเพราะสิ่งเหล่านั้น จะมีประโยชน์ต่อครูเป็นอย่างมากในการท่ีครูจะให้ความช่วยเหลือ
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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
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจําวัน 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
ต้องการพิเศษแทรกอยู่ในเด็กท้ัง 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางด้านร่างกาย เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน การมองเห็นเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู ้
เด็กท่ีมีปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม เด็กออทิสติก เด็กอัจฉริยะและเด็กพิการ  
  การจัดกลุ่มนักเรียนนี้ มีประโยชน์ต่อครูท่ีปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งข้ึนและมีความรวดเร็วใน
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การแก้ไขปัญหา เพราะมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากครูท่ีปรึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียนเพ่ือ
การจัดกลุ่มแล้ว ความชัดเจนในเป้าหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลงมีผลต่อความ
รวดเร็วในการช่วยเหลือ ซึ่งบางกรณีจําเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในการคัดกรองนักเรียนโดยการ
แบ่งกลุ่มนั้นจะทาให้การดําเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกวิธี เนื่องจากจะต้องมี
เครือ่งมือในการแบ่งกลุ่ม โดยการใช้แบบประเมินตนเอง แบบประเมินทางอารมณ์ แบบประเมิน SDQ 
ตลอดท้ังการสังเกตต่าง ๆ ทาให้การคัดกรองมีคุณภาพ 
  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
นักเรียนมีวิธีการและเทคนิคหลายวิธี เช่น การให้คําปรึกษาเบื้องต้น การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้
น่าสนใจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมซ่อมเสริมกิจกรรมการสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง การติดตาม/รายงานผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 5) การส่งต่อ ในการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักเรียน โดยครูประจําชั้น / ครูท่ี
ปรึกษาตามกระบวนการการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ในกรณีท่ีปัญหายากต่อการช่วยเหลือหรือ
ช่วยเหลือแล้วมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึน ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรณีท่ีมีความสามารถพิเศษหรือ
เด็กอัจฉริยะ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วข้ึน 
 
  3. ความพึงพอใจ 
  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติท่ีเป็น
นามธรรมไม่สามารถมองเห็น เป็นรูปร่างได้การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถ
สังเกตโดยการ แสดงออกท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะวัดความพงพอใจโดยตรง แต่
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สามารถ วัดได้โดยทางอ้อมโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็น นั้น
จะต้องตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได ้ 
  พจนานุกรมฉบับ บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กล่าวไว้ว่า "พึง" เป็นคําช่วยกริยาอ่ืน  
หมายความว่า "ควร" เช่น พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และคําว่า "พอ" หมายความว่า เท่าท่ี
ต้องการ เต็ม ความต้องการ ถูกชอบ เม่ือนําคําสองคํามาผสมกัน"พึงพอใจ" จะหมายถึง ชอบใจ ถูกใจ 
ตามท่ีต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ Wolman (1973) อ้างโดย ภนิดา ชัยปัญญา (2541) กล่าวถึง ความ
พึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกท่ีได้รับความสําเร็จตามมุ่งหวังและความต้องการ 7 ความหมายของความพึง
พอใจ  
  นักวิชาการได้ให้ความหมายของความพึงพอใจต่างๆ พอสรุปได้ดังนี ้ 
  ทวีพงษ์ หินคํา (2541, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็น ความชอบของ
บุคคลท่ีมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนอง ตามความต้องการของบุคคลได้
ทําให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น  
  ธนยีา ปัญญาแก้ว (2541, หน้า 12) ได้ให้ความหมายว่า สิ่งท่ีทําให้เกิดความพึง พอใจจะเก่ียว
กันกับลักษณะของงาน ปัจจัยเหล่านี้นําไปสู่ความพอใจในงานท่ีทํา ได้แก่ ความสําเร็จ การยกย่อง 
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า เม่ือปัจจัย เหล่านี้อยู่ต่ํากว่า จะทําให้เกิดความไม
พอใจงานท่ีทํา ถ้าหากว่างานให้ความก้าวหน้า ความท้าท้าย ความรับผิดชอบ ความสําเร็จและการยก
ย่องแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว พวกเขา จะพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางานเป็นอย่างมาก  
  วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม (2541, หน้า 734) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึงความ
พอใจการทําให้พอใจ ความสาแก่ใจ ความหนําใจ ความจุใจ ความแน่ใจ การชดเชย การไถ่บาปการแก้
แค้น สิ่งท่ีชดเชย  
  วิรุฬ พรรณเทว (2542, หน้า 11) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็น ความรู้สึกภายใน
จิตใจของมนุษย์ท่ีไม่เหมือนกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมาย กับสิ่งหนึ่ง สิ่งใด อย่างไร ถ้า
คาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความ พึงพอใจมากแต่ในทางตรงกัน
ข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เม่ือไม่ได้รับการ ตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ
สิ่งท่ีตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 
  กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546, หน้า 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการ แสดงออก
ทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้การท่ีเราจะ ทราบว่า บุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้าง สลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งเร้าท่ีตรงต่อความ
ต้องการของบุคคล จึงจะทําให้บุคคลเกิดความ พึงพอใจ ดังนั้น การสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของ
บุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
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4. ความหมายและวิธีการสร้างแนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

