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บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 58 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionaire) สถิติท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาวิเคราะห์ (Content analysis)  ผลการวิจัยพบว่า 
ความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สรุปได้ดังนี ้
  1. จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยเพศชาย 18 ท่าน  
คิดเป็นร้อยละ 17.24 และเพศหญิง 40 ท่าน คิดเป็น  ร้อยละ 82.76  มีอายุระหว่าง  21-30  ปี จ านวน 
15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25.86 และอายุ 31-40 ปี จ านวน 38 ท่าน คิดเป็น 65.52 และ อายุ 41-50 
จ านวน 5 ท่านคิดเป็น ร้อยละ 8.62  
  2. เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาประเมินระดับความคิดเห็นของ
การใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  
(  ̅ = 4.53, S.D.= 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาประเมินระดับ 
ความคิดเห็นในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บรกิาร อยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นล าดับแรก ( ̅  = 4.57,  
S.D.= 0.64) รองลงมาได้แก่ด้านการน าไปใช้อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅  =  4.54, S.D.= 0.63) ด้านการ
จัดเตรียมฐานข้อมูล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅  =  4.53, S.D.= 0.64) และ ด้านการอ านวยความสะดวก
อยู่ในระดับน้อยที่สุด  ( ̅=  4.51, S.D.= 0.67) 
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ABSTRACT 
This research aims to study  the student database in faculty of Educations 

Kamphang Phet Rajabhat University and study the  satisfaction level of advisors who use 
database. The population in this study comprised 58 teachers who were advisors of 
Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University. The tools used in this 
research is documenting the recording sessions, interviews and questionnaires 
(questionnaire) is a tool for collecting the statistical data used in the study were 
percentage. Standard deviation and a descriptive analysis. (Content Analysis). 

The research result. 
1. The number of respondents rate of the advisors consisting of 18 male and 

percentage is 17.24 , and 40 female representing 82.76 percent. There were 15 persons 
aged between 21-30 years representing 25.86 percent, 38 persons aged 31-40 years 
representing 65.52 percent , and 5 persons aged 41-50 representing 8.62 percent. 
 2. Considering the overall student advisors assess satisfaction levels with the 
student database in faculty of Educations Kamphang Phet Rajabhat University. in overall 
very good level ( ̅= 4.53, S.D. = 0.64), considering each characteristic was found that the 
student advisors was satisfaction in the process of providing the highest level first ( ̅= 
4.57, S.D. = 0.64), followed by the adoption providing the high level ( ̅  = 4.54, S.D. = 
0.63) in the preparation of the database providing the high level too ( ̅= 4.53, S.D. = 
0.64) and the facilitation are minimal ( ̅= 4.51, S.D. = 0.67). 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  
 โลกในยุคปัจจุบันนี้ท่ีเราเรียกกันว่า ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) หรือโลกไร้พรหมแดน 
(Borderless world) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology – IT) ก็ตาม แสดงให้เห็น
ว่าโลกของเราได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมาก การมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาท าให้โลกแคบลง มีการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายองค์กร หลายหน่วยงาน เพื่อความสะดวกสบาย
และการจัดการข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบัน มีเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลเชิง
พื้นท่ี (Spatial Data) คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ซึ่งเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการน าเข้า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก้ไข จัดการ และ
วิเคราะห์ พร้อมท้ังแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นท่ี ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ อีกท้ังเทคโนโลยีทางด้าน
การรับรู้จากระยะไกล(Remote Sensing : RS) และระบบดาวเทียมน าทางโลก (Global Navigation 
Satellite System : GNSS) เพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ี
วิทยาการด้านการรับรู้จากระยะไกลซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีส าคัญในการศึกษาองค์ประกอบต่างๆ บนพื้นโลก
และในช้ันบรรยากาศ เพื่อศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้โดยการ
เลือกใช้ข้อมูลจากดาวเทียมท่ีมีความละเอียดของภาพและประเภทของดาวเทียมหลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
การประยุกต์ใช้ในแต่ละเรื่อง นอกจากนี้ข้อมูลจากการส ารวจจากระยะไกลเป็นข้อมูลท่ีได้มาอย่างรวดเร็ว 
สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันทีส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถจัดการข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
วิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ระบบดาวเทียมน าทางโลกสามารถน ามาใช้ก าหนดต าแหน่งเชิงพื้นท่ี และติดตามการเคล่ือนท่ี
ของคนและส่ิงของได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงเป็นวิทยาการท่ีส าคัญท่ีหลาย
หน่วยงานได้น ามาพัฒนาประเทศในหลากหลายด้าน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เกษตร  
ผังเมือง การจราจรและการขนส่ง ความมั่นคงทางการทหาร ภัยธรรมชาติ และการค้าเชิงธุรกิจผลการ
วิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามารถน ามาประกอบการวางแผนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็วดังนัน้ จึงเป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์เพื่อใช้ในการจัดการ และบริหารการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและสามารถติดตามการเปล่ียนแปลงข้อมูลด้านพื้นท่ี ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นระบบท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนของข้อมูล และการผสมผสานข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อให้ได้
สารสนเทศท่ีมีคุณค่าและสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นระบบการ
จัดการข้อมูลท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนบางหน่วยงาน เช่น 
บริษัทประกันภัย บริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ อีกท้ังในระบบการศึกษาก็มีการน าระบบภูมิ
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สารสนเทศมาใช้ท้ังในด้านการบริหารจัดการ การแบ่งเขตพื้นท่ีการศึกษา การจัดท า School Mapping 
หรือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่าง อีกหลากหลาย 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  เป็นกระบวนการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างมี
ขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างานท่ีชัดเจนโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักใน
การด าเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง หรือ
บุคคลภายนอก รวมท้ังการสนับสนุน ส่งเสริมจากทางมหาวิทยาลัย การดูแลช่วยเหลือ หมายรวมถึง การ
ส่งเสริม การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ กระบวนการด าเนนิงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดกระบวนการ โดยมี
การประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร อาจารย์ที่เกี่ยวข้องรวมท้ังผู้ปกครอง การดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษา คือ การส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข็มแข็ง คุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการ
ด ารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติท้ังปวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาโดยมี กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้  
เพื่อส่งเสริมอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
มีส่วนร่วมในการ ช่วยดูแลนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับการดูแลช่วย และส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ เป็นคน ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างการ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงตามสภาพปัญหา สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักศึกษาเป็นไปด้วยดี 
และอบอุ่น ซึ่งปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษา คือผู้บริหาร ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา และให้การสนับสนุน
การด าเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ อาจารย์ทุกคนแลผู้เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องมีความตระหนักในความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีต่อนักศึกษา 
และมีความสุขท่ีจะพัฒนานักศึกษาในทุกด้านคณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ ต้องมีการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิด และมีการประชุมในแต่ละคณะอย่างสม่ าเสมอตามท่ีก าหนด อาจารย์ท่ีปรึกษา
เป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ทุกคนในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆจากทางมหาวิทยาลัย อีกท้ังการอบรมให้ความรูและทักษะ รวมท้ังการเผยแพร่
ข้อมูล ความรู้แก่อาจารย์ท่ีปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาใน
ส่ิงท่ีจ าเป็นโดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบื้องต้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษาซึ่ง
มหาวิทยาลัยควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ อีกท้ังในแต่ละปีการศึกษามีการพิจารณา
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท้ังในรูปแบบของทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนท่ีได้รับการสนับสนุนท้ังจาก
ภาครัฐและเอกชนต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนักแก่ผู้พิจารณาทุนเนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล 
ข้อเท็จจริงท่ีนักศึกษาเขียนมาในเอกสารประกอบการพิจารณาทุนการศึกษา ดังนั้นการมีเครื่องมือท่ี
สามารถแสดงต าแหน่งท่ีต้ังของท่ีอยู่อาศัย และ ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว และตัวนักศึกษาเองก็จะเป็น
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การดีในการพิจารณาทุนต่างๆและลดความผิดพลาดของการอนุมัติทุนแก่ผู้ไม่ประสบความเดือดร้อนจริง
ด้วย 
 ผู้วิจัยเห็นว่าการมีเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการดูแลนักศึกษาจะท าให้อาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถเก็บรวบรวม บันทึก สืบค้น รวมถึงศึกษาข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายบุคคลนั้นเป็นส่ิงส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  เพื่อแก้ไขปัญหา ลดอัตราการเกิดปัญหาระหว่างเรียน หรือถ้าเกิดปัญหาก็สามารถ
แก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  จ านวน  58   ท่าน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive sampling) 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน  
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา มีลักษณะค าถามแบบปลายปิด ชนิดตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดเตรียมฐานข้อมูล ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านความสะดวกในการใช้เครื่องมือ และ ด้านประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ฐานข้อมูลนักศึกษา หมายถึง  แหล่งจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีมีการจัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการข้อมูลสารสนเทศ สามารถสืบค้นและ
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยได้โดยคอมพิวเตอร์รวมถึงการน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ
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ข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บเพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาได้โดยระบบออนไลน์ พร้อมท้ัง
แสดงผลข้อมูลเชิงพื้นท่ี ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ เป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์เพื่อใช้ในการ
บริหารการจัดการเรียนการสอน และสามารถติดตามการเปล่ียนแปลงข้อมูลด้านพื้นท่ี ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ผู้ได้รับการแต่งต้ังและมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้มี
หน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หมายถึง ผู้ได้รับมอบหมาย ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนอย่าง
เป็นระบบ ทันกับการเปล่ียนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง 
และมีความก้าวหน้า ส่งผลต่อการประสบความส าเร็จในอนาคต อีกท้ังคอยตักเตือนและดูแลความ
ประพฤติ ให้ค าปรึกษา และให้ก าลังใจเพื่อให้นักศึกษาได้เป็นคนเก่ง คนดี ในช่วงของการเรียนอย่างมี
ความสุข 
 3. ความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษา หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ หรือ
ความรู้สึกพึงพอใจและไม่พอใจของคณาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรทีม่ีต่อการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ทราบถึงประสิทธิภาพของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 2. ได้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 3. เป็นแนวทางในการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการให้บริการงานด้านอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรต่อไป 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยท่ี 

เกี่ยวข้องดังนี ้  
1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
2. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตระหนักและเล็งเห็นว่าการศึกษาไม่เพียงแต่ศึกษาอยู่ใน
ห้องเรียนเท่านั้น ควรเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ท้ังด้านสติปัญญา สังคมอารมณ์ จิตใจ 
ร่างกาย และควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อท่ีจะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
และเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไปกองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานกลาง
ท าหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่นักศึกษาให้ใช้ชีวิตระหว่างศึกษาเล่า
เรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข มีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรม รู้ผิดชอบช่ัวดี มีความ
รับผิดชอบ เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้ เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้คน
รอบข้าง อันจะส่งผลกลับมายังมหาวิทยาลัยว่าเป็นมหาวิทยาลัยท่ีสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่
คุณธรรมและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างดีเลิศ ดังนั้นภารกิจหลักของกองพัฒนานักศึกษา  
จึงมุ่งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากกระบวนการพฒันาความรู้ทาง
วิชาการ บริการต่าง ๆ ของกองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 
  1. งานบริการด้านหอพัก 
  2. งานแนะแนว ให้ค าปรึกษา 
  3. งานบริการจัดหางาน 
  4. งานกองทุนให้กู้ยืม 
  5. งานบริการด้านกีฬา 
  6. งานบริการด้านอนามัย 
  7. งานการทหาร 
  8. งานบริการจัดท าบัตรนักศึกษา 
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งานบริการด้านหอพัก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดต้ังหอพักขึ้นเพื่อบริการแก่นักศึกษา เพื่อสนับสนุน การ
เรียนการสอนของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการให้นักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน 
และท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ขึ้น ท้ังความรู้ สติปัญญา ร่างกาย 
อารมณ์ และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีหอพักที่จะรับนักศึกษาชาย – หญิง เข้าอาศัย 
สามารถรับนักศึกษาได้ในจ านวนจ ากัด 
 ล าดับท่ี ช่ือหอพัก    ประเภท 
  1. หออินทนิล   หอพักชาย 
  2. หอขจีรัตน์    หอพักหญิง 
  3. หอไตรตรึงษ ์   หอพักหญิง 
  4. หออัมพวัน   หอพักหญิง 
  5. หอปาริชาติ   หอพักหญิง 
  6. หอพุทธรักษา   หอพักหญิง 
 
 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะเข้าหอพัก สามารถสมัครได้ท่ีงานหอพัก ซึ่งจะรับสมัครในวันท่ี
นักศึกษามารายงานตัว ค่าธรรมเนียมหอพัก จะเริ่มต้นท่ีภาคเรียนละ 2,000 บาท ขึ้นไป สวัสดิการ
ภายในหอพัก อุปกรณ์ เครื่องนอน เช่น เตยี ง ท่ีนอน (ผ้าปูท่ีนอนและปลอกหมอน นักศึกษาต้อง
จัดหามาเอง) ตู้ใส่เส้ือผ้า อุปกรณ์ท าความสะอาดภายในห้อง พัดลม โทรทัศน์สี และตู้ท าน้ าเย็นมี
อาจารย์ประจ าหอพัก คอยดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 
งานบริการจัดหางาน แนะแนว ให้ค าปรึกษา 
 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดให้มีบริการจัดหางานขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาท่ีมีความ
ประสงค์ จะฝึก ประสบการณ์ และมีรายได้ระหว่างท่ีก าลังศึกษา และนักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได้ให้บริการด้านการจัดหางานให้แก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
  บริการจัดหางานให้แก่นักศึกษา 
  บริการการแจ้งข่าวการรับสมัครงานให้แก่นักศึกษาและบัณฑิต 
  บริการบอร์ดติด ประกาศข่าวการรับสมัครงาน (ท้ังข่าวราชการและข่าวจากกรม
แรงงาน) 
  บริการเอกสารเพื่อการเตรียมตัวในการสมัครงาน 
  บริการตัวอย่างใบสมัครงาน 
 เมื่อนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ในบางครั้งนักศึกษาอาจประสบปัญหา บาง
ประการ อาทิ เช่น ปัญหาทางด้านการเรียน การปรับตัว ปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญหา
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ทางการด าเนินชีวิตของตนเอง การคบเพื่อน ในบางครั้งอาจประสบปัญหาทางด้านครอบครัว หรือ
ประสบปัญหาหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน จนนักศึกษารู้สึกว่าการช่วยเหลือตนเองหรือแก้ปัญหาแต่เพียง
ล าพังเป็นไปได้ยาก และต้องปรึกษาหารือเพื่อจะหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี หรือใน
บางครั้งนักศึกษามีความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ กองพัฒนานักศึกษาได้จัดบริการให้
ค าปรึกษาข้ึน เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาท่ีประสบปัญหาดังกล่าว โดยได้จัดอาจารย์ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ประจ าหอพักแต่ละหอพัก ให้ค าปรึกษาแนะแนวเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มเพื่อช่วยให้
บุคคลได้รู้จักจักตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นและสามารถช่วยเหลือตนเอง ปรับตนเอง แก้ไขปัญหา 
วางแผนการศึกษา การประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีจะช่วย
ให้บุคคลปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข 
 
งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร บริการทุนการศึกษา เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษาท่ี ขาด
แคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการ
ครองชีพ ระหว่างศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของ
ผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถ เล่า
เรียนได้จนส าเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตส านึกในการช าระ
หนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แบ่ง
ประเภทของทุนการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท คือ ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด ได้แก่ 
ทุนการศึกษาท่ีผู้มีศรัทธา เช่นสมาคม มูลนิธิ ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน บุคคลท่ัวไป ได้มอบเป็น
ทุนการศึกษา โดยขอให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้เข้ารับทุนทุนการศึกษา
ประเภทจ่ายขาดนี้ ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนการศึกษา ประเภทจ่ายขาดแบบต่อเนื่องจน
ส าเร็จการศึกษา และทุนการศึกษาท่ีให้ส้ินสุดในแต่ละปีการศึกษา จ านวนทุนและจ านวนนักศึกษาท่ี
ได้รับทุนประเภทนี้มีไม่แนน่อนในแต่ละปีการคัดเลือกพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามท่ี
เจ้าของทุนระบุไว้ ทุนการศึกษา ประเภทนี้ ได้แก่ 

1. ทูนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูน 

2. ทุนมูลนิธิคุวานันท์ 

3. ทุนการศึกษา “โตชิบา” 
4. ทุนการศึกษาสลากกินแบ่งรัฐบาล 
5. ทุนการศึกษาบริษัทกรุงไทยการไฟฟูา 
6. ทุนการศึกษามูลนิธิซีเมนต์ไทย 
7. ทุน SET ฯลฯ 
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 กองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รัฐบาลจัดต้ังกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนตั้งแต่ ปวส. ถึงอุดมศึกษาโดยรัฐจะให้โอกาสในการศึกษาก่อนและ
ผ่อนช าระเมื่อมีรายได้ หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีดังนี้ 
   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ท้ังภาคปกติ รวมท้ังการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี 
  เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
  เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ท่ีมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 
  เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
   เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี ไม่ฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง 
หรือไม่เป็น ผู้มีความประพฤติเส่ือมเสีย 
  เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในสังกัด ควบคุมหรือก ากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ 
  ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
   ไม่เป็นผู้ท่ีท างานประจ าในระหว่างการศึกษา 
   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ต้องมีอายุในขณะท่ีขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลา
ผ่อนช าระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 
 
**การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ท่ีมี 
 คุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ข้ีนอยู่กับวงเงนิกู้ยืมท่ีสถานศึกษาได้รับจัดสรรเพื่อการศึกษา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศกึษา มีดังนี้ 
   เงินกูยืมท่ีจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา 
  เงินกู้ยืมท่ีจ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าท่ีพักและ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)  
 ผู้ค  าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน ได้แก่ 
  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองกรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองท่ีรับอุปการะเล้ียงดู
ลงนามแทน 
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   บุคคลท่ีประกอบอาชีพมีรายได้น่าเช่ือถือกรณีคู่สมรสของผู้ค้ าประกันไม่ให้ความ
ยินยอมให้ผู้ค้ าประกันลงนามฝุายเดียวได้ 
   กรณีไม่มีบุคคลค้ าประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทนบุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืม
เงิน 
  ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
  หัวหน้าสถานศึกษา ท่ีผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
  ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป (ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจนายกเทศมนตรี
หรือต าแหน่งอื่นท่ีนอกเหนือจากนี้ ไมสามารถรับรองได้) 
 ติดต่อสอบถามโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาช้ัน 16 อาคาร 2 เลขท่ี 
63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โทรศัพท์ 0-2610-4888  โทรสาร 
0-2643-1470 
   สอบถามเรื่องทุนการศึกษาได้ท่ี งานสวัสดิการและบริการนักศึกษากองพัฒนา
นักศึกษา 
   ทุนการศึกษาภายใน ภายนอกสถาบัน อาคารกองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 0-5570-
6555 ต่อ 1301 
   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 0-5570-6555 
ต่อ 1301 
 คุณสมบัติของนักเรียนท่ีจะสมัครขอรับทุนการศึกษา 
   เป็นนักศึกษาภาคปกติ ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อ
การศึกษา มีฐานะทางการเงินสมควรท่ีจะได้รับการช่วยเหลือ 
  มีความประพฤติดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง 
  เป็นผู้มีความเอาใจใส่ในการเรียนลีผลการเรียนท่ีสามารถส าเร็จการศึกษาได้
ทุนการศึกษาประเภทปฏิบัติงานตอบแทน (ทุนท างานระหว่างเรียน) ได้แก่ ทุนการศึกษาท่ีจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่นักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัย 
 
งานบริการด้านกีฬา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้มองเห็นว่า กีฬามีคุณค่าอย่างยิ่งท่ีช่วยพัฒนาสุขภาพและ
พลานามัยของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ มีน ้าใจเป็นนักกีฬา มีความ
สามัคคี จึงได้จัดสถานท่ี และอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการเล่นกีฬาได้เป็นประจ าตามความ
ถนัดและความสนใจ บริการท่ีมีให้แก่นักศึกษา ได้แก่ 
  บริการให้ยืมอุปกรณ์ ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกบาสเกตบอลลูกตะกร้อ 
ฯลฯ นักศึกษาติดต่อขอยืมได้ท่ีงานกีฬา (โปรแกรมวิชาพลศึกษา) โรงยิมส์ 
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   สนามกีฬาท่ีนักศึกษาจะสามารถใช้บริการได้ มีดังต่อไปนี้ 
   สนามฟุตบอล 
  สนามวอลเล่ย์บอล 
  สนามเทนนิส 
   สนามบาสเกตบอล 
   สนามตะกร้อ 
   สนามแบดมินตัน 
   ศูนย์สุขภาพ 
 
งานบริการด้านอนามัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้จัดต้ังห้องพยาบาลขึ้น เพื่อให้การบริการแก่นักศึกษาใน
ด้านการรักษาพยาบาลในเวลาท่ีนักศึกษาเจ็บปุวย โดยมีเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องพยาบาลทุกวัน ในช่วง 
08.30 - 16.00 น. บริการของห้องพยาบาล เป็นบริการที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ใน
กรณีทีเกิดอาการเจ็บปุวยของนักศึกษาหนักมาก ทางงานส่งเสริมและบริการสุขภาพจะจัดรถพยาบาล
น านักศึกษาส่งโรงพยาบาลต่อไป 
 
งานบริการด้านการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 
 นักศึกษาท่ีต้องเรียน ร.ด. ประเภทสมัครใหม่หรือ ประเภทรายงานตัว (ซึ่งได้แก่นักศึกษาวิชา
ทหารที่ต้องการศึกษาต่อช้ันปีท่ี 2, 3, 4 และ ปี 5) มีคุณสมบัติดังนี้ 
   ผู้ท่ีไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร 
   ผู้ท่ีผ่อนผันทหารกับสถานศึกษาเดิม 
   นักศึกษาภาคปกติ 
 **รับหมายเรียกจากสัสดีอ าเภอท่ีภูมิล าเนาทหารอยู่ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีพ้น
ก าหนดต้องเสียค่าปรับ 
 **เอกสารการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 
  1. ส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (ส.ด. 9) จ านวน 2 ฉบับ 
  2. ส าเนาใบหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ส.ด.35) จ านวน 2 ฉบับ 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 ฉบับ 
  4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ 
  5. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
  6. แบบฟอร์ม การขอผ่อนผัน (ขอท่ีกองพัฒนานักศึกษา) จะต้องน าเอกสารมาด้วย
ก าหนดยื่น พฤศจิกายน – มกราคม เท่านั้นหลังจากเลยก าหนดระยะเวลานี้จะไม่ด าเนินการผ่อนผัน
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ให้เด็ดขาดนักศึกษาท่ีท าเรื่องขอผ่อนผันทหารในปีท่ีแล้วหรือเคยผ่อนผันกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชรไม่ต้องขอผ่อนผันอีกจนกว่าจะจบการศึกษาแต่จะต้องไปรับหมายเรียก และแสดงตัวต่อ
คณะกรรมการตรวจเลือกทุก ๆ ปี และจะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันเวลา 
สถานท่ี ท่ีระบุไว้ในหมายเรียก การขอผ่อนผันได้นานอายุ 26 ปีบริบูรณ์ โดยน าเอกสารต่อไปนี้ไปด้วย 
คือ 
  บัตรประจ าตัวนักศึกษา 
  ใบส าคัญ ส.ด. 9 
  หมายเรียก 
   บัตรประจ าตัวประชาชน 
 
งานบริการจัดท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
 โดยนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา เพื่อขอรับบริการในมหาวิทยาลัย 
และเพื่อใช้การเข้าสอบซึ่งส าคัญมาก ถ้านักศึกษาผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวนักศึกษา จะไม่ได้เข้าสอบ 
โดยต้องมารับแบบฟอร์มเพื่อจัดท าบัตรได้ท่ีอาคารกองพฒันานักศึกษา พร้อมน าหลักฐานมา
ดังต่อไปนี ้
  1. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ 
 
2. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. กรอบแนวคิด 
 การพัฒนานักเรียนให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่านกระบวนการ
ทางการศึกษานั้น นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้วการปูองกนัและการ
ช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจาก
สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากท้ังด้านการส่ือสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากส่งผลกระทบ
ต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของ
สารเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ความวิตก
กังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่นๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
ของทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น ภาพความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามท่ีมุ่งหวัง
นั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วย
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ความรักและเมตตาท่ีมีต่อศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชน ให้เติบโต งอกงาม เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคมต่อไป 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญหา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6) และแนวการจัดการศึกษายังได้ให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา22) ในการ
จัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหนึ่งท่ีก าหนดให้ด าเนินการคือ เรื่องความรู้ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข (มาตรา 23) การจัดกระบวนการเรียนให้ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไข ปัญหาให้รู้จัก
คิดเป็น ท าเป็น รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
อีกท้ังมีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารด ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุายเพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (มาตรา 24) (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 7–14) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 17–22) ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย มีจิตส านึกท่ีเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม อนุรกัษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีทักษะในการท างาน 
สามารถร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
ปลอดจากสารเสพติดให้โทษและส่ิงมอมเมา มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและ
กีฬา 
 กรมสุขภาพจิต (2544 : 11–13) ได้ให้ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ว่า 
การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานัน้ 
นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้วการปูองกันและการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งของการพฒันา เนื่องจากสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างมากท้ังด้านการส่ือสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนใน
เชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็ปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพ
ติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล 
ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะ หรืออื่นๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน
ท่ีเกี่ยวข้องดังนั้นภาพความส าเร็จท่ีเกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไป 
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ตามความมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุาย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครู
ทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการต่างๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาท่ีมีต่อศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีส่วนส าคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต งอกงามเป็นบุคคลท่ีมีค่าของสังคม บทบาทของครูที่
กล่าวมานั้นคงมิใช่เรื่องใหม่ เพราะมีการปฏิบัติกันอย่างสม่ าเสมอและได้ด าเนินการมานานแล้ว
นับต้ังแต่อดีตจนถึงได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลแต่เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย
กระบวนการด าเนินงาน มีเทคนิค วิธีการ หรือการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ความส าเร็จของงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผลดีย่อมเกิด
ขึ้นกับทุกคนท้ังทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนหรือสังคมท่ัวไป การ
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะประสบความส าเร็จได้นั้น จะต้องใช้แนวคิดหลักท่ี
ส าคัญในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและ
วิธีการท่ีแตกต่างกันเนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้น การยึดนักเรียนเป็นส าคัญใน
การพัฒนาเพื่อดูแลช่วยเหลือท้ังด้านการปูองกัน แก้ไขปัญหา หรือการส่งเสริมจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
  2. ความส าเร็จของงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมท้ังการ่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท าของทุกคนท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผู้ปกครองหรือชุมชนความหมายของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กรมสุขภาพจิต (2544 : 15) ได้ให้ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ว่า 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีข้ันตอน 
พร้อมด้วยวีการและเครื่องมือการท างานท่ีชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนินงานดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคลากร
ภายนอก รวมท้ังการสนับสนุนส่งเสริมจากทางโรงเรียนเพื่ออ านวยความสะดวกท้ังทางด้าน วัสดุ
อุปกรณ์ การบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือ หมายถึง การส่งเสริม การปูองกัน และการแก้ไขปัญหา
โดยมีวีธีการและเครื่องส าหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปลอดภัยจากสารเสพติด  วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กรมสุขภาพจิต (2544 : 13) ได้น าเสนอวัตถุประสงค์ของการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ไว้ดงันี ้
  1. เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
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  2. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือชุมชนมีการท างานร่วมกันโดย
ผ่านกระบวนการท างานท่ีชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือ
รับประเมินได้ 
 ประโยชน์และคุณค่าของการน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในโรงเรียน 
 กรมสุขภาพจิต (2544 : 13) ได้อธิบายถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนไว้ ดังนี ้
  1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
  2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
  3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่ง
จะเป็นรากฐานในการพัฒนาความเก่ง (IQ) คุณธรรม จริยธรรม (MQ) และความมุ่งมั่นท่ีจะเอาชนะ
อุปสรรค (AQ) 
  4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพโดยรอบด้าน 
  5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่าเข้มแข็ง จริงจังด้วยความเอื้อ
อาทรปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 กรมสุขภาพจิต (2544 : 13 – 14) ได้จ าแนกปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ ด าเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ดังนี้ 
  1. ผู้บริหารโรงเรียน รวมท้ังผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนทุกฝุาย ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การสนับสนุนการด าเนินงาน หรือร่วมกิจกรรมตามความ
เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
  2. ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความตระหนักในความส าคัญของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน มีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
  3. คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและมี
การประชุมในแต่ละคณะอย่างสม่ าเสมอ 
  4. ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักส าคัญในการดะเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจาก
ครูทุกคนในโรงเรียน รวมท้ังการสนับสนุนเรื่องต่างๆ จากโรงเรียน 
  5. การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูลความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือ
ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นโดยเฉพาะเรื่องทักษะ
การปรึกษาเบื้องต้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนควรด าเนินอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  6. ผู้ปกครองและเครือข่าย การร่วมพัฒนาในทุกส่วนของสังคม มีความมุ่งมั่นในการ
ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนในเชิงบูรณาการอย่างเข้มแข็งจริงจังองค์ประกอบของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 กรมสุขภาพจิต (2544 : 19) ได้จ าแนกองค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้
ว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นประบวนการด าเนินงานท่ีมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ 
ดังนี ้
  1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  2. การคัดกรองนักเรียน 
  3. การส่งเสริมนักเรียน 
  4. การปูองกันและแก้ไขปัญหา 
  5. การส่งต่อ 
 องค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ประการ ผู้ท่ีมีหน้าท่ีหลักในการ
ด าเนินงานคือครูที่ปรึกษา โดยประสานความร่วมมือกับครูบุคลากรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้นความส าเร็จ 
จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท าของทุกนโดยเฉพาะผู้บริหารจะต้องตระหนักและให้
ความส าคัญให้การสนับสนุนท้ังด้านวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมท้ังด้านความรู้เทคนิควิธีการเพื่อให้ครูและ
บุคลากรมีความรู้ความสามารถเกิดความมั่นใจ มีขวัญและก าลังใจ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมให้การยอมรับ และมีความเช่ือมั่นว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนท่ี
จบการศึกษามีคุณลักษณะตามท่ีพึงประสงค์การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาท้ัง 
5 องค์ประกอบ จะต้องด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถดุแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหากการด าเนินงานในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึง่ไมไ่ด้รับการเอาใจใส่หรือ
มองข้ามความส าคัญไปการดูแลนักเรียนจะเป็นไปโดยไม่ท่ัวถึง และการแก้ปัญหานักเรียนอาจไม่ตรง
ตามสาเหตุการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะไม่ประสบผลส าเร็จส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 7) ได้จัดท าแผนภูมิแสดงกระบวนการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ความต่อตนเองในการด าเนินงาน ดังภาพ 
ประกอบท่ี 1  
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 ได้                                               ไม่ได้ 

     ได้ 

 

  ได้  

 

ช่วยเหลือได้ 

   

 
ภาพท่ี 1 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 7) 

กรรมการอ านวยการ (ทีมน า) 

คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมน า) 

คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสานงาน) 

ด าเนินงาน (ครูที่ปรึกษา) 

กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา (กลุ่ม
ช่วยเหลือ) 

ส่งเสริม/พัฒนา 
ปูองกัน ช่วยเหลือ 

ครูแนะแนวปกครองได้ให้การช่วยเหลือ 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
ให้เป็นคนดี มีปัญญา 

มีความสุข และ 
ด ารงความเป็นไทย 

ส่งต่อผู้เช่ียวชาญ 

ไม่ได้ 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 21) ได้จัดท า
แผนภูมิแสดงกระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา เพื่อให้
เห็นความสัมพันธ์ความต่อเนื่องในการด าเนินงาน ดังภาพประกอบท่ี 2  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2 กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2546 : 21) 

 1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. คัดกรองนักเรียน  

กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา 

3.ส่งเสริมพัฒนา 

5. ส่งต่อ 
(ภายใน : ครูแนะแนว ปกครอง 
 หรือครูอื่น ๆ ภายในโรงเรียน) 

4. ปูองกันและแก้ไขปัญหา 

พฤติกรรมดี
ขึ้นหรือไม ่
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 องค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว มีความส าคัญ มีวิธีการและ
เครื่องมือท่ีแตกต่างกันไป แต่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันซึ่งเอื้อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 กรมสุขภาพจิต (2545 : 20) ได้ให้ความส าคัญของการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลไว้ว่า ความ
แตกต่างของนักเรียนแต่ละคนท่ีมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตท่ีไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิด
พฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ท้ังด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น การู้ข้อมูลท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน
จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อการคัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการปูองกันและการแก้ไขปัญหานักเรียนได้
อย่างถูกทางซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ มิใช้การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไข
ปัญหานักเรียน จะท าให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการช่วยเหลือนักเรียน หรือเกิดได้น้อยท่ีสุดโดยข้อมูล
พื้นฐาน ท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียนท่ีครูที่ปรึกษาควรมีอย่างน้อย 3 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านความสามารถแยกเป็น 
   1.1 ด้านการเรียน 
   1.2 ด้านความสามารถอื่นๆ 
  2. ด้านสุขภาพ แยกเป็น 
   2.1 ด้านร่างกาย 
   2.2 ด้านจิตใจ – พฤติกรรม 
  3. ด้านครอบครัว แยกเป็น 
   3.3 ด้านเศรษฐกิจ 
   3.4 ด้านการคุ้มครองนักเรียน 
  4. ด้านอื่นๆ ท่ีครูพบเพิ่มเติม ซึ่งมีความส าคัญหรือเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนในแต่ละด้านครูที่ปรึกษาจะต้องทราบรายละเอียดและแหล่งของข้อมูล
ท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียนและอาจจะต้องประสานความร่วมมือกับครูและบุคลากรอื่นท้ังในและนอก
โรงเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการรู้จักนักเรียนดีขึ้น รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐานนักเรียนท่ีครูที่ปรึกษาควรทราบ ดังผังท่ี 1 (กรมสุขภาพจิต. 2544 : 21 -22) 
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 ข้อมูลนักเรียน                                             รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านความสามารถ 
 1.1 ด้านการเรียน                  ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนในแต่ละวิชา 

                          ผลการเรียนเฉล่ียในแต่ละภาควิชา 
                                                         พฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนท่ีมีผลต่อ 
          การเรียนรู้ของนกัเรียน เช่น ไม่ต้ังใจเรียน  
          ขาดเรียน เป็นต้น  
                                                              บทบาทหน้าท่ีพิเศษในโรงเรียน 
              ด้านความสามารถอื่นๆ                     ความสามารถพิเศษ 
                                     การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท้ังในโรงเรียนและ 
          นอกโรงเรียน   ฯลฯ 
2. ด้านสุขภาพ                                             ส่วนสูง น้ าหนัก 
 2.1 ด้านร่างกาย                                โรคประจ าตัว ความบกพร่องทางร่างกาย เช่น  
          การได้ยิน 
                                               การมองเห็น ฯลฯ 
                                    อารมณ์ซึมเศร้า / วิตกกังวล 
      ด้านจิตใจ-พฤติกรรม                      ความประพฤติ 
                                   พฤติกรรมอยู่ไม่นิง่ / สมาธิส้ัน 
                                   บุคลิกภาพเก็บตัว / ขี้อาย ฯลฯ 
3. ด้านครอบครัว                                รายได้ของบิดา  มารดา / ผู้ปกครอง 
 3.1 ด้านเศรษฐกิจ                             อาชีพของผู้ปกครอง 
                                  ค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนได้รับในการมาโรงเรียน ฯลฯ 
  ข้อมูลนักเรียน                               รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  
 3.2 ด้านการคุ้มครองนักเรียน   - จ านวนพี่น้อง / บุคคลในครอบครัว 
          - สถานภาพของบิดามารดา 
          - บุคคลท่ีดูแลรับผิดชอบนักเรียน 
          - ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบรัว 
          - ลักษณะท่ีอยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อม 
          - ความเจ็บปุวยของบุคคลในครอบครัวหรือ 
          การใช้สาร เสพติด การติดสุรา การพนัน เป็นต้น 
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 กรมสุขภาพจิต (2544 : 22-24) ได้เสนอวิธีการและเครื่องมือในการรู้จักเด็กนักเรียนเป็น
รายบุคคลของครู ครูที่ปรึกษาควรใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียนท่ี
ครอบคลุมท้ังด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านครอบครัวท่ีส าคัญ คือ 
  1. ระเบียนสะสม 
  ระเบียนสะสม เป็นเครื่องมือในรูปแบบของเอกสารเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับ
ตัวนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูลและครูท่ีปรึกษาน าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาพิจารณาท า
ความรู้จักนักเรียนเบ้ืองต้น หากข้อมูลไม่เพียงพอ หรือมีข้อสังเกตบางประการก็ควรหาข้อมูลท่ี
เพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสอบถามจากนักเรียนโดยตรง การสอบถามจากครูอื่นๆหรือเพื่อนๆ 
ของนักเรียน เป็นต้น รวมท้ังการใช้เครื่องมือทดสอบต่างๆ หากครูที่ปรึกษาด าเนินการได้ เช่น แบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็กนักเรียน (SDQ) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)และแบบประเมิน
ความฉลาดด้านสติปัญญา (IQ) เป็นต้น 
  รูปแบบและรายละเอียดในระเบียนสะสมของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่
กับความต้องการของแต่ละโรงเรียน แต่อย่างน้อยควรครอบคลุมข้อมูลท้ังด้านเรียนด้านสุขภาพ และ
ด้านครอบครัวระเบียนสะสม เป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนจึงต้องเป็นความลับและเก็บไว้อย่างดีมิให้
ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องหรือเด็กอื่นๆ มารื้อค้นได้ หากเป็นไปได้ควรเก็บไว้ที่ครูที่ปรึกษาและมีตู้เก็บระเบียน
สะสมให้เรียบร้อยระเบียนสะสมควรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา หรือ 6 
ปีการศึกษาและส่งต่อระเบียนไปยังครูที่ปรึกษาคนใหม่ในปีการศึกษาต่อไปหรืออาจจัดครูท่ีปรึกษา
ตามดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนจบมัธยมศึกษาในแต่ละตอนหรือจนจบ 6 ปีการศึกษาก็ได้ 
  2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ไม่ได้เป็นแบบวัดหรือแบบทดสอบแต่เป็นเครื่องมือส าหรับ
การคัดกรองด้านพฤติกรรม การปรับตัว ท่ีมีผลเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพจิต ซึ่งจะช่วยให้ครูที่ปรึกษามี
แนวการพิจารณานักเรียนด้านสุขภาพจิตมากขึ้นแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก เป็นเครื่องมือท่ีกรม
สุขภาพจิตเป็นผู้จัดท าโดยพัฒนาจาก The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 
ประเทศเยอรมันนี ซึ่งใช้กันแพร่หลายในประเทศแถบยุโรป เพราะมีความเท่ียงและความตรง จ านวน
ข้อไม่มากนัก คณะผู้จัดท าของกรมสุขภาพจิต โดยแพทย์หญิงพรรณพิมล หล่อตระกูล เป็นหัวหน้า
คณะได้ท าการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความเท่ียงและความตรงของแบบประเมิน และหาเกณฑ์มาตรฐาน 
(normal) ของเด็กไทยแบบประเมินพฤติกรรมเด็กมี 3 ชุด คือ 
   2.1 ชุดท่ีครูเป็นผู้ประเมินเด็ก 
   2.2 ชุดท่ีพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ประเมินเด็ก 
   2.3 ชุดท่ีเด็กประเมินตนเอง 
  ท้ัง 3 ชุด มีเนื้อหาและจ านวนข้อ 25 ข้อเท่านั้น ทางโรงเรียนอาจเลือกใช้ชุดท่ีนักเรียน
ประเมินตนเองชุดเดียว หรือใช้ควบคู่กับชุดท่ีครูเป็นผู้ประเมินเพื่อความแม่นตรงยิ่งขึ้น โดยระยะเวลา
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ท่ีประเมินไม่ควรห่างจากนักเรียนประเมินตนเองเกิน 1 เดือน ซึ่งหากเป็นไปได้ควรใช้แบบประเมินท้ัง 
3 ชุดพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลท่ีออกมา 
  3. วิธีการและเครื่องมืออื่นๆ 
  ในกรณีท่ีข้อมูลของนักเรียนจากระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤติกรรมเด็กไม่เพียงพอ
หรือเกิดกรณีท่ีจ าเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอีก ครูที่ปรึกษาก็อาจให้วิธีการและเครื่องมืออื่นๆ เพิ่มเติม 
เช่น การสังเกตพฤติกรรมอื่นๆ ในห้องเรียน การสัมภาษณ์และการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น 
 
