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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 2) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียน 

โสตศึกษาในภาคกลาง และ 3) วิเคราะหการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งเปน

ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง กลุมตัวอยาง ไดแก  

ผูบริหาร และครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง จำนวน 170 คน ไดมาโดย 

การสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนตามขนาดโรงเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  
ผลการวิจัยพบวา 

1. การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

อยูระดับมากท้ังในภาพรวม และรายดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการสงตอ 

ดานการปองกันปญหาและการแกไขปญหา ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการคัดกรอง และ 
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

2. คุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง อยูระดับดีมากทั้งในภาพรวม

และรายดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานสภาพแวดลอม ดานรางกาย ดานจิตใจ และ

ดานความสัมพันธทางสังคม 
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3. การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล และดานการสงตอ สงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา 

ในภาคกลาง โดยรวมกันทำนายได รอยละ 52.60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

คำสำคัญ:  ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน  คุณภาพชีวิตของนักเรียน  โรงเรียนโสตศึกษา 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) to study the implementation level according 

to the student assistance system of schools for the deaf in the central region; 2) to identify 

the students’ quality of life in schools for the deaf; and 3) to analyze the student assistance 

system affecting students’ quality of life in schools for the deaf. The sample consisted of 

170 administrators and teachers of the schools for the deaf in the central region, derived 

by proportional stratified random sampling with school size. The research instrument was 

a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. 

The study showed as follows: 

1.  The implementation according to the student assistance system of the schools 

for the deaf in the central region was at a high level both overall and in specific aspects. 

The factors were ranked from the highest to the lowest as follow; referral system, prevention 

and problem solving, student promotion, student screening, and recognizing student 

individuality. 

2.  Students’ quality of life was at a high level both overall and in specific aspects. 
The factors were ranked from the highest to the lowest as follow; environmental, physical, 

psychological, and social and interpersonal relationship. 

3. The implementation according to the student assistance system in the aspects 
of student screening, recognizing student individuality, and referral system together 

predicted the students’ quality of life at the percentage of 52.60 with statistical significance 

at .05. 

 

Keywords: student assistance system, student’s quality of life, school for the deaf  
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บทนำ 

ปจจุบันโลกไดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วท้ังในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

กอใหเกิดความเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  

ซึ่งส่ิงเหลาน้ีเกิดข้ึนไมไดเลยหากมนุษยซึ่งเปนทรัพยากรหลักของประเทศไมมีคุณภาพ ดังนั้น  

ประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย วาเปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีทำให

ประเทศพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ 11 เนนการพัฒนาคุณภาพของคนทำใหคนมีความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น พรอมทั้ง 

ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม เน่ืองจากคนเปนเปาหมาย

สุดทายท่ีไดรับประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนา จึงจำเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของคนในทุกมิติ ใหมีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญา รวมถึงความรูและทักษะ 

ความสามารถ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555: 39) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหมีความสมบูรณพรอมในลักษณะองครวม ทั้งดาน

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนใหมีทักษะในการดำรงชีวิต

อยางมีความสุขและมีคุณคา การท่ีคนจะพัฒนาใหมีคุณคาน้ันข้ึนอยูกับการไดรับการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ การศึกษาจึงเปนรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ดังคำกลาวท่ีวา 

“การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ” กลาวคือ ประชากรที่มี 

ความรูความสามารถจะสามารถพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา สามารถแขงขันกับประเทศ

อื่นได (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544: 27) นอกจากน้ี การศึกษายังเปนกระบวนการพัฒนาชีวิต

คน สังคม ใหมีคุณภาพ เจริญงอกงาม ซึ่งจะเปนปจจัยท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

สามารถพ่ึงพาตนเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานานชาติ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพน้ัน
จำเปนตองมีหนวยงานหรือสถาบันตาง ๆ ในสังคมเขามารับผิดชอบ และสถาบันท่ีมีความสำคัญ

ทางการศึกษาสถาบันหน่ึงก็คือโรงเรียน และมีกระบวนการท่ีนำไปสูการพัฒนานักเรียนท่ีมีคุณภาพ  

การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน 

ที่มีความบกพรองทางการไดยิน เปนงานท่ีตองใหความสำคัญเปนอันดับหน่ึง เน่ืองจากนักเรียน
แตละคนมีพ้ืนฐานความเปนมาของชีวิตที่ไมเหมือนกัน หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมหลากหลาย 

รูปแบบ ทั้งดานบวกและดานลบ รวมท้ังประเภทความพิการ และระดับความพิการท่ีหลากหลาย 

ดังนั้น การรูขอมูลที่จำเปนเก่ียวกับตัวนักเรียนจึงเปนส่ิงสำคัญท่ีจะชวยใหครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา 

ครูประจำเรือนนอน มีความเขาใจนักเรียนมากข้ึน สามารถนำขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือเปนประโยชน 