  การคุ้มครอง หมายถึง การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนท่ีเสี่ยง หรือต้องสงสัยว่าถูกกระทํา

รุนแรงหรือล่วงละเมิดเด็กนักเรียนท่ีถูกกระทํารุนแรง หรือถูกล่วงละเมิด และเด็กนักเรียนท่ีกระทํา

รุนแรงหรือล่วงละเมิดต่อบุคคลอ่ืนโดยมีระบบและข้ันตอนการปฏิบัติท่ีคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด 

  กระบวนการดําเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน การดําเนินงานคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นกระบวนการท่ีมีข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงานและเครื่องมือ โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงานและบุคลากรทุกฝ่าย ท่ีเก่ียวข้องท้ังในและนอก
สถานศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน ซึ่งมีกระบวนการ ดังต่อไปนี ้ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูท่ีได้รับแจ้งเหตุ หรือประสบเหต ุ 
  2. บันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01 รายงานเหตุการณ์และแจ้งไปยังศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หากกรณีต้องการ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้แจ้งตามสภาพปัญหาท่ีต้องการช่วยเหลือ เช่น ผู้มีหน้าท่ีคุ้มครองสวัสดิภาพภาพ
เด็กนักเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 24 ตํารวจ พนักงาน ฝ่ายปกครอง 
โรงพยาบาล ฯลฯ  
  3. ผู้ท่ีได้รับแจ้งเหตุดําเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย และจิตใจ พร้อมประเมินสถานการณ์
เบื้องต้น โดยทันที  
  4. ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียน  
  5. กรณีเด็กนักเรียนมีความเสี่ยงต้องได้รับการคุ้มครอง และจัดเจ้าหน้าท่ีให้ความคุ้มครอง
ข้ันต้นกับเด็กนักเรียนผู้ประสบเหตุทันที ซึ่งจะต้องคํานึงถึงผลความปลอดภัยของเด็กนักเรียน พร้อม
ดําเนินการหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และกรณีเร่งด่วนให้รายงานหน่วยงานต้นสังกัดทันที  
  6. กรณีเด็กนักเรียนพึงได้รับการสงเคราะห ์โดยให้เจ้าหน้าท่ีส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห ์ 
  7. ประสานข้อมูลจัดทํา/จัดเก็บข้อมูลสถานศึกษาและรายงานไปยัง สพป./สพม./สพฐ. และ
ผู้เก่ียวข้องทราบ  
  8. รายงานและประสานความร่วมมือเพ่ือส่งต่อความรับผิดชอบด้านข้อมูลแก่ผู้เก่ียวข้อง  
  9. ติดตามสถานการณ์และทบทวนการดําเนินงานและรายงานสถานการณ์ต่อศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  
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5. การพัฒนาแนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
    1. ให้ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่ครูเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ในการป้องกัน 

หาทางออกเม่ือต้องเผชิญกับเหตุการณ์การล่วงละเมิด และสร้างกลไกการป้องกันเด็กนักเรียนจากการ

ถูกละเมิด  

  2. ใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษา เอาใจใส่เด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

และต้องทํางานเป็นทีม  

  3. ให้สถานศึกษาดูแลพิทักษ์ปกป้องและคุ้มครองเด็กนักเรียนไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจาก

บุคคลท้ังท่ีอยู่ภายในและภายนอก สถานศึกษา  

  4. จัดสถานท่ีภายในสถานศึกษาให้เหมาะสม เช่น มีกล้องวงจรปิด มีการจัดตั้งเวรยาม 

เพ่ือตรวจตราพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง เพ่ือไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดระหว่างครูกับเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนกับเด็ก