2. การคัดกรองนักเรียน 
 กรมสุขภาพจิต (2544 : 25) ได้ให้ความส าคัญของการคัดกรองนักเรียนว่าการคัดกรอง
นักเรียนเป็นการพิจารณาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อการจัดกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1. กลุ่มปกติ คือ นักเรียนได้รับการสิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียนแล้วอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ 
  2. กลุ่มเส่ียง/มีปัญหา คือ นักเรียนท่ีจัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาตามเกณฑ์การ
คัดกรองของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนต้องให้การช่วยเหลือปูองกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี 
 การจัดกลุ่มนักเรียนนี้ มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างถูกต้องโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียน และมีความรวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหา เพราะมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งหากครูที่ปรึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียนเพื่อการจัด
กลุ่มแล้วความชัดเจนในเปูาหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมนี้อยลงมีผลต่อความรวดเร็วใน
การช่วยเหลือซึ่งบางกรณีจ าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนผลการคัดกรองนักเรียน ครูที่ปรึกษาจ าเป็นต้อง
ระมัดระวงัอย่างยิ่งท่ีจะไม่ท าให้นักเรียนรับรู้ว่าตนถูกจัดกลุ่มเส่ียง / มีปัญหา ซึ่งมีความแตกต่างจาก
ลุ่มปกติ โดยเฉพาะนักเรียนวัยรุ่นท่ีมีความไวต่อการรับรู้ (Sensitive) แม้ว่านักเรียนจะรู้ตัวดีว่า 
ขณะนี้ตนมีพฤติกรรมอย่างไร หรือประสบกับปัญหาใดก็ตาม และเพื่อเป็นการปูองกันการล้อเลียนใน
หมู่เพื่อนอีกด้วย ดังนั้นครูที่ปรึกษาต้องเก็บผลการคัดกรองนักเรียนเป็นความลับ นอกจากนี้หากครูที่
ปรึกษามีการประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อการช่วยเหลือนักเรียนก็ควรระมัดระวังการส่ือสารที่ให้ให้
ผู้ปกครอง เพื่อการช่วยเหลือนักเรียนก็ควรระมัดระวังการส่ือสารที่ท าให้ผู้ปกครองเกิดความรู้สึกว่า
บุตรหลานของตนถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่ีผิดปกติ แตกต่างจากเพื่อนนักเรียนอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลเสียต่อ
นักเรียนในภายหลังได้ 
 กรมสุขภาพจิต (2544 : 25–26) ได้เสนอแนวทางการคัดกรองนักเรียนไว้ว่า การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียนนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูที่ปรึกษาและยึดถือเกณฑ์การคัดกรอง
นักเรียนของโรงเรียนเป็นหลักด้วย ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีการประชุมครู เพื่อการพิจารณาเกณฑ์การ
จัดกลุ่มนักเรียนร่วมกัน เพื่อให้มีมาตรฐานหรือแนวทางการคัดกรองนักเรียนท่ีเหมือนกันเป็นท่ียอมรบั
ของครูในโรงเรียน รวมท้ังให้มีก าหนดเกณฑ์ว่าความรุนแรงหรือความถ่ีของพฤติกรรมเท่าใดจึงจัดอยู่ 
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ในกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา 
  
3. การส่งเสริมนักเรียน 
 กรมสุขภาพจิต (2544 : 29) ได้ให้ความส าคัญของการส่งเสริมนักเรียนไว้ว่าการส่งเสริม
นักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนท่ีอยู่ในคามดูแลของครูท่ีปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่ม
ปกติหรือกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา ให้มีคุณภาพมากขึ้น มีความภาคภูมิใจในตนเอง ในด้านต่างๆซึ่งจะช่วย
ปูองกันมิให้นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหาและเป็นการช่วยให้นักเรียน
กลุ่มเส่ียง/มีปัญหา กลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง
ต่อไป 
 กรมสุขภาพจิต (2544 : 29) ได้เสนอวิธีการและเครื่องมือเพื่อการส่งเสริมนักเรียนไว้ว่า
วิธีการและเครื่องมือเพื่อการส่งเสริมนักเรียนมีหลายวิธีท่ีโรงเรียนสามารถพิจารณาด าเนินการได้แต่มี
กิจกรรมหลักส าคัญท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการ คือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) การจัด
ประชุม ผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom meeting)การจัดกิจกรรมโฮมรูม เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการ
เพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นรายกลุ่มก็ได้ ซึ่งสถานท่ีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมโฮมรูมอาจ
เป็นท่ีห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศเสมือนบ้านท่ีมีครูที่ปรึกษาและนักเรียนเป็นด่ัง
สมาชิกในครอบครัวเดียวกันและมีการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การรู้จักตนเอง
ของนักเรียน การรู้จักผู้อื่นและส่ิงแวดล้อม มีทักษะในการตัดสินใจ ทักษะในการปรับตัวและการ
วางแผนชีวิต เป็นต้นกิจกรรมเหล่านี้ครูและนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยกัน  
 การจัดกิจกรรมโฮมรูมจะก่อให้เกิดประโยชน์ท าให้ ครูที่ปรึกษารู้จักเรียนเรียนมากขึ้นและ
เป็นการปูองกันปัญหาท่ีจะเกิดกับนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง โดยมีแนวด าเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูม ดังนี ้
  1. ก าหนดกิจกรรมโฮมรูมโดยยึดความต้องการของนักเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมโฮมรูป ดังนี้ 
   1.1 ส ารวจความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
   1.2 พิจารณาเลือกหัวข้อและวิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียนหรือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ และเป็นเรื่องท่ีทันสมัย 
   1.3 จัดกิจกรรมโฮมรูมแต่ละครั้ง ควรมีการด าเนินการเป็นหลักฐานท้ังก่อนการ
ด าเนินการและหลังการด าเนินการ ซึ่งอาจเขียนในรูปแบบของการบันทึกการจัดกิจกรรมหรืออื่นๆ 
รวมท้ังให้มีการบันทึกสรุปผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งการบันทึกอาจบันทึก
ในแผนการจัดกิจกรรมหรือในแบบฟอร์มบันทึกแยกออกมาต่างหากก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และ
ความสะดวกในการใช้ 
   1.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรมและจักท ารายงาน 
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  2. โรงเรียนก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมหรือมีคู่มือในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
โดยมีจุดมุ่งหมายเนื้อหาสาระท่ีสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนในการพฒันานักเรียนครูที่ปรึกษาก็
ด าเนินการตามนั้นแต่ให้มีความยืดหยุ่นในการก าหนดหัวข้อและวิธีการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสม
และทันสมัยได้ด้วย 
  3. วิธีการผสมผสาน โดยยึดความต้องการขงนักเรียนและนโยบายของโรงเรียนในการ
พัฒนานักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
  4. วิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสมการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน เป็นการพบกัน
ระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนท่ีครูที่ปรึกษาดูแลอยู่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
และร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างบ้าน โรงเรียน และผู้ปกครองด้วยกัน การประชุม
ผู้ปกครองจะท าให้นักเรียนได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากผู้ปกครองมากขึ้น หรือร่วมมือกับทางโรงเรียน
ในการปูองกันหรือแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยมีแนวด าเนินการ ดังนี ้
  5. การเตรียมการ ครูที่ปรึกษาควรเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนและกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัด
กิจกรรมท่ีชัดเจน 
  6. การส่ือสาร ครูที่ปรึกษาควรระมัดระวงัค าพูดท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบหรือต่อต้าน
จากผู้ปกครอง เช่น การต าหนินักเรียนหรือผู้ปกครองการแจ้งข้อบกพร่องของนักเรียนในท่ีประชุม ใช้
ค าพูดท่ีแสดงถึงความเข้าใจในตัวนักเรียน แสดงถึงความห่วงใยของครูที่มีต่อนักเรียนทุกคนและอาศัย
กิจกรรมท่ีจะท าให้ผู้ปกครองตระหนักในความรับผิดชอบและต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขในส่วนท่ี
บกพร่องของนักเรียน 
  7. การจัดกิจกรรมในการประชุม การท่ีจะให้ผู้ปกครองมีส่วนรวมในท่ีประชุมนั้นจ าเป็น
จะต้องใช้กิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มด้วยการสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ปกครองด้วยกันก่อนจึงจะมี
กิจกรรมอื่นๆ ให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  8. การสรุปผล และบันทึกการประชุมผู้ปกครองในการประชุมแต่ละครั้งครูที่ปรึกษาควร
มีการสรุปผลและจัดท าเอกสารเป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ ดังนี ้
   8.1 เป็นหลักฐานในการจัดประชุมแต่ละครั้ง 
   8.2 เป็นข้อมูลส าหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
   8.3 เป็นข้อมูลส าหรับการจัดประชุมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองใน
ครั้งต่อไป 
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4. การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 
 กรมสุขภาพจิต (2544 : 32) ได้ให้ความส าคัญของการปูองกันและช่วยเหลือนักเรียนไว้ว่า ใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูที่ปรึกษาควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่ส าหรับ
นักเรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหานั้นจ าเป็นอย่างมากท่ีต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการ
ช่วยเหลือท้ังการปูองกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของ
สังคม การปูองกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนจึงเป็นภาระงานท่ียิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการ
พัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของชุมชนสังคมประเทศชาติต่อไป 
 กรมสุขภาพจิต (2544 : 32) ได้เสนอวิธีการและเครื่องมือเพื่อการปูองกันและแกไ้ขปัญหา
นักเรียนไว้ว่าการปูองกันและแกไ้ขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิควิธีการแต่ส่ิงท่ีครูที่ปรึกษา
จ าเป็นต้องด าเนินการมี 2 ประการ คือ การให้การปรึกษาเบื้องต้น การจัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการให้การปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนเป็นการช่วยเหลือผ่อนคลายปัญหาให้ลดน้อยลงท้ัง
ด้านความรู้สึก ความคิด และการปฏิบัติตนของนักเรียนในทางท่ีไม่ถูกต้อง โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีงามหรือพึงประสงค์ ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้การปรึกษาเบื้องต้น
มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรมีความรู้และทักษะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1. จิตวิทยาวัยรุ่น 
  2. ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ท้ังร่างกายและจิตใจ 
  3. กระบวนการและทักษะการปรึกษาเบื้องต้นท่ีส าคัญคือ การสร้างสัมพันธภาพ การใช้
ค าถาม การรับฟังท้ังเนื้อหาและความรู้สึก 
  4. แนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในแต่ละลักษณะของปัญหา เช่นด้านการเรียน 
สุขภาพ ครอบครัว หรือการใช้สารเสพติด การพนนั การหนีเรียน เป็นต้น 
 แนวด าเนินการ การให้ค าปรึกษาครูที่ปรึกษาควรมีความพร้อมในการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ
นักเรียนด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อนักเรียน ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบการปรึกษา โดยมีกระบวนการในการปรึกษา 
คือ การสร้างสัมพันธภาพ พิจารณาท าความเข้าใจปัญหา ก าหนดวิธีการและด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ยุติการปรึกษา การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาท่ีดีมีคุณภาพนั้น ครูที่ปรึกษาควร ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปรึกษาหรือวิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่ง
อาจจะรับการอบรมจากนหน่วยงานภายนอก หรือโรงเรียนจัดอบรมให้ 
  2. หมั่นฝึกฝนทักษะการปรึกษาและพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ 
  3. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการหรือความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรึกษา 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนการจัดกิจกรรมเพื่อปูองกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนในการ
ปูองกันแก้ไขปัญหานักเรียน นอกจากจะให้การปรึกษาเบื้องต้นแล้วการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการ
ช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นส่ิงส าคัญ เพราะจะท าให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจของครูทุกคน โดยมีแนวด าเนินการคือ ครูที่ปรึกษาสามารถคิดพิจารณากิจกรรมเพื่อการแก้ไข 
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ปัญหาของนักเรียนได้หลายแนวทางและท่ีส าคัญมี 5 แนวทาง คือ 
   1. การใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   2. การใช้กิจกรรมในห้องเรียน 
   3. การได้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
   4. การใช้กิจกรรมซ่อมเสริม 
   5. การใช้กิจกรรมการส่ือสารกับผู้ปกครอง 
 ส าหรับกิจกรรมตามข้อ 2, 3 และ 5 ครูที่ปรึกษาสามารถด าเนินการด้วยตนเองส่วนข้อ 1 
และ 4 จ าเป็นต้องมีการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือจากครูอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังการสนับสนุน
ของผู้บริหารโรงเรียน การพิจารณากิจกรรมครูที่ปรึกษาควรค านึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ลักษณะปัญหา บุคลิกลักษณะของนักเรียนแต่ละคน สภาพของช้ันเรียน โรงเรียน ชุมชน 
 
5. การส่งต่อนักเรียน 
 กรมสุขภาพจิต (2544 : 36) ได้ให้ความส าคัญของการส่งต่อนักเรียน ไว้ว่าในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาของนักเรียน โดยครูที่ปรึกษาตามกระบวนการในข้อ 4 นั้น อาจมีบางกรณีท่ีปัญหามี
ความยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรค าเนินการส่งต่อไปยัง
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางเเละรวดเร็ว
ขึ้น หากปล่อยไห้เป็นบทบาทหน้าท่ีของครูที่ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเท่านั้นความยุ่งยากของ
ปัญหาอาจมีมากขึ้นหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไขกรมสุขภาพจิต (25 : 36) 
ได้แบ่งการส่งต่อนักเรียนออกเป็น 2 แบบ คือ 
  1. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปบังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชาหรือฝุายปกครองเป็นต้น 
  2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือครูฝุายปกครองเป็นผู้ด าเนินการส่งต่อไปยัง
ผู้เช่ียวชาญการส่งต่อภายใน หากส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรือฝุายปกครองจะเป็นการแก้ไขปัญหาท่ี
ยากต่อการช่วยเหลือของครูที่ปรึกษา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับจิตใจ ความรู้สึก ปัญหาพฤติกรรมท่ีซับซ้อน
หรือรุนแรง เป็นต้น ครูที่รับต่อต้องมีการช่วยเหลืออย่างมีระบบ และประสานการท างาน กับ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ แต่หากกรณีท่ียากต่อการช่วยเหลืออีก ก็ส่งต่อ
ผู้เช่ียวชาญภายนอก ได้ก าหนดกระบวนการแกไ้ขปัญหาของนักเรียนดังภาพประกอบท่ี 3  
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รับนักเรียนจากครูท่ีปรึกษา 