ในการใหความชวยเหลือ สงเสริมพัฒนาการปองกัน แกไข และชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกทาง  
ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษมิใชการใชความรูสึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแกปญหานักเรียน 

ซึ่งจะทำใหไมเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือ ซึ่งโรงเรียนอาจดำเนินการรูจักเด็กนักเรียนรายบุคคล
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โดยใหครูประจำชั้น ครูประจำเรือนนอน ดำเนินการในเร่ืองการสำรวจขอมูลนักเรียนเปนรายกรณี 

ในดานตาง ๆ เพ่ือดูแลชวยเหลือเด็กในช้ันเรียนไดอยางท่ัวถึง เพ่ือทราบความตองการในการชวยเหลือ 

หรือเพ่ือติดตอประสานงานในการชวยเหลือนักเรียนรวมกับผูปกครองนักเรียนในทุก ๆ ดาน  

ความตองการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการในดานตาง ๆ คือ 1) ความตองการ

ดูแลชวยเหลือในดานเศรษฐกิจและความยากจน 2) ความตองการดูแลชวยเหลือในดานพัฒนาการ

ทางสติปญญา 3) ความตองการดูแลชวยเหลือในดานพฤติกรรม ความประพฤติ 4) ความตองการ

ดูแลชวยเหลือในดานความปลอดภัยจากโรคระบาด 5) ความตองการดูแลชวยเหลือในเร่ือง 

ความดอยโอกาส/ พิการ 6) ความตองการดูแลชวยเหลือในเร่ืองการมีสวนรวม/ การอยูรวมกัน 

ในสงัคม/ ความรับผดิชอบ 7) ความตองการดูแลชวยเหลือใหปลอดภยัจากยาเสพติด 8) ความตองการ

ดูแลชวยเหลือในเร่ืองการรูเทาทันการเปล่ียนแปลง จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน พบวาแตละโรงเรียนมีแนวทางการดำเนินงานตามระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความคลายกัน ตามนโยบายการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกาศใหปการศึกษา 2551 เปนปแหงการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษไดนำนโยบายดังกลาวมากำหนดกลยุทธ

และจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมเย่ียมบานนักเรียน กิจกรรมประชุมผูปกครองช้ันเรียน การเขา

รวมโครงการศึกษาวิจัย และการจัดการศึกษา ขั้นตอนตาง ๆ ของการดำเนินงานตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน จะตอง

ไดรับการเอาใจใสจากผูที่มีสวนรวมของทุก ๆ คน ทุก ๆ ดาน ทั้งโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน  

โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินที่กำลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเปน

ชวงวัยรุน เปนชวงรอยตอระหวางเด็กกับผูใหญ เปนวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ทั้งทางดาน

รางกาย ดานอารมณและจิตใจ ดานสังคม นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินตองอยูรวม 
กับคนปกติทั่วไปในสังคม และมีขอจำกัดในการใชชีวิตโดยเฉพาะเร่ืองการส่ือสารกับคนปกติทั่วไป 
ถาเด็กสามารถปรับตัวไดสำเร็จก็จะเติบโตเปนผูใหญที่มีบุคลิกภาพดี มีทักษะ ความรู ความสามารถ 

และความพรอมในการดำรงชีวิตรวมกับคนปกติ หากปรับตัวไมสำเร็จก็จะเปนอีกหน่ึงสาเหตุที่ทำให

นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไมเหมาะสม (สุเทพ  สุวีรางกูร, 2551: 49) ดังน้ัน ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนจึงมีความสำคัญอยางย่ิงท่ีจะตองมีการดำเนินงานที่เปนระบบ ตามข้ันตอนต้ังแต

การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไข
ปญหา และการสงตอนักเรียน การดำเนินงานแตละข้ันตอนมีความสำคัญและตอเน่ืองกัน ครูและ 

ผูปกครองจะตองใหความรวมมือกันในการดูแลและแกไขปญหา เพ่ือใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี 
ไมเปนปญหาตอสังคม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
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ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนที่ปฏิบัติงานสอนนักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา ไดตระหนักถึง 

ความสำคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งมีคุณคาและความจำเปนท่ีสถานศึกษาท่ีจัด 

การศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน จะตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียน

โดยมีการดำเนินการท่ีเปนระบบ มีขั้นตอนและตอเน่ือง เพราะนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง 

การไดยินมคีวามจำเปนท่ีจะตองไดรบัการแกไขปญหาและใหการชวยเหลืออยางเรงดวน นกัเรียน 1 คน 

อาจพบมากกวา 1 ปญหา เชน ปญหาดานการเรียน ทะเลาะวิวาท กาวราว ลักขโมย และพฤติกรรม

ทางเพศท่ีไมเหมาะสม ถาไมไดรับการแกไขและสงเสริมที่ถูกวิธีนักเรียนอาจไมสามารถปรับตัวเขากับ