นักเรียน และจากบุคคลอ่ืน  

 
6. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  

2551 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ประการ ได้แก่    

    1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   

    2) ซื่อสัตย์สุจริต    

    3) มีวินัย    

    4) ใฝ่เรียนรู้    

    5) อยู่อย่างพอเพียง   

    6) มุ่งม่ันในการทํางาน    

    7) รักความเป็นไทย   

    8) มีจิตสาธารณะ 
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  สํารวม  คงสืบชาติ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้านสิ่ง
เสพติดของผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์   ผลการ วิจัยพบว่า   
ผู้บริหารและครูมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ด้านสิ่งเสพติดอยู่ในระดับมาก โดยมีการจัด
กิจกรรมโฮมรูมใช้เวลาประมาณ  50 - 60  นาทีต่อสัปดาห์  อยู่ในระดับมากท่ีสุด สิ่งท่ีต้องปรับปรุง  
พัฒนา คือ โรงเรียนควรดําเนินการให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด  ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  มี
ความสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในลําดับสุดท้าย  โดยผู้บริหารและครูมีการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดไม่แตกต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบการดําเนินการของ
ผู้บริหารและครูท่ีมีเพศและอายุแตกต่างกัน  มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดไม่
แตกต่างกัน  ส่วนผู้บริหารและครูท่ีมีประสบการณ์และขนาดโรงเรียนต่างกัน  มีการดูแลช่วงเหลือ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
 
  วิเชียร ทุยเวียง (2547 : 132-136) ได้ศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนกวางโจนศึกษา อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
ภายหลังการพัฒนาโดยได้ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครูท่ีปรึกษา ทําให้ครู ท่ีปรึกษา 
มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถดําเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาในกระบวนการข้ันตอน
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้ัง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัด
กรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และการส่งต่อ ครูท่ีปรึกษา
เกิดความตระหนักในการท่ีจะแสวงหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนและช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนปรากฏหลักฐานและร่องรอยของการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีความ
ภาคภูมิใจในงานท่ีได้รับมอบหมายก่อให้เกิดความเชื่อม่ันในตนเองมากยิ่งข้ึน ยุทธวิธีในการศึกษา
ค้นคว้าท่ีทาให้การพัฒนาในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ คือการกํากับ นิเทศ ติดตาม ซึ่งเป็นการกระตุ้น 
สร้างขวัญกําลังใจและแนะนําแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีการรายงานผลการปฏิบัติ
ท่ีรวดเร็วและการจัดเก็บช่วยเหลือนักเรียน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ซึ่งได้พัฒนาเพ่ิมข้ึน
จากเดิมท่ีอยู่ในระดับปฏิบัติพอใช ้
  สมพร ไชยแสง (2548 : บทคัดย่อ) ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานระบบ  
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 พบว่า มีการ
ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ในด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก รองลงมาคือ การป้องกันและแก้ไข และการคัดกรองนักเรียน ส่วนการส่งต่อนักเรียนมีการ
ดําเนินการน้อยมาก 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ผู้วิจัยได้กําหนดข้ันตอนและ
วธิีดําเนินการวิจัยไว้ คือ  
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล และ 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 
2559  จํานวน 73 คน 
 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เป็นผู้ปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจํา
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก  
เขต 2  ได้จัดทําแนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภท คือ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบประเมินท่ีสร้างข้ึน   
รวมท้ังสิ้น 73 ชุด โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางออนไลน์ Google Document 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย  
ท่ีเก่ียวข้อง 
 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมิน โดยผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการศึกษา
เอกสาร คู่มือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประสบการณ์จากการทํางาน จากการ
เป็นผู้วิพากษ์ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย หัวข้อคําถามท่ีเป็นแบบ
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เลือกตอบ (Check List) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และแบบคําถามปลายเปิด 
(Open-question) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลความพึงพอใจของครูต่อแนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 ตอนท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวม นํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และทําการประมวลผล
ด้ วย เครื่ อ งคอมพิว เ ตอร์  โ ดย ใช้ โปรแกรมส เปรดซี ส  ซึ่ ง ใช้ ส ถิติ ในการวิ เ คร าะห์  ดั ง นี ้
 1.การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ (Quantitative data) ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับ
จากแบบสอบถามท่ีเป็นแบบเลือกตอบ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) เพ่ือหาค่า ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statics) เพ่ือหาค่าสถิติสถิติ
พ้ืนฐานได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  
ซึ่งนําเสนอในรูปตารางประกอบคําอธิบาย 
  เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลความหมายสําหรับข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณ 
ค่า (Rating scale) คณะผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนของลิเคอร์ท (Likert,1932) ไว้ดังนี ้
   ค่าคะแนนเท่ากับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   ค่าคะแนนเท่ากับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  
   ค่าคะแนนเท่ากับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าคะแนนเท่ากับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
   ค่าคะแนนเท่ากับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
  เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนไว้ ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.99 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 1.80 - 2.59 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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  2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quanlitative data) คณะผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ 
ข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสอบถามปลายเปิด โดยการวิเคราะห์์เนื้อหา (Content analysis) แล้วสรุปผล 
เป็นความเรียง และจัดกลุ่มและสรุปผลโดยใช้้ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency table) 
  3. สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล    