ส่งต่อผู้เช่ียวชาญภายนอก 

พฤติกรรมของนักเรียน 
ดีข้ึนหรือไม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ไม่ดีขึ้น / ยากต่อการช่วยเหลือ 
 

 
 
 

 ภาพท่ี 3  แผนภูมิแสดงกระบวนการด าเนินงานเพื่อการแกไ้ขปัญหานักเรียนของครูแนะแนว 
    ฝุายปกครอง 
    ท่ีมา : กรมสุขภาพจิต (2544 : 37) 
 
 แนวทางการพิจารณาในการส่งต่อโดยครูท่ีปรึกษาการส่งนักเรียนในพบครูอื่นๆ เพื่อให ้
การช่วยเหลือต่อไปนั้น มีแนวทางการพิจารณาส่งต่อส าหรับครูที่ปรึกษา ดังนี้ (กรมสุขภาพจิต. 2544  
: 38 – 39) 

ให้การปรึกษา / ช่วยเหลือ 

ประชุมปรึกษารายกรณี 

พฤติกรรมของนักเรียน 
ดีขึ้นหรือไม่ 

ส่งกลับ 
ครูที่ปรึกษา 
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  1. นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม่ดีขึ้นหรือแยล่ง แม้ว่าครูที่ปรึกษาจะด าเนินการ
ช่วยเหลือด้วยวิธีการใดๆ 
  2. นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือของครูที่ปรึกษา เช่น นัดให้มาพบแล้วไม่มา
ตามนัดอยู่เสมอให้ท ากิจกรรมหรือการช่วยเหลือก็ไม่ยินดีร่วมกิจกรรมใดๆ 
  3. ปัญหาของนักเรียนท่ีเป็นเรื่องเฉพาะด้าน เช่น เกี่ยวกับความรู้สึกความซับซ้อนของ
สุขภาพจิตใจท่ีจ าเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและได้รับการบ าบัดทางจิตวิทยาควรพิจาณา
ส่งต่อผู้มีความรู้เฉพาะทางเพื่อด าเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป แนวด าเนินการส่งต่อนักเขียนของ
ครูที่ปรึกษามีแนวด าเนินการ ดังนี ้
   3.1 ประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนต่อ เพื่อให้ทราบล่วงหน้าก่อนเพื่อให้ผู้ 
รับนักเรียนต่อไปเตรียมการในการช่วยเหลือนักเรียน 
   3.2 สรุปข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ และวิธีการช่วยเหลือ 
ท่ีผ่านมา รวมท้ังผลท่ีเกิดขึ้นกับการช่วยเหลือนั้นให้ผู้ท่ีรับการช่วยเหลือนักเรียนทราบโดยมีแบบ 
บันทึกการส่งต่อ หรือแบบประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับช่วยเหลือนักเรียน 
ต่อทราบข้อมูลเบ้ืองต้นของนักเขียนและการด าเนินงานของครูที่ปรึกษาท่ีผ่านมาท าให้สะดวกในการ 
วางแผน ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   3.3 ครูที่ปรึกษาควรช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจถึงความจ าเป็นในการส่งต่อโดยใช้ค าพูด 
ท่ีสร้างสรรค์ ระมัดระวงัมิให้นักเรียนเกิดความรู้สึกผิด กังวล หรือโกรธ เป็นต้น แต่ให้นักเรียนท่ีมี 
ความรู้สึกท่ีดีจากการส่งต่อและยินดีไปพบครูที่จะช่วยเหลือตามแต่กรณีท่ีครูที่ปรึกษาพิจารณาว่า 
เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเกิดความสบายใจ ยินดีรับการช่วยเหลือจากครูอื่นๆ เช่น ครูแนะแนว 
ครูฝุายปกครอง ครูประจ ารายวิชา เป็นต้น 
   3.4 ครูที่ปรึกษานัดแนะวัน เวลา สถานทีนั้นพบกับครูที่รับการช่วยเหลือนักเรียน 
และส่งต่อให้เรียบร้อย เพื่อให้รับรู้วัน เวลา สถานท่ีท่ีพบกัน 
   3.5 ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อทราบความก้าวหน้าในการ 
ช่วยเหลือนักเรียนและความเปล่ียนแปลงของนักเรียน 
 
การประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 การประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มุ่งพัฒนาท่ีไม่เน้นการรับรอง 
คุณภาพจากหน่วยงานภายนอกแต่เป็นการด าเนินงานท่ีเน้นการประกนัคุณภาพภายในโดยการตรวจ 
สอบ และการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการประเมินเป็นคณะกรรมการท่ี 
เป็นคณะครู บุคลากรท่ีโรงเรียนแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประเมิน หรือเป็นคณะกรรมการประเมิน 
จากหน่วยงานต้นสังกัดท่ีท าหน้าท่ีก ากับติดตามการด าเนินงานตามระบบการดูเเลช่วยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียน โดยด าเนินการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้าน 
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ผลผลิต กระบวนการและปัจจัย กระบวนการด าเนินงานดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความส าคัญ 
อย่างมากในการพัฒนา คุณภาพการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน โดยการประกนั 
คุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 
5) 
  1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกคนในโรงเรียน ชุมชน และองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วน 
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมเกิดความเช่ือมั่นในความเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน  
 มาตรฐานการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นมาตรฐานกลางก าหนด
ขึ้นโดยกรมสามัญศึกษาร่วมกับกรมสุขภาพจิต มีจ านวน 12 มาตรฐาน 28 ตัวชี้วัด โดยรายละเอียด
ของมาตรฐานมีดังต่อไปนี้ (กรมสุขภาพจิต. 2544 : 75 - 78) 
 1. มาตรฐานด้านผลผลิต 
  คุณลักษณะของผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 1 ว่าสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
    ตัวชี้วัด 
    1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    1.2 มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
    1.3 ไม่เสพส่ิงเสพติด และส่ิงมึนเมา รวมท้ังไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
   มาตรฐานท่ี 2 สามารถเรียนได้เต็มศักยภาพ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และการ
ท างาน 
    ตัวชี้วัด 
    2.1 รู้ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง 
พร้อมท่ีจะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
    2.2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา 
    2.3 มีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ 
   มาตรฐานท่ี 3 มีความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ด้านสังคมท่ีพอเหมาะกับ
ตนเอง 
    ตัวชี้วัด 
    3.1 มีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการศึกษาเล่าเรียน 
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    3.2 สามารถหลีกเล่ียงและปูองกันตนเองให้พ้นภัยจากบุคคลและสังคม 
 2. มาตรฐานด้านกระบวนการ 
  การบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานท่ี 1 มีการบริหารและการจัดการด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
    ตัวชี้วัด 
    1.1 จัดท าแผนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยนักเรียนอย่างชัดเจนและ 
ปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนด 
    1.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินเพื่อทบทวนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    1.3 จัดท ารายงานผลการประเมินเพื่อทบทวน น าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาและเผยแพร่ 
  การพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
   มาตรฐานท่ี 2 มีการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ 
ความเข้าใจมีเจตคติท่ีดีและมีทักษะในการเป็นครูที่ปรึกษาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
    ตัวชี้วัด 
    2.1 มีแผนพัฒนาท่ีมุ่งให้ครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาความ
ระบุความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และด าเนินการตามแผนฯ 
    2.2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูที่
ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
  การมีส่วนร่วมของครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
   มาตรฐานท่ี 3 ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีการประสานสัมพันธ์กันอย่าง
สม่ าเสมอและต่อสู้เนื่อง 
    ตัวชี้วัด 
    3.1 มีการติดต่อประสานสัมพันธ์ระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  กระบวนการในการช่วยเหลือนักเรียน 
   มาตรฐานท่ี 4 มีกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ตัวชี้วัด 
    4.1 มีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและมีการคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ
และกลุ่มเส่ียง 
    4.2 มีการช่วยเหลือนักเรียนและให้ค าแนะน าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน 
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    4.3 มีการติดต่อส่ือสารกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในโรงเรียนและผู้ปกครอง 
    4.4 มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
    4.5 มีก าลังจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมท้ังด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 
 3. มาตรฐานด้านปัจจัย 
  ฝุายบริหาร 
   มาตรฐานท่ี 1 มีความสามารถในการบริหารและการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ตัวชี้วัด 
    1.1 ให้ความส าคัญเเละเป็นผู้น าในการอ านวยการระบบ 
    1.2 สามารถนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  ครูที่ปรึกษา 
   มาตรฐานท่ี 2 ครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติท่ีดีในบทบาทหน้าท่ีการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
    ตัวชี้วัด 
    2.1 ไม่ความรู้ความเข้าใจในภาระงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    2.2 มีเจตคติท่ีดีในการเป็นครูที่ปรึกษา มีความรักความเอื้ออาทร และเข้าใจใน
ธรรมชาติของผู้เรียน 
   มาตรฐานท่ี 3 ครูที่ปรึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    ตัวชี้วัด 
    3.1 มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
    3.2 มีความรับผิดชอบ ยุติธรรมและวิจารณญาณในการรักษาความลับของ
นักเรียน 
  ผู้ปกครอง 
   มาตรฐานท่ี 4 ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือบุตรหลาน
ของตน 
    ตัวชี้วัด 
    4.1 มีการติดต่อส่ือสารและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
  สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
   มาตรฐานท่ี 5 มีสถานท่ีจัดเก็บเอกสารข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ส่ือด้านต่างๆ ท่ีใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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    ตัวชี้วัด 
    5.1 มีศูนย์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็น 
มาตรฐานส าหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ 
    5.2 มีคู่มือ อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่ือต่างๆ ส าหรับครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว 
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเคยมีสถานท่ีจัดเก็บท่ีง่ายต่อการน ามาใช้ 
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใช้หลักการบริหาร 
เชิงคุณภาพที่เป็นระบบตามวงจรการพัฒนาของเด็มมิ่ง หรือวงจร PDCA ได้แก่ การวางเเผน (P) 
การปฏิบัติงาน (D) การตรวจสอบประเมิน (C) และการปรับปรุง (A) การด าเนินงานให้ได้มาตร 
ฐาน โดยมีรายละเอียดตามข้ันตอนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ (กรมสามัญศึกษา. 2544 : 8 13) 
 
 การวางแผนปฏิบิติ (Plan) 
 การวางแผนปฏิบัติเพื่อการประกันระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
มีการด าเนินงานใน 3 ขั้นตอน ดังนี ้
  1. การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เป็นการด าเนินการเพื่อให้ครูทุกคนเข้าใจเรื่องการ
ประกันระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท้ังด้านความรู้ความสามารถในการด าเนินงานตาม
กระบวนการและถือว่าเป็นงานปกติไมรู่้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระกับครู และให้คุ้นเคยกับการตรวจสอบ 
ทบทวน การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไม่เกิดการต่อต้านรวมท้ังการมีเจตคติท่ีดีต่อ
การประกันคุณภาพภายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2. การตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้ังนี้
เพื่อให้มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยมีหน้าท่ีประสานก ากับดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุกฝุายทุกคนท างานร่วมกันและ
เช่ือมโยงกัน เป็นทีม 
  3. การจัดท าแผนปฏิบัติการ เป็นการจัดท าแผนการด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ครู บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบเปูาหมายของการด าเนินงานพร้อมท้ัง
ปฏิทินการปฏิบัติงานขอบข่ายและบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนท่ีมีส่วนในการรับผิดชอบด าเนินงาน
การจัดท าแผนปฏิบัติการควรด าเนินการโดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยด าเนินการตามแนวทางขั้นตอน ดังนี้ 
   3.1 การก าหนดเปูาหมายเป็นการก าหนดระดับคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทางโรงเรียน ท้ังด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัยในทุกมาตรฐาน
โดยความร่วมมือกันของครู บุคลากรทีเกี่ยวข้องทุกฝุายเข้ามามีส่วนในการก าหนดเปูาหมาย 
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   3.2 ก าหนดเเนวทางการปฏิบัติงาน เป็นการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยกิจกรรมส าคัญคือการด าเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  
  5. องค์ประกอบคือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม
นักเรียน การปูองกันแก้ไขปัญหานักเรียน และการส่งต่อ อันจะน าไปสุขความส าเร็จตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐานโดยครอบคลุมท้ังด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัยก าหนด
งบประมาณเพื่อรองรับการด าเนินงานตามกิจกรรน ก าหนดระยะเวลาของการด าเนินงานพร้อมท้ัง
การก าหนดให้มีการนิเทศก ากับติดตาม 
   5.1 การปฏิบัติตามแผน (Do) 
   จากแผนการด าเนินงานท่ีโรงเรียนได้ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการทบทวนแผนการด าเนินงานเพื่อความเข้าใจตรงกันของบุคลากรทุกฝุาย
และในขณะด าเนินการตามแผน ผู้บริหารและคณะท างานทุกคณะควรสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีความสุข ดังนี ้
    5.1.1 จัดส่ิงอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    5.1.2 ก ากับติดตามท้ังระดับบุคคล รายกลุ่ม รายหมวด ฝุายและระดับเพื่อกระตุ้น
ส่งเสริมให้ด าเนินงานตามแผน 
    5.13 ให้การนิเทศ ให้การศึกษา แนะน าเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ี
อาจมีรวมทั้งการเชิญวิทยากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับครูหรือเข้ารับการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานภายนอก 
   5.2 การตรวจสอบประเมินผล (Check) 
   การตรวจสอบ ทบทวน ประเมินผลการด าเนินงานเป็นกิจกรรมส าคัญท่ีจะท าให้เกิด
การพัฒนา เพราะท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยไม่มีการ
ตัดสินถูก-ผิด การติดตามตรวจสอบมีแนวทางการด าเนินงาน 2 ทาง ดังนี้ 
    5.2.1 การด าเนินการทุกระยะของการปฏิบัติงาน ด้วยการประชุม นิเทศก ากับ
ติดตาม โดยบรรยากาศร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน
รวมท้ังร่วมกันหาวิธกีารช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการประชุมร่วมกันในแต่ละระดับทุกสัปดาห์มีการ
บันทึกและรายงานการปฏิบัติงานเพื่อการวิเคราะห์ประมวลข้อมูลหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรคในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    5.2.2 ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยการประเมิน
เพื่อทบทวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาประเมินตนเอง และ
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ประเมินโดยผู้ประเมินจากระดับช้ันอื่น แต่ละระดับ สลับกันประเมินซึ่งกนัและกัน ตามค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินท่ีโรงเรียนก าหนด 
   5.3 การประเมินปรับปรุงด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน (Act) 
   ผลท่ีได้จากการประเมิน คณะกรรมการประเมินทุกคณะร่วมกันประชุมวิเคราะห์ผล
จากการรายงานการประเมินเพื่อทบทวนปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน ก าหนดแนวทางสนับสนุนการ
ด าเนินงาน หรือปรับปรุง แก้ไข ติดตามผล แล้วด าเนินการจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการบริการจัดการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ  
 
3. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ 
 ประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบในการวางแผนนโยบาย การบริหารจัดการ โดยใช้ระบบภูมิ
สารสนเทศมากขึ้น เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลท่ีมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และถูกต้องใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากท่ีสุด เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศ หรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยนื
ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics หรือ Geomatics) เป็นเทคโนโลยีท่ีรู้จักกันมากขึ้น ส าหรับ
หน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการ และติดตามทรัพยากรส่ิงแวดล้อม เช่น 
ทรัพยากรท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ระบบภูมิสารสนเทศได้เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีต่างๆได้แก่ 
  1. การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการติดตามการ
เปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงปกคลุมพื้นผิวโลกได้อย่างทันสมัย และทันเหตุการณ์ 
  2. ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS – Global Positioning System) ในพื้นท่ี
ห่างไกลต่อการเข้าถึงของยานพาหนะท่ีมนุษย์ต้องการเข้าไปส ารวจ ติดตามทรัพยากรบนโลกท่ีเกิดขึ้น
ใหม่ หรือต้องการน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีระบบก าหนด
ต าแหน่งบนโลกโดยใช้ดาวเทียมจีพีเอส เป็นเทคโนโลยีท่ีท าให้มนุษย์ทราบถึงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
ต าแหน่งวัตถุ และทรัพยากรอยู่ในต าแหน่งใดท่ีสามารถจัดให้อยู่ในระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์เดียวกัน 
  3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS - Geographic Information Systems ) คือระบบ
ท่ีมนุษย์น ามาใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลท่ีได้จากการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) และ
ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) โดยน าเข้าข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบเชิงพื้นท่ีซึ่งแต่ละพื้นท่ีจะ
ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ ตัดสินใจในการแก้ไข วางแผนการบริหาร
จัดการ ตามเงื่อนไขท่ีมนุษย์จะเป็นผู้ด าเนินการ และสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนดได้ในรูปแบบสองมิติ และสามมิติ เพื่อจ าลองสภาพภูมิประเทศให้ใกล้เคียงกับพื้นท่ีจริง ระบบ 
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ภูมิสารสนเทศจึงได้มีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
 
องค์ประกอบหลักของระบบภูมิสารสนเทศ 
 ระบบภูมิสารสนเทศได้น ามาใช้ในการบริหารและจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในชุมชน
หรือท้องถิ่น เป็นการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาผสมผสานร่วมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพของการน าเข้า
ข้อมูลท่ีได้รับมาวิเคราะห์ในเชิงซับซ้อนมากขึ้น เพื่อจ าลองปัจจัย หรือเหตุการณ์ให้ใกล้เคียงสภาพ
ความเป็นจริงบนพื้นผิวโลก เหนือพื้นโลก และใต้พื้นโลกโดยเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในระบบภูมิ
สารสนเทศนั้นล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีมีต าแหน่งอ้างอิงบนพืน้ผิวโลกแทบท้ังส้ิน 
 
ความหมายของระบบภูมิสารสนเทศ 
 Federal Interagency Coordinating Committee (1990) กล่าวว่า GIS เป็นระบบของ
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และวิธีการท่ีออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บการจัดการ การจัดท า การ
วิเคราะห์ การท าแบบจ าลอง และการแสดงข้อมูลเชิงพื้นท่ี เพื่อแก้ปัญหาการวางแผนท่ีซับซ้อน และ
ปัญหาในการจัดการ 
 Wisconsin State Cartographer’ Office (2002) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ประกอบไปด้วยฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หน่วยงานหรือองค์กร และผู้เช่ียวชาญ ท างานร่วมกันใน
การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ 
 สุรชัย ( 2546 ) กล่าวว่า เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการรวบรวมข้อมูล 
กรรมวิธีข้อมูล การวิเคราะห์ การแปล ตีความหมาย การประมวลผล การเผยแพร่ และการใช้ข่าวสาร
ภูมิศาสตร์เพื่อให้เราสามารถสร้างภาพ และเข้าใจข้อมูลเชิงพื้นท่ีของโลก (Geospatial data ) ท่ีเรา
อาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดีท าให้ได้ข่าวสารที่ถูกต้องและทันสมัย สามารถใช้ประกอบและสนับสนุนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ บริหารด้านสาธารณะ และด้านการบริหารเชิงธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 สรุปคือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง กระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware)ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geographic Data) และการออกแบบ 
(Personnel Design) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การค า
ควณ และการวิเคราะห์ข้อมูลให้แสดงผลในรูปของข้อมูลท่ีสามารถอ้างอิงในทางภูมิศาสตร์ หรือ
หมายถึง การใช้สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายสภาพต่างๆ บน
พื้นผิวโลก โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นตัวเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ในประเทศไทย มีการพัฒนาโดยการศึกษาในรูปของานวิจัย 
เช่น การศึกษาการจัดช้ันคุณภาพลุ่มน้ า การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดิน (Land-Use) ลักษณะ
พืชพรรณ (Vegetation Type) ความสูง (Elevation) ความลาดชัน (Slope) ทิศด้านลาด (Aspect) 
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ธรณีวิทยา (Geology) และดิน (Soil) ของพื้นท่ีลุ่มน้ าท่ีศึกษา ข้อมูลเหล่านี้จะจัดอยู่ในรูปของแผนท่ี
ซึ่งจัดได้ว่าเป็นระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ หรือ GIS โดยมีเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง คือ 
 1. การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing – RS) ความหมายและค านิยามของค าว่า 
การรับรู้จากระยะไกล (สุรชัย, 2546) กล่าวว่า เป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะของการได้มาซึ่งข้อมูล
เกี่ยวกับวัตถุ พื้นท่ีหรือปรากฎการณ์จากเครื่องมือบันทึกข้อมูลโดยปราศจากการเข้าไปสัมผัสวัตถุ
เปูาหมายโดยอาศัยคุณสมบัติของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟูาเป็นส่ือการได้มาของข้อมูลใน 3 ลักษณะ คือ 
ช่วงคล่ืน (Spectral) รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนพื้นผิวโลก (Spatial )และการเปล่ียนแปลง ตาม
ช่วงเวลา (Temporal) แผนท่ีเฉพาะเรื่องได้เกี่ยวข้องทรัพยากรท่ีปกคลุมโลกเป็นข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนักธรณีวิทยานักปฐพีวิทยา นักส่ิงแวดล้อมและนิเวศวิทยา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและติดตามการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมส ารวจ
ทรัพยากรโลกท่ีใช้ในการติดตามทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรท่ีมนุษย์ได้สร้างขึ้น ปัจจุบันมีการ
พัฒนารายละเอียดของภาพที่แสดงผลมากขึ้น จนปัจจุบันมีข้อมูลท่ีมีรายละเอียดปานกลาง เช่น 
ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ LANDSAT-7 ETM+ หรือ SPOT-5 และข้อมูลท่ีมีรายละเอียด
สูง เช่น ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ IKONOS, QUICKBIRD รายละเอียดของข้อมูลแผนท่ี
เฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตามทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของโลกมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งในยุด
ดังกล่าวมนุษย์ได้พบกับอุปสรรคของปริมาณข้อมูลท่ีมีจ านวนมากขึ้นและขณะเดียวกันข้อมูลเชิง
ปริมาณท่ีต้องใช้ในการวิเคราะห์ขนาดของพื้นท่ี ก็ยังขาดเทคนิคในการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และ
การวิเคราะห์ทางสถิติท่ีเหมาะสมด้วยการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) ปัจจุบันน ามาใช้
ติดตามทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมหรือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่า อุทุกภัย วาตภัย ไฟปุา 
และภัยพิบัติท่ีมนุษย์ได้สร้างขึ้น เช่น วินาศกรรมซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเทคนิค Remote 
Sensing จะสามารถติดตามผลได้อย่างดีการน าระบบส ารวจข้อมูลระยะไกลมาประยุกต์ใช้ในประเทศ
ไทย ปัจจุบันพบว่า มีอยู่ในสาขาต่างๆเช่น ด้านปุาไม้ การเกษตร อุทกภัยวิทยาและแหล่งน้ า การใช้
ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน ธรณีวิทยา และธรณีสัณฐาน ด้านสมุทรศาสตร์และทรัพยากรชายฝ่ัง ด้านการ
ท าแผนท่ี ภัยธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ข้อมูลผลลัพธ์ท่ีได้จากระบบส ารวจข้อมูลระยะไกลมักถูก
น าไปผสมผสานกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีใช้ในการสร้างแบบจ าลองเพี่อการ
วิเคราะห์ด้านส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
 2. ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System - GPS) เป็นระบบน า
ร่องโดยอาศัยคล่ืนวิทยุ และรหัสท่ีส่งมาจากดาวเทียม NAVSTAR (NAVigation Satellite Timing 
and Ranging ) จ านวน24 ดวงท่ีโคจรอยู่เหนือพื้นโลก สามารถใช้ในการหาต าแหน่งบนพื้นโลกได้
ตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกๆ จุดบนผิวโลก ในทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีด้านการส ารวจรังวัดด้วย
ดาวเทียม GPS มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมงในปี พ.ศ. 2536 และมีการ
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS อย่างรวดเร็ว คือ 
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เครื่องมีขนาดเล็กลง ราคาถูกและมีขีดความสามารถสูงขึ้น ปัจจุบันมีการผลิตเครื่องรับสัญญาณติดต้ัง
ร่วมอุปกรณ์อื่น เช่น นาฬิกาข้อมูลโทรศัพท์มือถือ และการติดต้ังเพื่อการน าร่องในรถยนต์ นอกจากนี้
ยังมีการพัฒนาให้สามารถใช้งานในอาคารหรือในบริเวณท่ีมีการปิดกั้นสัญญาณดาวเทียม (Indoor 
GPS) ระบบ ก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนอวกาศ (Space 
segment) ส่วนสถานีควบคุม (Control segment) และส่วนผู้ใช้ (User segment) ออกแบบและ
จัดสร้างโดยกองทัพสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ในการน าทาง ประโยชน์ของ GPS คือ 
  1. หาต าแหน่งใดๆ บนพื้นโลกได้ 24 ช่ัวโมง 
  2. การน าทางจากท่ีหนึ่งไปท่ีอื่นๆได้ตามต้องการ 
  3. การติดตามการเคล่ือนท่ีของคน และส่ิงของต่างๆ 
  4. การท าแผนท่ีต่างๆ 
  5. การวัดเวลาท่ีเวลาท่ีเท่ียงตรงท่ีสุด 
 ผู้ท่ีน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานแผนท่ีต่างๆ จะได้ผลลัพธ์ของการก าหนดต าแหน่งออกมา 
3 รูปแบบ คือ จุดต าแหน่ง (Waypoints) เส้นทางการเคล่ือนท่ี (Tracks) และเส้นเช่ือมโยงจุด
ต าแหน่ง (Routes) 
 3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems – GIS ) เมื่อ
องค์ประกอบความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีให้ง่าย
ต่อการจัดท าแผนท่ีเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น ระบบสารสนเทศ (GIS) จึงมีการพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1960 โดย
พัฒนาในการจัดเก็บข้อมูลปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล และการผลิตแผนท่ีให้มีความ
ถูกต้อง แม่นย า และสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มนุษยไ์ด้น าคอมพิวเตอร์เข้ามา
ผลิตแผนท่ีท าให้การผลิตแผนท่ีเริ่มมีระบบมากขึ้น นอกจากการผลิตแผนท่ีให้ได้ความสวยงามผ่าน
หน้าจอแสดงผล มนุษย์ยังสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เช่น แหล่งท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญ ข้อมูล
จ านวนประชากร การอพยพย้ายถ่ินฐานของประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการวิเคราะห์หา
พื้นท่ีท่ีถูกผลกระทบหากเกิดภัยธรรมชาติ โดยส่ิงท่ีมนุษย์คาดการณ์ผ่านระบบแผนท่ีบนคอมพิวเตอร์
เป็นส่วนท่ีช่วยในการวางแผนการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ และสามารถเตรียมการระวังภัยของ
ชุมชนตัวเองได้ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial 
Data) โดยข้อมูลลักษณะต่างๆ ในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา จะถูกน ามาจัดให้อยู่ในรูปแบบท่ีมี
ความสัมพันธ์ เช่ือมโยงกันและกันซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดและรายละเอียดของข้อมูลนั้นๆ เพื่อผลลัพธ์ท่ีดี
ท่ีสุดตามต้องการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะอ้างอิงจากระบบพิกัดภูมิศาสตร์ขององค์ประกอบ
ข้อมูลเชิงพื้นท่ีของพื้นผิวโลก (Graphic หรือ Feature) ภูมิประเทศ (Features) อาจจะถูกแบ่ง
ออกเป็นหลายช้ันข้อมูล (Layers) ท่ีจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute data) ท่ีบรรยายถึง
รูปร่างลักษณะของข้อมูลเชิงพื้นท่ีบนแผนท่ีข้อมูลเชิงคุณลักษณะเหล่านี้จะจัดเก็บในรูปแบบ
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ฐานข้อมูลช่ึงจะแยกออกจากข้อมูลเชิงพื้นท่ี แต่ยังคงมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ท้ังข้อมูลเชิงพื้นท่ีและข้อมูลเชิงคุณลักษณะในเวลาเดียวกันระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์จะช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลเชิงคุณลักษณะและสัมพันธ์กันกับข้อมูล 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) หมายถึง เครื่องมือ
ท่ีใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการน าเข้า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก้ไข จัดการ และ
วิเคราะห์ พร้อมท้ังแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นท่ี ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น GIS จึงเป็น
เครื่องมือท่ีมีประโยชน์เพื่อใช้ในการจัดการ และบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และสามารถติดตามการเปล่ียนแปลงข้อมูลด้านพื้นท่ี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่อ งจากเป็น
ระบบท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนของข้อมูล และการผสมผสานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีมี
คุณค่าและสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 1.องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญอยู่ 5 ส่วน คือ ข้อมูล/สารสนเทศ 
(Data/Information), เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ (Hardware), โปรแกรม (Software), 
และบุคลากร (User/People), และขั้นตอนการท างาน (Procedure) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  องค์ประกอบท่ีส าคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
 