สังคม และใชชีวิตรวมกับคนปกติได ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการดำเนินการ

ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

ทั้งนี้ ผลจากการวิจัยคาดวาใชเปนขอมูลสำหรับโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลางและสำนักบริหาร

งานการศึกษาพิเศษ สามารถวางแผนปรับปรุงพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดมาตรฐาน 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ไดกำหนดเอาไวตลอดจน

โรงเรียนในตนสังกัดอื่น ๆ สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาระดับการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษา

ในภาคกลาง 

2.  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

3.  เพ่ือวิเคราะหการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเปนปจจัยซึ่งสงผล 

ตอคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 
 

ตัวแปรการวิจัย 
1.  ตัวแปรตน คือ การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย   

1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมนักเรียน 4) การปองกัน
และแกไขปญหา และ 5) การสงตอ 

2.  ตวัแปรตาม ไดแก คณุภาพชีวิตของนักเรียน ประกอบดวย 1) ดานรางกาย 2) ดานจติใจ 

3) ดานความสัมพันธทางสังคม  และ 4) ดานสภาพแวดลอม 
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สมมติฐานในการวิจัย 
การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของ

นักเรียน  

 
คำจำกัดความตัวแปรการวิจัย 

1.  การดำเนนิการตามระบบดชูวยเหลอืนักเรยีน หมายถึง การดำเนินงานดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง อยางมีข้ันตอน มีวิธีการและเคร่ืองมือ ท่ีชัดเจนมีมาตรฐาน 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงคมากข้ึน รวมทั้งเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ทางดานตาง ๆ ของนักเรียนใหดีย่ิงขึ้นดวยโดยมีองคประกอบ 5 ขั้นตอน ไดแก  

 1)  รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง การศึกษาและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีจำเปน

เก่ียวกับตัวนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทจริงเก่ียวกับตัวนักเรียน 

 2)  การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การวิเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการรูจักนักเรียน

ของโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง เปนรายบุคคลแลวนำผลที่ไดมาจำแนกตามเกณฑการคัดกรอง 

ที่สถานศึกษาไดจัดทำข้ึน เพ่ือประโยชนตอการหาวิธีเพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง 

 3)  การสงเสริมนักเรียน หมายถึง การสนับสนุนใหนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษา 

ในภาคกลางทุกคนเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนท่ีอยูในกลุมปกติ  

กลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา กลับมาเปนนักเรียนปกติและมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียน 

และชุมชนคาดหวังตอไป 

 4)  การปองกันและแกไขปญหา หมายถึง การเอาใจใสกับนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษา 

ในภาคกลาง ทุกคนเทาเทียมกันแตสำหรับนักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหาน้ัน จำเปนอยางมากท่ีตองให

ความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดและหาวิธีการชวยเหลือ ทั้งการปองกันและแกไขปญหาโดยไมปลอย

ปละละเลยนักเรียนจนกลายเปนปญหาของสังคม 
 5)  การสงตอ หมายถึง การดำเนินการสงตอนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

ไปใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือใหปญหาของนักเรียนไดรับความชวยเหลือถูกทางและรวดเร็ว  

หากพบปญหามีความยากตอการชวยเหลือหรือชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น 
2.  คุณภาพชีวิตของนักเรียน หมายถึง ความคิดเห็นของครูตอความเปนอยู การดำเนิน

ชีวิต และความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง โดยผานการรับรู และ 
การประเมินดวยตนเอง ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก  

 1)  ดานรางกาย หมายถึง ความคิดเห็นของครูตอการท่ีนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาใน 

ภาคกลาง มีรางกายท่ีสมบูรณ แข็งแรง มีความสุขสบาย ไมมีความเจ็บปวด มีการออกกำลังกาย 
และเลนกีฬา การไดรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและครบ 5 หมู มีการนอนหลับพักผอนที่เพียงพอ 
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 2)  ดานจิตใจ หมายถึง ความคิดเห็นของครูตอการท่ีนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาใน 

ภาคกลาง รับรูภาพลักษณของตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง สามารถเรียนรูและตัดสินใจในเรื่อง 

ตาง ๆ ได การไดรับความเอาใจใสจากพอแม สามารถปรึกษาปญหาตาง ๆ กับพอแมได 

 3)  ดานความสัมพันธทางสังคม หมายถึง ความคิดเห็นของครูตอการท่ีนักเรียนโรงเรียน

โสตศึกษาในภาคกลาง รับรูเร่ืองความสัมพันธของตนเองกับผูอ่ืน การรับรูถึงการไดรับความชวยเหลือ 