   1.1 ค่าเฉลี่ย (x̄ )    
 
 
 
   1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) 
    
 
          

    เม่ือ    x̄   แทน คะแนนเฉลี่ย  
     s แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
      xi แทน คะแนนความพึงพอใจ คนท่ี        
     n แทน จํานวนในกลุ่มตัวอย่าง 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัย 

 
  การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนีด้ําเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางออนไลน์ Google Document 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตอบแบบสอบถาม จํานวน 73 ชุด 
ซึ่งสอบถาม 3 ส่วนคือ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลความพึงพอใจของครูต่อแนวทางด้านการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ได้ผลการศึกษา ดังนี ้
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป   
  1. เพศ จากการสอบถามเรื่องเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 
64.38 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
  ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละเพศ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 47 64.38 
หญิง 26 35.62 

รวม 73 100 
 
   2. อายุ การสอบถามเรื่องอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26 – 45 ป ี
ร้อยละ 56.16 ดังแสดงในตารางท่ี 2 
  ตารางท่ี 2 แสดงอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี    6 8.22 
26 – 45 ปี   41 56.16 
46 ปีข้ึนไป 26 35.62 
 73 100 
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  3. ระดับการศึกษา การสอบถามเรื่องการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.15 ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
    ตารางท่ี 3 แสดงระดับการศึกษา     

การศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ต่ํากว่าปริญญาตรี 0 0 
ปริญญาตรี 51 66.15 
ปริญญาโท 20 30.77 
ปริญญาเอก 2 3.08 

รวม  73  100 
  

 4. แสดงประสบการณ์ทํางานด้านคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน การสอบถาม ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ 1 – 5 ปี ร้อยละ 52.05 ดังแสดงในตารางท่ี 4     

   
  ตารางท่ี 4 แสดงประสบการณ์ทํางานด้านคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  
ประสบการณ์ จํานวน ร้อยละ 

1 – 5 ปี      38  52.05  
6 – 10 ปี     26  35.62 
11 ปีข้ึน    9 12.33  

รวม 73 100 
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 ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจของครูต่อการใช้แนวทางการดําเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อการใช้แนวทางการดําเนินงานคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

รายการ ความพึงพอใจ ค่าเฉลีย่ SD 
ด้านเนื้อหาของแนวทางฯ    

   ความสอดคล้องกับสภาพบริบทในพ้ืนท่ี มาก 3.70 0.81 

   ความทันสมัย ต่อเหตุการณ์ มาก 3.51 0.88 

   การเรียงลําดับเนื้อหาท่ีอ่านเข้าใจง่าย มาก 3.81 0.88 

   ข้อกฎหมายสามารถนําไปใช้ได ้ มาก 3.64 0.70 

   ถามตอบ มีประโยชน ์ มากท่ีสดุ 4.30 0.62 

ค่าเฉลี่ย มาก 3.83 0.73 

ด้านประสิทธิภาพของแนวทางฯ    

   ใช้ในการคุ้มครองดูแลนักเรียน มาก 4.41 0.63 

   ใช้เป็นแนวทางป้องกันปัญหา มาก 3.98 0.64 

   ใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหา มากท่ีสุด 4.26 0.61 

   ใช้เป็นแนวทางในการประสานการทํางานใน

พ้ืนท่ี 

มาก 4.19 0.68 

   ใช้ในการอบรมนักเรียน มาก 3.96 0.93 

ค่าเฉลี่ย มาก  4.14 0.74  
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จากตารางท่ี 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่่ ให้คะแนนด้านเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ความ
พึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.83 และ ค่า SD เท่ากับ 0.73 ค่าเฉลี่ยต่ําสุด 3.51 ในเรื่องมี 
ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์  