1.1 ข้อมูล (Data/Information)  

 ข้อมูลท่ีจะน าเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ควรเป็นข้อมูลเฉพาะเรื่อง (Theme) และเป็น
ข้อมูลท่ีสามารถน าไปใช้ในการตอบค าถามต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง
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และเช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด โดยข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภท คือ ข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) และข้อมูลอธิบาย (non-Spatial Data or Attribute 
Data) 
 ข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) เป็นข้อมูลท่ีแสดงต าแหน่งท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ (Geo-
Reference Data) ของรูปลักษณ์ของพื้นท่ี (Graphic Feature) ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ ข้อมูลท่ีแสดง
ทิศทาง (Vector Data) และข้อมูลท่ีแสดงเป็นตารางกริด (Raster Data) โดยข้อมูลท่ีมีทิศทาง 
ประกอบด้วยลักษณะ 3 อย่าง คือ 

- ข้อมูลจุด (Point) เช่น ท่ีต้ังหมู่บ้าน โรงเรียน หรือวัดเป็นต้น 
- ข้อมูลเส้น (Line) เช่น ถนน แม่น้ า เป็นต้น 
- ข้อมูลพื้นท่ี หรือเส้นรอบรูป (Polygon) เช่น แหล่งน้ าผิวดิน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5  ลักษณะของข้อมูลประเภทจุด (Point) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6  ลักษณะของข้อมูลประเภทเส้น (Line) 
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ภาพที่ 7  ลักษณะของข้อมูลประเภทพื้นท่ี (Polygon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  การแสดงข้อมูลท้ัง 3 ประเภทร่วมกัน 
 
ข้อมูลประเภทราสเตอร์ (Raster Data) จะเป็นลักษณะตารางส่ีเหล่ียมเล็กๆ (Grid Cell or 

Pixel) เท่ากันและต่อเนื่องกัน ซึ่งสามารถอ้างอิงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ ขนาดของตารางกริดหรือ
ความละเอียด (Resolution) ในการเก็บข้อมูลจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับการจัดแบ่งจ านวนแถว 
(Row) และจ านวนคอลัมน์ (Column) ตัวอย่างข้อมูลท่ีจัดเก็บโดยใช้ตารางกริด เช่น ภาพดาวเทียม 
หรือข้อมูลระดับค่าความสูง (Digital Elevation Model : DEM) เป็นต้น 
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ภาพที่ 9  ลักษณะของข้อมูลประเภทราสเตอร์ (Raster) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  ภาพดาวเทียม (Remote Sensing) เป็นข้อมูลประเภทราสเตอร์ (Raster) 
 

1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ  
 เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมกันเรียกว่า ระบบฮาร์ดแวร์  (Hardware) จะประกอบด้วย 

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การน าเข้า เช่น Digitizer, Scanner, Global Positioning System (GPS), 
อุปกรณ์อ่านข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล และแสดงผลข้อมูล เช่น Printer Plotter เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์แต่
ละชนิดจะมีหน้าท่ีและคุณภาพแตกต่างกันออกไป 

Column 

Row 
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ภาพที่ 11  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ของ GIS 

 
1.3 โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ (Software) 
 Software หมายถึง โปรแกรมท่ีใช้ในการจัดการระบบ และส่ังงานต่างๆ เพื่อให้ระบบ

ฮาร์ดแวร์ท างาน หรือเรียกใช้ข้อมูล ท่ีจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลมาท างานตามวัตถุประสงค์ โดยท่ัวไป
ชุดค าส่ังหรือโปรแกรมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะประกอบด้วย หน่วยน าเข้าข้อมูล หน่วย
เก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูล หน่วยวิเคราะห์ หน่วยแปลงข้อมูล หน่วยแสดงผลและหน่วยตอบโต้
กับผู้ใช้ (User Interface) 

1.4 บุคลากร (Human Resource) 
 บุคลากร จะประกอบด้วยนักวิเคราะห์หรือสร้างระบบ (Analyst) และผู้ใช้สารสนเทศ 

(User) โดยผู้ใช้ระบบหรือผู้ช านาญการ GIS จะต้องมีความช านาญในหน้าท่ี และได้รับการฝึกฝน
มาแล้วเป็นอย่างดี พร้อมท่ีจะท างานได้เต็มความสามารถ โดยท่ัวไปผู้ใช้ระบบจะเป็นผู้เลือกระบบ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสนองตอบความต้องการของหน่วยงาน 
ส่วนผู้ใช้สารสนเทศ (User) คือนักวางแผน หรือผู้มีอ านาจตัดสินใจ (Decision-maker) เพื่อน าข้อมูล
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

1.5 ขั นตอนการด าเนินงาน (Procedure) 
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความถูกต้องของข้อมูลเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด เพราะการวิเคราะห์

และตัดสินใจจากข้อมูลท่ีผิดพลาดสามารถจะท าให้เกิดผลเสียอย่างใหญ่หลวง ท้ังแรงงาน ความ
พยายาม และค่าใช้จ่ายทุกอย่างท่ีลงทุนไปจะกลายเป็นความสูญเปล่า ในการสร้างฐานข้อมูลท่ีดีจึง
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ต้องมีข้ันตอนการท างานท่ีละเอียดถูกต้อง เพื่อให้เป็นการประหยัด ฐานข้อมูลควรได้รับการออกแบบ
โดยค านึงถึงเปูาหมายให้สามารถใช้ร่วมกันได้ในกิจกรรมหลากหลาย 

 
GIS สามารถท าอะไรได้บ้าง 
 GIS เป็นระบบสารสนเทศท่ีรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial data) และข้อมูลอธิบายต่างๆ 
(Attribute data) ดังนั้น จึงมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ และตอบค าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้าน
พื้นท่ี ได้หลายประการ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 

1. Location   What is at…? มีอะไรอยู่ท่ีไหน 
 ค าถามแรกท่ี GIS สามารถตอบได้คือ มีอะไรอยู่ท่ีไหน หากผู้ถามรู้ต าแหน่งท่ีแน่นอน เช่น 
ทราบช่ือหมู่บ้าน ต าบล หรืออ าเภอ แต่ต้องการู้ว่าท่ีต าแหน่งนั้นๆ มีรายละเอียดข้อมูลอะไรบ้าง 

2. Condition   Where is it ?  ส่ิงท่ีอยากทราบอยู่ท่ีไหน 
 ค าถามนี้จะตรงกันข้ามกับค าถามแรก และต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น เรา
ต้องการทราบว่าบริเวณใดมีดินท่ีเหมาะสมต่อการปลูกพืช โดยมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ า และ
ไม่อยู่ในเขตปุาอนุรักษ์ เป็นต้น 

3. Trends  What has change since…? ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมามีอะไรเปล่ียนแปลงบ้าง 
 ค าถามท่ีสามเป็นการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งค าถามนี้จะ
เกี่ยวข้องกับค าถามท่ีหนึ่งและค าถามท่ีสอง ว่าต้องการทราบการเปล่ียนแปลงของระไร และส่ิงท่ีได้
เปล่ียนแปลงอยู่ท่ีไหน มีขนาดเท่าไร เป็นต้น 

4. Patterns  What spatial patterns exist?  ความสัมพันธ์ด้านพื้นท่ีเป็นอย่างไร 
 ค าถามนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าค าถามท่ี 1-3 ตัวอย่างของค าถามนี้ เช่น เราอยากทราบว่า
ปัจจัยอะไร เป็นสาเหตุของการเกิดโรคท้องร่วงของคนท่ีอาศัยอยู่เชิงเขา หรือเช้ือโรคมาจากแหล่งใด 
การตอบค าถามดังกล่าว จ าเป็นต้องแสดงท่ีต้ังของมลพิษต่างๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง หรืออยู่เหนือล าธาร ซึ่ง
ลักษณะการกระจาย และต าแหน่งท่ีต้ังของสถานท่ีดังกล่าว ท าให้เราทราบถึงความสัมพันธ์ของปัญหา
ดังกล่าว เป็นต้น 

5. Modeling  What if …?  จะมีอะไรเกิดข้ึนหาก 
 ค าถามนี้ จ ะ เ กี่ ย วข้ อ งกับการคาดการ ณ์ว่ า  จะมี อะ ไ ร เกิ ดขึ้ นหากปั จ จัยอิ สร ะ 
(Independence factor) ซึ่งเป็นตัวก าหนดการเปล่ียนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น จะเกิดอะไรขึ้นหาก
มีการตัดถนนเข้าไปในพื้นท่ีปุาสมบูรณ์ การตอบค าถามเหล่านี้บางครั้งต้องการข้อมูลอื่นเพิ่มเติม หรือ
ใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ เป็นต้น 
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GIS ท าอะไรไม่ได้บ้าง 
 GIS เป็นเพียงเครื่องมือ (tool) ท่ีช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี ท่ีสามารถท าได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม GIS ไม่สามารถท าอะไรได้ทุกอย่าง เช่น 
  1. GIS ไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลดิบ (Raw data) ให้มีความถูกต้อง หรือ
แม่นย าขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น การน าเข้าข้อมูลจากแผนท่ีดิน มาตราส่วน 1:100,000 ถึงแม้ว่า GIS จะ
สามารถพิมพ์แผนท่ีเป็นมาตราส่วน 1:50,000 ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ข้อมูลนั้นจะมีความแม่นย า
มากขึ้น  
  2. GIS ไม่สามารถระบุความผิดพลาดของข้อมูลได้ ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าท่ี GIS ได้
น าเข้าข้อมูลชุดดิน แต่ได้ก าหนดรหัสของข้อมูลผิดไปจากรหัสในแผนท่ีต้นฉบับ GIS ไม่สามารถบอก
ได้ว่าพื้นท่ีดังกล่าวให้รายละเอียดข้อมูลผิด 
  3. GIS ไม่สามารถเปรียบเทียบคุณภาพข้อมูลแต่ละช้ันข้อมูล หรือข้อมูลท่ีมาจากแต่ละ
แหล่งว่าข้อมูลชุดใด หรือหน่วยงานใดผลิตข้อมูลท่ีมีคุณภาพมากน้อยกว่ากัน 
  4. GIS ไม่สามารถระบุได้ว่าแบบจ าลองในการวิเคราะห์ หรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีนักวิเคราะห์ 
GIS หรือผู้มีอ านาจตัดสินใจได้เลือกไปนั้น ถูกต้องหรือไม่ เพระ GIS เป็นเพียงเครื่องมือท่ีน ามาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น 
  5. GIS ไม่ทราบมาตรฐานหรือรูปแบบแผนท่ีท่ีเป็นสากล ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูล GIS ชุด
เดียวกัน แต่ถ้าให้นักวิเคราะห์ GIS 2 ท่าน มาจัดท าแผนท่ีจะได้แผนท่ีไม่เหมือนกัน ความสวยงาม
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ของผู้ผลิตแผนท่ีเป็นหลัก 
  6. GIS ไม่สามารถทดแทนความรู้ ความสามารถ ของผู้เช่ียวชาญได้ ยกตัวอย่างเช่น การ
วิเคราะห์หาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีผู้เช่ียวชาญเรื่องดิน
และการวางแผนการใช้ท่ีดิน เป็นผู้ก าหนดปัจจัยหรือเงื่อนไขต่างๆ นักวิเคราะห์ GIS ถึงแม้ว่าจะมี
ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม หรือมีข้อมูลเชิงพื้นท่ีและข้อมูลอธิบายครบถ้วน ไม่สามารถ
ด าเนินการวิเคราะห์ให้ได้ผลเป็นท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการได้ เพราะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ 
 
2. การท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Operation System) 
 การท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักๆ คือ 