จากผูอื่นในสังคม การรับรูวาตนเองไดเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคมดวย รวมท้ังการรับรู

เร่ืองอารมณเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ 

 4)  ดานสภาพแวดลอม หมายถึง ความคิดเห็นของครูตอการท่ีนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา

ในภาคกลาง รับรูวาตนเองมีชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต  

การรับรูไดวาอยูในสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีดีปราศจากมลพิษตาง ๆ การคมนาคมสะดวก  

มีแหลงประโยชนดานการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนเอง 

มีโอกาสท่ีจะไดรับขาวสารตาง ๆ การรับรูวาตนเองไดมีกิจกรรมนันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาวาง 

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยในคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ผูใหขอมูล ไดแก  

ผูบริหารและครูในสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) โดยมีวิธีดำเนินการตามลำดับ

หัวขอดังตอไปนี้ 

1.  ประชากร 

 ผูบรหิารโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนและรองผูอำนวยการ

โรงเรียน จำนวน 18 คน และครูผูสอนทีป่ฏบิตังิานในโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง จำนวน 250 คน  

2.  กลุมตัวอยาง 

     ผูบริหารโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลางตำแหนงผูอำนวยการและรองผูอำนวยการ 
จำนวน 18 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง และครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนโสตศึกษา 

ในภาคกลาง จำนวน 170 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันภูมิ ตามสัดสวนของโรงเรียน และคำนวณ

ขนาดกลุมตัวอยาง จากตารางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610  

อางถึงใน สุวิมล  ติรกานัน, 2551: 179) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนดรูปแบบ

และโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามคำนิยามศัพทตัวแปร โดยผาน 
การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอท่ีมีคา IOC (index of item objective 
congruence) มากกวา 0.50 ข้ึนไป เพ่ือหาคาความเท่ียง โดยไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   -coefficient) 
ดานการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 0.87 และ 
ดานคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 0.86 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยนำแบบสอบถามจำนวน 170 ฉบับ สงเพ่ือดำเนินการเก็บขอมูลและติดตามรวบรวม

แบบสอบถามดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 170 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 100 นำมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 

 
การวิเคราะหขอมูล 
ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยการวิเคราะหระดับ 

การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใชการหารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 

 
 

 

 
  

    

  4 38 4 23 

 2 36 2 22 

 3 42 3 26 

 4 61 4 37 

   3 30 3 18 

 2 43 2 26 

 18 250 18 152 

   268 170 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพ

ชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

ตอนท่ี 1  การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาใน

ภาคกลาง  

การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (x̄ = 3.91, S.D. = 0.38) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงตอ  

มีคาเฉล่ียสูงสุด (x̄ = 4.01, S.D. = 0.44) รองลงมา คือ ดานการปองกันปญหาและการแกไขปญหา 

( x̄ = 4.00, S.D. = 0.51) ดานการสงเสริมนักเรียน ( x̄ = 3.95, S.D. = 0.41) ดานคัดกรองนักเรียน  

( x̄ =3.75, S.D. = 0.53) และดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ( x̄ = 3.81, S.D. = 0.42) 

มีคาเฉล่ียต่ำสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ระดับการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง  

          

 

ตอนท่ี 2  คุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

คุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ในภาพรวมโดยภาพรวมอยู 
ในระดับมาก ( x̄ = 3.91, S.D. = 0.42) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอม 

มีคาเฉล่ียสูงสุด ( x̄ = 4.02, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ดานรางกาย ( x̄ = 3.91, S.D. = 0.40)  

ดานจิตใจ ( x̄ = 3.90, S.D. = 0.55) และดานความสัมพันธทางสังคม ( x̄ = 3.81, S.D. = 0.51)  

มีคาเฉล่ียต่ำสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

  X  S.D.     

1.  

2.    

3.  

4.  

5.  

3.81 

3.75 

3.95 

4.00 

4.01 

0.42 

0.53 

0.41 

0.51 

0.44 

 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 3.91 0.38   
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ตารางที่ 3  ระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง  

  (n = 170) 

 X  S.D.     

1.  

2.  

3.  

4.  

