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สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อสาํรวจสภาพปัจจุบนัของการดาํเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนหอวงั 2) เพื่อสาํรวจสภาพท่ีพึงประสงคข์องการดาํเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนหอวงัและ 3) เพื่อเสนอแนวทางพฒันาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนโรงเรียนหอวงัประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือครูท่ีปรึกษาและครูผูส้อนโรงเรียนหอวงั สงักดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 209 คน เคร่ืองมือ 
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน ไดรั้บแบบสอบถามคืนครบทั้ง 209 ฉบบั 
วิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการศึกษา พบวา่1) สภาพปัจจุบนัของการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน
หอวงั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี 
ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ดา้นการส่งต่อนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการคดักรอง
นกัเรียน และดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ตามลาํดบั 2) สภาพท่ีพึงประสงคข์องการดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนหอวงัโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นเรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
ดา้นการส่งต่อนกัเรียน ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน และดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 3) แนวทาง
พฒันาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโรงเรียนหอวงัไดแ้ก่ ควรจดัจาํนวนนกัเรียนในแต่ละ
หอ้งเรียนไม่มากเกินไป และในการทาํความรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลควรมีสมัภาษณ์เดก็เพื่อรับขอ้มูล
โดยตรงและเป็นจริงนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการจดัเกบ็ขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนมีเคร่ืองมือ
คดักรองนกัเรียนกลุ่มต่างๆ ท่ีแม่นยาํ สนบัสนุนส่งเสริมนกัเรียนทุกคน ประสานใหเ้กิดความร่วมมือ
ระหวา่งครูท่ีปรึกษา ผูป้กครอง ครูแนะแนว และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จดัวางแผนการดาํเนินงานของ
ขั้นตอนระบบการส่งต่อใหมี้ความชดัเจน มีเครือข่ายหรือหน่วยงานทางดา้นวิชาชีพท่ีสามารถเขา้มาดูแล
นกัเรียนตอ้งการการดูแลเฉพาะทาง  และ ติดตามผลการส่งต่อนกัเรียน 
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 The purposes of this research were to: 1) investigate existing student caring and support system in 
Horwang School;2) investigate expected student caring and support system in the school; and 3) to propose 
guidelines for development of student caring and support system in this school.  The population was 209 
advisor teachers and teachers in Horwang School, under the Secondary Educational Service Area Office 2, 
in the 2018 academic year.  The instrument used was a questionnaire constructed by the researcher.  All 209 
questionnaire copies were returned and usable.  The data were analyzed in terms of frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. 
 

The results of this research were as follows.  1) The existing student caring and support system at 
Horwang School was overall at the high level. Five aspects of student caring and support systemwere 
ranked by their means as: preventing and solving problems, sending students to other related places, 
supporting students, screening students, and knowing students individually.2) The expected student caring 
and support operation system at Horwang School were overall at the very high level.  The five aspects 
wereranked from the top as: preventing and solving problems, screening students, sending students to other 
relevantagencies, supporting students, and knowing students individually.3) Proposed guidelines for 
development of student caring and support system in this school were:  number of children in each 
classroom be less excessive; interview method be used to receive student information directly and 
accurately; information technology be used to store basic student information;relevant tools be used to 
screen students;opportunity to access appropriate activities be given to all student groups; cooperation 
between teachers, counselors, parents, guidance teachers and all concerned parties be coordinated; 
forwarding system procedure be clearly planned; networks of various professional agencies for students 
who needed specialized care be set up; and follow-up of forwarding students be kept. 
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