ส่วนด้านประสิทธิภาพของแนวทาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหา อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และมีค่า SD เท่ากับ 0.61 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรรูปภาพประกอบเพ่ือความเข้าใจท่ีง่ายข้ึน 
2. ควรปรับปรุงให้ทันสมัย  ทันต่อเหตุการณ์  
3. ควรจะเพ่ิมเนื้อหาท่ีเป็นเรื่องการจัดค่ายทักษะชีวิต 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 สรุปผลการวิจัย  
 ความพึงพอใจของครูต่อแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ของศูนย์เฉพาะกิจ

คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า ครู
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในประเด็นสอบถามการ
คุ้มครองนักเรียน อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ใช้ในด้านการคุ้มครองนักเรียน ซึ่งครูได้ใช้
ประโยชน์จากคู่มือแนวทางคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุหรือเกิด
เหตุแล้ว สามารถแก้ไขได้ทันที และยังมีทีมงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าร่วมในการคิดแก้ปัญหาและแบ่งเบาภาระ
ของครู ประสานงานหน่วยงานในระดับต่าง ๆ เช่น อําเภอ จังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ หรือ สหวิชาชีพ  

ความพึงพอใจของครูต่อแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ท่ีมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับรองลงมา คือ ด้านเนื้อหาของแนวทาง ในประเด็นเก่ียวกับ ถามตอบ มีประโยชน์ มีระดับความ
พึงพอใจมากท่ีสุด ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะท่ีในบางประเด็นท่ีเกิดในพ้ืนท่ี และตอบได้ตรงประเด็นข้อสงสัย 
ประกอบกับมีสายด่วนท่ีสามารถปรึกษาได้ 

ความพึงพอใจของครูต่อแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ท่ีมีความพึงพอใจ 
อยู่ใน ระดับมาก แต่พบว่าเป็นความพึงพอใจท่ีน้อยกว่าประเด็นสอบถามอ่ืน คือ ด้านของเนื้อหาของ
แนวทางการเรียงลําดับของเนื้อหาท่ีอ่านเข้าใจง่าย  

อภิปรายผล  
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในด้านเนื้อหาของแนวทาง อยู่ในเกณฑ์ความ 
พึงพอใจมากท่ีสุด 1 ประเด็น โดยอยู่ ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากในด้านเนื้อหาของแนวทาง  
อีก 4 ประเด็น และในด้านประสิทธิภาพของแนวทาง อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากท่ีสุด 1 ประเด็น 
โดยอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจมากในด้านประสิทธิภาพของแนวทาง อีก 4 ประเด็น  
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ข้อเสนอแนะ  
 
  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้   

 ควรนําผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข คู่มือแนวทางการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยเฉพาะควรมีภาพประกอบจะช่วยให้สื่อความหมายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย  
ส่วนในด้านการเรียงเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย ควรปรับปรุงให้การอ่านง่ายข้ึน และปรับปรุงให้มีความ
ทันสมัยต่อเหตุการณ์ และควรเพ่ิมเนื้อหาท่ีจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพ่ิมมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป   

ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนต่อแนวทางด้านการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

บรรณานุกรม 

กรมวิชาการ.  (2546).  การแนะแนวกับการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่ง

 สินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 

  .  (2547).  แผนภูมิหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544.  กรุงเทพฯ :  

  ม.ป.พ.กรมสามัญศึกษา.  (2543).  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดกรมสามัญ 

  ศึกษา.   กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์การศาสนา.  

  .  (2544).  การประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สังกัดกรมสามัญ

ศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.  

กรมสุขภาพจิต.  (2543).  คู่มือท่ีปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.  

  .  (2544).   คู่มือผู้บริหารโครงการพัฒนาเครือข่ายการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและ

 ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ : วงศ์กมลโปรดักชัน่. 

  .  (2545 ก).  คู่มือส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาสําหรับคร.ู  กรุงเทพฯ :

 ยูเรนัสอิมเมจกรุ๊ป. 

  .  (2545 ข).  บทคัดกรองทางสุขภาพจิต.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์

 ทหารผ่านศึก.    

  .  (2546 ง).  สุขภาพจิตไทย พ.ศ.2545-2546.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า

 และพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).  

  .  (2547 ก).  คู่มือการสร้างเครือข่ายการดูแลนักเรียน สําหรับบุคลากรสถานศึกษาและ

 บุคลากรสาธารณสุข.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546 ก).  ชุดฝึกอบรมการปรับกระบวนทัศน์และพัฒนาหลักสูตร

 สถานศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 

 



23 

 

  .  (2546 ข).  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ : 

 วัฒนาพานิช. 