3.91 

3.90 

3.81 

4.02 

0.40 

0.55 

0.51 

0.49 

 

 

 

 

2 

3 

4 

1 

 3.91 0.42   

ตอนท่ี 3  การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง  

การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  

(X
1
) การคัดกรองนักเรียน (X

2
) การสงเสริมนักเรียน (X

3
) การปองกันและแกไขปญหา (X

4
) และ 

การสงตอ (X
5
) มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางถึงระดับคอนขางสูงกับคุณภาพชีวิต 

ของนักเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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 (X

1) 

 (X
2) 

 (X
3) 

 (X
4) 

 (X
5) 

 (Y
to

t) 

 (X1) 1      

 (X2)  0.71**  1     

 (X3) 0.71** 0.51** 1    

 (X4) 0.52** 0.31** 0.71** 1   

 (X5) 0.61** 0.55** 0.73** 0 .75** 1  

 (Ytot) 
0.64** 0.67** 0.52** 0.40** 0.55** 1 

**  .01  

ตารางที่ 4  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 กับคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง  

การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน ดานการคัดกรองนกัเรียน  (X
2
) ดานการรูจกั

นักเรียนเปนรายบุคคล (X
1
) และดานการสงตอ (X

5
) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและ

สามารถอภิปรายความผันแปรของคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

ในภาพรวม (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) 

เทากับ 0.526 ซึ่งแสดงวา ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล และ 

ดานการสงตอสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ในภาพรวมและ
สามารถทำนายคุณภาพชีวิตของนกัเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ในภาพรวมไดรอยละ 52.60  
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โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 

  

 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

  

 

ดังปรากฏในตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผล 

 ตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ในภาพรวม (Y
tot

) 

 

 tot = 1.10 + 0.31 (X2) + 0.26 (X1) + 0.16 (X5) 

 tot = 0.38 (Z2)  + 0.25 (Z1) + 0.17 (Z5) 

                                                                                                                              (n = 170) 

 df SS MS F 

Regression 3 16.13 5.37 61.38* 

Residual 166 14.54 0.08  

Total 169 30.68   

 b Beta SEb T 

 1.10  0.22 4.88* 

  (X2) 

 (X1) 

 (X5) 

0.31 

0.26 

0.16 

0.38 

0.25 

0.17 

0.06 

0.08 

0.06 

4.95* 

3.15* 

2.53* 

     *  .05 

     R = 0.72  R2 = 0.526 SEE = 0.296 
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อภิปรายผล 
การอภิปรายผล ผูวิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 

1.  การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงตอ มีคาเฉล่ียอยูใน

ลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการปองกันและแกปญหา ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล และดานการคัดกรองนักเรียน ตามลำดับ ที่เปนเชนน้ีแสดงใหเห็นวา โรงเรียน

โสตศึกษาในภาคกลางไดมีการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี 

เปนเพราะการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน ไดบญัญัตไิวในพระราชบัญญัตคิุมครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 หมวด 7 มาตรา 63 โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรม 

ในการแนะแนวใหคำปรึกษา ฝกอบรมแกนักเรียน จากน้ันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานไดกำหนดนโยบาย เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและ

กำหนดมาตรการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพนักเรียน เนนกิจกรรม สงเสริมพัฒนา ปองกันและแกไข

ปญหา และการคุมครองสิทธิเด็ก โดยการมีสวนรวมของหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของจึงสงผล

ใหการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง อยูในระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของจรรโลง ธนกัญญา (2549: 82) ไดศึกษาการประกันคุณภาพระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงช้ันท่ี 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารอยเอ็ด 

เขต 2 พบวาโดยภาพรวมมีระดับของผลที่เกิดจากการปฏิบัติอยูในระดับมาก นอกจากน้ันยัง 

สอดคลองกับโชวนันต มารุตวงค (2547: 88) ที่ไดศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการวิจัยพบวา ครูที่ปรึกษา

ทุกคนมีความเขาใจในบทบาทและระบบปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา และเกิดความตระหนักในการท่ี

จะชวยแกปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนโดยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

มีความชัดเจน เปนระบบ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของณรงคชัย 

สาไพรวัลย (2547: 97) ซึ่งไดทำการศึกษาวิจัยเร่ือง ดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียนมหาชัยพิทยาการ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบวา การติดตามผล 

การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมหาชัยพิทยาการ จังหวัดมหาสารคาม  

มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
2. คุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอม อยูในลำดับสูงสุด รองลงมา คือ  

ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานความสัมพันธทางสังคม ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนโรงเรียน 
โสตศึกษาในภาคกลางน้ัน มีความเปนอยู การดำเนินชีวิตเปนท่ีพึงพอใจของนักเรียน ซ่ึงเปนองคประกอบ

ของคุณภาพชีวิต อันไดแก ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคมและดานสภาพ

สิ่งแวดลอม โดยผานการรับรูและการประเมินดวยตนเองรวมท้ังหมด 4 ดาน จึงสงผลใหนักเรียน 
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มีการรับรูเก่ียวกับสภาพแวดลอมที่มีผลตอการดำเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ 

ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การรับรูวาไดอยูในสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีดี

ปราศจากมลพิษตาง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหลงประโยชนดานการเงินสถานบริการทางสุขภาพ

และสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาสท่ีจะไดรับขาวสารหรือฝกฝนทักษะตาง ๆ และมีกิจกรรม

ในเวลาวาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปลูก พรมรัตน (2545: 76) ที่ไดทำการศึกษาคุณภาพชีวิต

ในโรงเรียนของนักเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตจังหวัดกาฬสินธุ พบวานักเรียนสวนใหญ 

มีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของอุไร จันทรสวาง (2542: 79) 

ที่ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไดผล

วาคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก 

3.  การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน

โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง เรียงตามลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอยดังน้ี ดานการคัดกรอง

นักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล และดานการสงตอเปนปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต

ของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถ

รวมกันทำนายคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลางในภาพรวมไดรอยละ 52.60 

ขอคนพบดังกลาวสามารถนำมาอภิปรายผล เปนรายดานดังน้ี 

 3.1  การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการคัดกรองสงผลตอคุณภาพ

ชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลางมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษามีการแยก

ประเภทนักเรียนเปนกลุมปกติและกลุมที่มีปญหา โดยใชเกณฑที่มีมาตรฐานในการคัดกรอง 

ซึ่งสอดคลองกับมัลลิกา ศรีวิสุทธ์ิ (2547: 67) พบวาครูประจำชั้นสวนใหญคัดกรองนักเรียนโดยใช

เกณฑการคัดกรอง คือ ผลการเรียนเฉล่ีย จำนวนคร้ังในการขาดเรียน ปญหาดานสุขภาพกาย 

และสุขภาพจิต ปญหาไมอยากไปโรงเรียน จำนวนคร้ังในการมาโรงเรียนสาย การมีบทบาทหนาท่ี 
ในโรงเรียน การแสดงออกดานพฤติกรรม การใชยาเสพติด และการคบเพ่ือนตางเพศ การดำเนินการ

เหลาน้ีทำใหครูประจำชั้นรูจักนักเรียนเปนอยางดี สามารถทำใหครูประจำชั้นสวนใหญสามารถ 

คดักรอง หรอืแบงกลุมนกัเรียนในหองของตนเองได สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2544: 15-18) 
กลาววา การคัดกรองนักเรียนเปนการพิจารณาขอมูลที่เก่ียวกับตัวนักเรียนเพ่ือการจัดกลุมนักเรียน 

แบงเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมปกติ คือ นักเรียนท่ีไดรับการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตามเกณฑ 

การคัดกรองของโรงเรียนแลว อยูในเกณฑของกลุมปกติ 2) กลุมเสี่ยงหรือมีปญหา คือ นักเรียน 
ที่จัดอยูเกณฑของกลุมเสี่ยง/มีปญหาตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตองให 

ความชวยเหลือปองกันหรือแกไขปญหาตามแตกรณี การจัดกลุมนักเรียนน้ีมีประโยชนตอครูที่ปรึกษา 

ในการหาวิธีการเพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะการแกไขปญหาใหตรงกับ

ปญหาของนักเรียนย่ิงขึ้น และมีความรวดเร็วในการแกปญหา ซึ่งหากครูที่ปรึกษาไมไดคัดกรอง

นักเรียนเพ่ือการจัดกลุมแลว ความชัดเจนในเปาหมายเพ่ือการแกปญหาของนักเรียนจะมีนอยลง  
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มีผลตอความรวดเร็วในการชวยเหลือ ซึ่งบางกรณีจำเปนตองแกไขโดยเรงดวน และสอดคลองกับ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2547: 44) กลาววา ผลการคัดกรองนักเรียน  

ครูที่ปรึกษาจำเปนตองระมัดระวังอยางย่ิงที่จะไมทำใหนักเรียนรูวาตนไดถูกจัดกลุมอยูในกลุมเส่ียง 

หรือมีปญหา ซึ่งความแตกตางจากกลุมปกติ โดยเฉพาะนักเรียนวัยรุนท่ีมีความไวตอการรับรู แมวา

นักเรียนจะรูตัวดีวา ขณะน้ีตนเองมีพฤติกรรมอยางไร หรือประสบปญหาใดก็ตาม และเพ่ือเปน 

การปองกันการลอเลียนในหมูเพ่ือนนักเรียนอีกดวย ดังนั้นครูที่ปรึกษาตองเก็บผลการคัดกรอง

นักเรียนเปนความลับ 

 3.2  การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน ดานการรูจกันักเรียนเปนรายบุคคล

สงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลางเปนอันดับรองลงมา ทั้งน้ีเน่ืองจาก

สถานศึกษามีการออกแบบสำรวจ สรางเคร่ืองมือการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีการเก็บรวบรวม

ขอมูล และมีการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ ครูจัดการปองกันและแกไขปญหา

สวนตัวของนักเรียน โดยการใหมีครูที่ปรึกษาแกนักเรียนเบื้องตน และครูจัดทำโครงการ/แผนงาน 

ตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค อีกท้ังยังมีปรับปรุงขอมูลนักเรียน 

รายบุคคลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2544: 37) กลาววาในการรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคลนั้น ควรมีขอมูลดังตอไปนี้ 1) ระเบียนสะสม เปนเคร่ืองมือในรูปแบบเอกสาร

เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับนักเรียน โดยนักเรียนเปนผูกรอกขอมูลและครูที่ปรึกษานำขอมูล

เหลาน้ีมาศึกษาพิจารณาทำความรูจักนักเรียนเปนเบ้ืองตน ระเบียนสะสมเปนขอมูลสวนตัวของ

นักเรียน จึงตองเปนความลับและเก็บไวอยางดีมิใหผูเก่ียวของ และ 2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 

เปนเคร่ืองมือสำหรับคัดกรองนักเรียนดานพฤติกรรม การปรับตัวท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองกับสภาพจิตใจซึ่ง

จะชวยใหครูที่ปรึกษามีแนวการพิจารณานักเรียน ดานสุขภาพจิตมากข้ึน สอดคลองกับเรืองยศ   

อุตรศาสตร (2546: 16) ไดกลาววา การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลตองประกอบไปดวยขอมูลพ้ืนฐาน 
โดยครูที่ปรึกษาควรใชวิธีการและเคร่ืองมือที่หลากหลายเพ่ือใหไดขอมูลนักเรียนท่ีครอบคลุม ทั้งดาน

สุขภาพและดานความสามารถ ดานสุขภาพ และดานครอบครัว เคร่ืองมือที่สำคัญ คือ ระเบียนสะสม 

ซึ่งเปนเคร่ืองในรูปแบบเอกสารเพ่ือเก็บขอมูลที่เก่ียวกับตัวนักเรียน โดยนักเรียนเปนผูกรอกขอมูล 
และครูที่ปรึกษานำขอมูลเหลาน้ันมาศึกษาพิจารณาทำความรูจักกับนักเรียนเบ้ืองตน หากขอมูล 

ไมเพียงพอหรือมีขอสังเกตบางประการ ครูที่ปรึกษาควรหาขอมูลเพ่ิมเติมดวยวิธีการตาง ๆ เชน  

การสอบถามจากนักเรียนโดยตรง การสอบจากครูอ่ืน ๆ หรือเพ่ือน ๆ ของนักเรียน การสังเกตพฤติกรรม 
อื่น ๆ ในหองเรียน การสัมภาษณ และการเย่ียมบานนักเรียน เปนตน รวมท้ังการใชเคร่ืองมือ 

แบบทดสอบตาง ๆ หากท่ีครทูี่ปรึกษาสามารถดำเนินการได 

 3.3  การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงตอ สงผลตอคุณภาพ

ชีวิตของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ทั้งน้ีเ น่ืองจากครูมีการนัด เวลา สถานท่ี  

ในการประสานงานสงตอนักเรียนกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบอยางเปนระบบ มีการดำเนินการแกไข
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ปญหานักเรียนเบ้ืองตนกอนดำเนินการสงตอนักเรียน มีการติดตอประสานงานท้ังหนวยงานภายใน

และหนวยงานภายนอกโรงเรียนในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ือง ซ่ึงสอดคลองกับสำนักงาน

คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2547: 51) กลาววา การสงตอเปนการปองกันและการแกไขปญหา

ของนักเรียน โดยครูประจำช้ันหรือครูที่ปรึกษา ตามกระบวนการปองกันและชวยเหลือนักเรียน 

ในกรณีที่ปญหายากตอการชวยเหลือหรือชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น ก็ควรสงตอ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน กรณีที่เด็กมีความสามารถหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  

เด็กดอยโอกาสก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหนักเรียนไดรับ 

การสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วข้ึน สอดคลองกับบัวเครือ โพธ์ิชัย  

(2548: 58) กลาววาครูที่ปรึกษามีบทบาทในการชวยเหลือนักเรียนในการแกไขปญหานักเรียน  

รวมทั้งประสานงานกับผูปกครองหนวยงานท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนในการชวยเหลือนักเรียน

ตอไป นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของสมลักษณ พรหมมีเนตร และฉันทนา จันทรบรรจง 

(2547: 54) ที่กลาววา ครูที่ปรึกษาควรมีบทบาทในการชวยเหลือและประสานงานกับครูอาจารย 

อื่น ๆ ในการแกไขปญหานักเรียน รวมทั้งประสานงานกับผูปกครอง หนวยงานภายในและภายนอก

ในโรงเรียน และสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2547: 25) กลาวไววา 

การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครอบคลุมทุกเปาหมายและบรรลุผลจำเปนอยางย่ิง 

ที่ตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกสังคม ในการประสานงานและการสรางความรวมมือในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนรวมกัน  

สำหรับงานวิจัยในครั้งน้ีพบวา ดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการสงเสริม

นักเรียน ไมสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากครู 

ไมสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนานักเรียนใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง 

และชุมชนไดอยางท่ัวถึง และไมสามารถจัดกิจกรรม ที่สงเสริม และพัฒนานักเรียนท่ีครอบคลุม
นักเรียนทุกกลุม เน่ืองมาจากโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง เปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาใหกับ

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน นักเรียนมาจากหลายจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีที่ใหบริการ 

การจัดการศึกษา มาจากตางพ้ืนท่ี ตางวัฒนธรรม ตางภาษา และมีพ้ืนฐานชีวิตครอบครัว ฐานะ 
ที่แตกตางกัน ทำใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่หลากหลายท้ังดานบวกและดานลบ ซึ่งอาจกอใหเกิด

ปญหาตาง ๆ ตามมามากมายเม่ือมาอยูในโรงเรียนประจำ งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงมี

ความสำคัญและจำเปนอยางย่ิง เพราะจะเปนการชวยเหลือนักเรียนในการปรับตัวอยูรวมกันกับ
เพ่ือนในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  

(2547: 44) กลาวถึง การสงเสริมพัฒนานักเรียนวาเปนการจัดกิจกรรมสนับสนุนใหนักเรียนทุกคน 

อยูในความดูแลของครูที่ปรึกษาไมวาจะเปนนักเรียนกลุมปกติหรือกลุมเส่ียง/มีปญหา ใหเปนบุคคล 

ที่มีคุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเองในดานตาง ๆ ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนท่ีอยูใน
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กลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือนักเรียนท่ีมีปญหากลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติ 

และมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง และสอดคลองกับกรมสุขภาพจิต (2544: 29) 

ไดกลาววาการสงเสริมนักเรียนเปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนไมวาจะเปนนักเรียนกลุมปกติและ

กลุมเส่ียง ใหเปนคนมีคุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเองในดานตาง ๆ ชวยเปนการปองกัน

ไมใหนักเรียนกลุมปกติและมีคุณภาพกลายเปนนักเรียนกลุมเส่ียงและเปนการชวยเหลือนักเรียน 

กลุมเส่ียงกลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติ 

สวนการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา ไมสง

ผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนยังไมให 

ความตระหนักและความสำคัญในการปองกันและแกไขปญหาในการดำเนินงานตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนมากนัก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรจนา สินที (2547: 87) พบวา จำนวนนักเรียนมาก

ทำใหปองกันและแกไขนักเรียนไมทั่วถึง ไมไดรับความรวมมือจากผูปกครองเพ่ือการปองกันและแกไข

ปญหา ขาดความรูและทักษะในการใหคำปรึกษา แตการปองกันและแกไขปญหาก็เปนหน่ึง 

ในการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่สำคัญย่ิง และสอดคลอง 

กับงานวิจัยของประเวช ตันติพิวัฒนสกุล (2555: <http://...>) ที่ไดกลาววา การปองกันและแกไข

ปญหาน้ันตองอาศยัหลายมุมมองและวธีิการท่ีหลากหลาย ปญหาอุปสรรคทีส่ำคญัในการดำเนินงาน 

คือปญหาระดับนโยบายและโครงสราง รวมถึงการขาดขอมูล วัฒนธรรมของกลุมวัยรุน ประสบการณ

ของวิธีการ ในการแกปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมของวัยรุนคือ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งเปน 

ความรวมมือระหวางหนวยงานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ 

ลักษณะเชนน้ีแสดงใหเห็นวาการปองกันและแกไขปญหา แมจะไมสงผลตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน 

แตก็เปนปจจัยสงเสริมใหการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษา 

ในภาคกลาง ที่จะสามารถขับเคลื่อนไปไดจนงานบรรลุเปาหมาย  
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

 1.1  ผูบริหารควรใหการสนับสนุนและรวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน 
ตามระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัเรียนท่ีมคีวามบกพรอง

ทางการไดยินใหดีย่ิงขึ้น 

   1.2  ครูแนะแนวในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง 

การไดยิน ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญผูที่เก่ียวของทั้งครูผูสอน ครูประจำชั้น ครูการศึกษา

พิเศษผูปกครอง และชุมชน เพ่ือกำหนดแนวทางและสงเสริมการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนใหมากย่ิงข้ึน 
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2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรศึกษาบทบาทของครูประจำชั้น ครูประจำวิชาและครูการศึกษาพิเศษ ในการปฏิบัติ

งานเก่ียวกับงานดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการไดยิน 

     

สรุป 
การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง อยูระดับมาก

ทั้งในภาพรวม และรายดาน คุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง อยูระดับมาก

ทั้งในภาพรวมและรายดาน การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาในภาคกลาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน  

3 ดาน ไดแก ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล และดานการสงตอ 

โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 52.60 
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