                  .  (2547).  คูมื่อการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีป็นนิติบุคคล.  กรุงเทพฯ :  

  โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 

จรีรัตน์  เนาจําเนียร.  (2535).  ทัศนคติของผู้บริหารต่อการสร้างภูมิคุ้มกันการพึ่งยาในโรงเรียน

 มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์  ศษ.ม.  (การบริหารการศึกษา).

 กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 

ทักษิณ  ทักษิมา.  (2547).  การพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

 เมืองกาฬสินธุ์  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

 กาฬสินธุ์ เขต 1.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ  กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา).  มหาสารคาม : 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

บุญชม  ศรีสะอาด.  (2532).  การวิจัยเบ้ืองต้น.  พิมพ์ครั้งท่ี 6.  มหาสารคาม : ภาควิชาพ้ืนฐาน

 การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  

ผ่องพรรณ  สายทอง.  (2545).  การดําเนนิงาน  ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ไขระบบการ 

  และช่วยเหลือนักเรียน  ตามโครงการสุขภาพจิตสู่สถานศึกษาของโรงเรียนนําร่อง   

  สังกัดกรม สามัญศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ  ศษ.ม.   

  (การบริหารการศึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545.  

  ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 119 ตอนท่ี123 ก.  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2.  (2550 ก).  สรุปผลการดําเนินงานระบบการดูแล

 ช่วยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา 2549.  บุรีรัมย์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา. 

                  .  (2552 ข).  บัญชีควบคุมอัตรากําลังในสถานศึกษา.  บุรีรัมย์ : กลุ่มนโยบายและ

แผน. 

 

 



24 

 

 

รายงานความพึงพอใจ 
ต่อแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรยีน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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ต่อเอกสารแนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประชากร คือ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  จํานวน 73 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แนวทางด้านการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียนหรือครู ต่อแนวทางการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ใช้แบบประเมินค่า(Rating scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยทําการวัดท้ังด้านเนื้อหา จํานวน 5 ข้อ ด้านประสิทธิภาพ จํานวน 5 ข้อ 
โดยแบบสอบถามครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดของแนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
สถิติท่ีใช้งานวิจัยคือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใช้วิธีการวเิคราะห์เนื้อหา และแจกแจงความถ่ี 
  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
อยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมากท้ัง  5 ประเด็นด้านเนื้อหา และ 5 ประเด็นด้านประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ให้คะแนนมากท่ีสุดคือ  ใช้ในการ
คุ้มครองดูแลนักเรียน  และใช้เป็นแนวทางป้องกันปัญหา ประเด็นท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุด คือ ความ
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์   
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สารบัญ 

 
            หน้า 
บทคัดย่อ  
สารบัญ 
สารบัญตาราง 
 
บทท่ี 1 บทนํา 
 ความเป็นมาและความสําคัญ       1 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย        1 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย        1 
 ขอบเขตการวิจัย         2 
 คําจํากัดความท่ีใช้ในงานวิจัย        2 
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ       2 
 
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ความหมายของแนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน   3 
 เนื้อหาของแนวทางด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน    5 
   
บทท่ี 3 วิธีดําเนินการวิจัย  
  ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง         13 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล          13 

เครื่องมือในการวิจัย           13 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์       14 
 
บทท่ี 4 ผลการวิจัย   
  ผลการวิจัย          16 
  ข้อเสนอแนะ          19   
 
บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
  สรุปผลการวิจัย           20 

 



27 

 

  อภิปรายผลการวิจัย          20 
  ข้อเสนอแนะ            21 
 
บรรณานุกรม   
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม   
ประวัติผู้วิจัย   
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ภาคผนวก  

แบบสอบถาม 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 

ช่ือ   นายพงศกรณ์  ทองคํา 

วัน  เดือน  ปีเกิด  27 พฤษภาคม 2513 

สถานท่ีเกิด   จังหวัดตาก 

สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 308 หมู่ 1 ตําบลท่าสายลวด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

   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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ประวัติย่อของผู้วิจัย 

ช่ือ   นางสาวดวงมณี  เครื่องร้อน 

วัน  เดือน  ปีเกิด  27 ตุลาคม 2525 

สถานท่ีเกิด   จังหวัดลําปาง 

สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 57 หมู่ 5 ตําบลสันป่าเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

   โทรศัพท์   089 9996413 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ   

ประวัติการศึกษา พ.ศ.2548 ศิลปศาสตบัณฑิต โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์  

                 (การประชาสัมพันธ)์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

      พ.ศ.2558 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

         มหาวิทยาลัยรังสิต  

 ปัจจุบัน กําลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  

           มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

  

 

 

 
 

 