2.1 การวิเคราะห์ปัญหาหรือการก าหนดวัตถุประสงค์ 
  การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนแรกและส าคัญท่ีสุดในการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท้ังนี้นักวิเคราะห์ GIS ต้องทราบวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนก่อนการ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ว่าต้องการแก้ไขปัญหาอะไร ปัญหาดังกล่าวสามารถตอบได้โดย GIS 
หรือไม่ และผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิเคราะห์คืออะไร และใครจะเป็นผู้น าผลการวิเคราะห์ไปใช้
ในขั้นตอนต่อไป 
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2.2 การจัดเตรียมฐานข้อมูล 
  1) การน าเข้าข้อมูล (Data Input) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การน าเข้า
ข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) และข้อมูลบรรยายหรือข้อมูลท่ัวไป การน าเข้าข้อมูลเชิงพื้นท่ีเป็นการ
แปลงข้อมูลเชิงพื้นท่ีให้เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข (Digital Data) ซึ่งสามารถน าเข้าได้หลายวิธี เช่น 
Digitizing Table, คีย์บอร์ด (Computer Keyboard) สแกนเนอร์ (Scanner) น าเข้าข้อมูลแผ่นฟิล์ม 
(File Importation) และแปลงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ท่ีได้จากเครื่อง Global Positioning System 
(GPS) ท้ังนี้โปรแกรม (Software) ท่ีใช้ในการน าเข้ามีหลายโปรแกรม เช่น ArcInfo, ArcView, 
MapInfo, SPAN, ERDAS เป็นต้น ส่วนการน าเข้าฐานข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นท่ี
สามารถน าเข้าโดยโปรแกรม Spreadsheet หรือโปรแกรมท่ัวไป เช่น Excel, Lotus, FoxPro, 
Word หรือโปรแกรม GIS 
  2) การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้น ท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Cartographic 
Representation) ข้อมูลประเภท Vector ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ประเภท คือ จุด ลายเส้น และ
พื้นท่ีหรืออาณาบริเวณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บโดยอ้างอิงจากค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ท้ังนี้รหัสของ
ข้อมูลอาจเรียงตามล าดับของการน าเข้า หรือเรียงตามค่ารหัสท่ีถูกก าหนดโดยผู้ใช้ระบบ (User ID) 
ยกเว้นข้อมูลกริดท่ีจัดเก็บตามต าแหน่งของแนวตั้ง (Column) และแนวนอน (Row)  
  3) ความสัมพันธ์ทางพื้นท่ี (Spatial Topology) ข้อมูลประเภท Vector โดยท่ัวไปจะมี
ระบบการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะของข้อมูลแต่ละลักษณะ (Each Graphic Object) ซึ่งลักษณะ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นท่ีและข้อมูลบรรยายในระบบการจัดเก็บแบบนี้เรียกว่า ความสัมพันธ์
เชิงพื้นท่ี (Spatial Topology) โดยการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวใช้เนื้อท่ีน้อย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
รวดเร็ว และหลังจากได้สร้าง Topology เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลต่างๆ สามารถน ามาวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี
ได้  
  4) การจัดเก็บและการจัดการฐานข้อมูล (Database) นิยมใช้โครงสร้างตามหลักการของ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) เพื่อการจัดการฐานข้อมูล เช่น 
Microsoft Access, Oracle และ dBase ในการเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลกราฟฟิกและข้อมูลลักษณะ
สัมพันธ์ได้ โดยตารางข้อมูลท่ีใช้อธิบายข้อมูลเชิงพื้นท่ีหรือท่ีเรียกว่า Attribute จะถูกจัดเก็บใน
รูปแบบท่ีสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นท่ี เพื่อให้เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องและง่ายต่อการปรับแก้และ
เรียกใช้ ข้อมูลแต่ละเรื่องควรแยกเก็บเป็นคนละแฟูมข้อมูล (File) และแยกจากข้อมูลกราฟฟิกหรือ
ข้อมูลเชิงพื้นท่ี แต่ต้องมีรายละเอียดในรายการใดรายการหนึ่ง (Field) ท่ีมีค่าและคุณลักษณะ (ตัวเลข
หรือตัวอักษร) ท่ีเหมือนกันเพื่อใช้เช่ือมโยงตารางข้อมูลเข้ากับข้อมูลเชิงพื้นท่ี หรือเช่ือมโยง
ตารางข้อมูลหนึ่งกับอีกตารางหนึ่ง 

 การใช้ระบบฐานข้อมูลมีข้อดีดังต่อไปนี้ 
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1. ลดความซ  าซ้อนของข้อมูล การน าข้อมูลเรื่องเดียวกันมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบใน 
ฐานข้อมูลหนึ่งและให้บริการแก่ผู้ใช้ซึ่งอาจมีได้มากกว่า 1 กลุ่ม เป็นการประหยัดทรัพยากรและมี
ความสะดวกในการควบคุมคุณภาพของข้อมูล 

2. เลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล ในการด าเนินการกับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม ลบ หรือ 
แก้ไขข้อมูลอาจท าให้เกิดความขัดแย้งของข้อมูลได้ เช่น กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ และ กทม . ใน
ตารางท่ี 1 หมายถึงจังหวัดเดียวกันถึงแม้จะพิมพ์ไม่เหมือนกัน เมื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลโดยใช้รหัส
จังหวัดในการอ้างอิงดังภาพที ่10 สามารถหลีกเล่ียงความขัดแย้งของข้อมูลได้ 

3. สามารถก าหนดสิทธิในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ได้ การเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลซึ่งเป็น 
ศูนย์กลางและจัดการบริการให้กับผู้ใช้หลายกลุ่ม ผู้จัดการฐานข้อมูลสามารถก าหนดสิทธิในการใช้ข้อมูล
ให้กับผู้ใช้แต่ละกลุ่มได้ตามระดับความจ าเป็นในการใช้งาน 

4. สามารถควบคุมมาตรฐาน ผู้บริหารฐานขอ้มูลเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานด้านต่างๆ ของข้อมูล  
การรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางท าให้การบริหารมาตรฐานด าเนินการได้สะดวก 

5. สามารถควบคุมความปลอดภัยของฐานข้อมูล เนื่องจากผู้ใช้หลายกลุ่มถูกก าหนดมีสิทธิ 
ในการเข้าใช้ข้อมูลแตกต่างกันไป การก าหนดระดับของผู้ใช้จึงเป็นกลไกส าคัญในการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

6. สามารถควบคุมความคงสภาพ (Integrity) ของข้อมูล ความคงสภาพขอข้อมูล  
หมายถึง การท่ีข้อมูลมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น ข้อมูลจ านวนนักเรียนต้องมีค่าไม่
น้อยกว่า 0 เป็นต้น ในกระบวนการจัดการฐานข้อมูลสามารถก าหนดกฎความคงสภาพของข้อมูลได้ 

 
ประโยชน์ของการใช้ฐานข้อมูลจะเด่นชัดขึ้นส าหรับระบบใหญ่ๆ ซึ่งมีผู้ใช้หลายคน และ  

ข้อมูลมีปริมาณมาก ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยท่ัวไปไม่ได้เป็นระบบท่ีมีผู้ใช้หลายคน 
(Multi-user) ดังนั้นการใช้ฐานข้อมูลจึงมีจุดประสงค์เพื่อจัดการข้อมูลปริมาณมากๆ เท่านั้น บทบาท
ของการจัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะเด่นชัดขึ้น หากมีการใช้เรียกใช้ข้อมูลเชิง
พื้นท่ีและท าการวิเคราะห์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ 

 
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีความสามารถในการน าเข้าข้อมูลเชิงพื้นท่ีหลายๆ ช้ัน
ข้อมูล (Layer) มาซ้อนทับกัน (Overlay) เพื่อท าการวิเคราะห์และก าหนดเงื่อนไขต่างๆ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ หรือตามแบบจ าลอง (Model) ซึ่งอาจเป็นการเรียกค้นข้อมูลอย่างง่าย 
หรือซับซ้อน เช่น โมเดลทางสถิติหรือโมเดลทางคณิตศาสตร์ ท้ังนี้เนื่องจากช้ันข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเก็บ
โดยอ้างอิงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ มีการจัดเก็บอย่างมีระบบและประมวลผลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  
ผลท่ีได้รับจากการวิเคราะห์จะเป็นอีกช้ันข้อมูลหนึ่งท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจากช้ันข้อมูลเดิม 
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การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีหลายรูปแบบ ซึ่งในเอกสารนี้จะบรรยายถึง
การวิเคราะห์ 4 รูปแบบหลักๆ ดังนี้ 

2.3.1 พื้นท่ีกันชน 
การสร้างแนวพื้นท่ีรอบส่ิงใดส่ิงหนึ่งเป็นระยะทางตามท่ีก าหนด เรียกว่า การสร้างพื้นท่ี

กันชน ส าหรับข้อมูลแบบเวคเตอร์ สามารถสร้างพื้นท่ีกันชนรอบจุด เส้น และพื้นท่ี ได้ ส่วนข้อมูล
ราสเตอร์ก็สามารถสร้างพื้นท่ีกันชนได้เช่นกัน แต่ด้วยลักษณะโครงสร้างข้อมูลซึ่งเป็นกริดเซลล์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากริดเซลล์มีขนาดใหญ่ การสร้างพื้นท่ีกันชนก็จะยิ่งมีความคลาดเคล่ื อนเชิง
ระยะทาง ดังนั้นการสร้างพื้นท่ีกันชนจึงมักจะใช้ส าหรับข้อมูลแบบเวคเตอร์ ส าหรับข้อมูลประเภท
หนึ่งๆ สามารถสร้างพื้นท่ีกันชนได้หลายช่วง (Ring) ตามระยะทางท่ีก าหนด โดยพื้นท่ีกันชน 1 ช้ัน
และ 2 ช้ันของข้อมูลประเภทจุด และพื้นท่ีกันชนของเส้นได้แสดงในภาพที ่9 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 12 พื้นท่ีกันชนของข้อมูลประเภทจุดและเส้น 

   
   ส าหรับพื้นท่ีกันชนของพื้นท่ี (Polygon) สามารถสร้างได้หลายลักษณะ โดยสร้าง
ออกไปด้านนอกของพื้นท่ี และสร้างเข้ามาภายในพื้นท่ี ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น 
การหาพื้นท่ีกันชนของข้อมูลประเภทพื้นท่ีซึ่งเป็นแหล่งน้ าแห่งหนึ่ง ในการวิเคราะห์หาแหล่งท่ีอยู่
อาศัยของกวางท่ีอยู่ห่างแหล่งน้ าไม่เกิน 1 กิโลเมตร ดังนั้นในการพิจารณาพื้นท่ีท่ีกวางอาจอาศัยอยู่ 
จะต้องสร้างพื้นท่ีกันชนออกไปด้านนอกของแหล่งน้ าเป็นระยะ 1 กิโลเมตร และอีกตัวอย่างหนึ่งคือ
การหาพื้นท่ีอนุบาลสัตว์น้ าท่ีอยู่ห่างจากตล่ิงไม่เกิน 2 เมตร ดังนั้นต้องสร้างพื้นท่ีกันชนเข้ามาด้านใน
ของแหล่งน้ าเป็นระยะ 2 เมตร เป็นต้น รูปแบบของพื้นท่ีกันชนท่ีสร้างออกไปด้านนอกและเข้ามาด้าน
ในของข้อมูลประเภทพื้นท่ี (Polygon) ดังแสดงในภาพที ่10 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 รูปแบบการสร้างพื้นท่ีกันชนของข้อมูลประเภทพื้นท่ี (Polygon) 
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2.3.2 การซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
การซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหลายช้ันข้อมูลร่วมกัน โดยข้อมูล

เหล่านั้นต้องอยู่ในบริเวณเดียวกันและมีคุณลักษณะต่างกัน ผลจากการวิเคราะห์จะท าให้ได้ช้ันข้อมูล
ใหม่ เช่น การวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ของส่ิงมี ชีวิต A โดยช้ันข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์
ร่วมกันประกอบด้วย การกระจายของส่ิงมีชีวิตชนิด X, Y และ Z ซึ่งมีอิทธิพลต่อส่ิงมีชีวิต A ช้ันข้อมูล
ภูมิประเทศ ช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ช้ันข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และช้ันข้อมูลพื้นท่ี
อนุรักษ์ แผนผังการวิเคราะห์ข้อมูลได้แสดงในภาพที ่11 

 
 
 
 
 
 
 

 

ซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
 

ภาพที่ 14 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
ในการซ้อนทับข้อมูลมีกระบวนการในการค านวณโดยใช้หลักพีชคณิตบูลีน (Boolean 

Algebra) ซึ่งมีตัวด าเนินการ คือ NOT, AND, OR และ XOR โดยก าหนดให้มีพื้นท่ี A และ B เมื่อใช้
ตัวด าเนินการแบบต่างๆ กระท ากับพื้นท่ี A และ B จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที ่12 

 

 
 

ภาพที่ 15 ผลจากการใช้ตัวด าเนินการแบบบูลีน 
 

 

การกระจายของสิ่งมชีีวิต X 
การกระจายของสิ่งมชีีวิต Y 
การกระจายของสิ่งมชีีวิต Z 

ภูมิประเทศ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การถือครองกรรมสิทธ์ิ 
พ้ืนที่อนุรักษ์ 

พื้นท่ีเส่ียงต่อการสูญพันธุ ์
ของส่ิงมีชีวิต A 
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ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะมีตัวด าเนินการเพียง NOT, AND และ OR ถ้าหากการวิเคราะห์
จ าเป็นต้องใช้ XOR ก็สามารถผสมผสานตัวด าเนินการอื่นๆ เข้าด้วยกันโดย  

A XOR B = (A OR B) AND NOT (A AND B) 
ในการก าหนดตัวด าเนินการเพื่อซ้อนทับข้อมูลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์ 

เช่น ในหนองน้ าแห่งหนึ่งก าหนดพื้นท่ีอนุบาลสัตว์น้ าต้องอยู่ห่างจากตล่ิงไม่เกิน 2 เมตร และต้องมี
ความลึกไม่เกิน 1 เมตร ดังนั้นการหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมต้องใช้ช้ันข้อมูล 2 ช้ัน โดยช้ันข้อมูลแรกเป็น
พื้นท่ีกันชนท่ีสร้างเข้าไปในหนองน้ าเป็นระยะ 2 เมตร ส่วนช้ันข้อมูลท่ีสองเป็นพื้นท่ีในหนองน้ าท่ีมี
ความลึกไม่เกิน 1 เมตร ในการวิเคราะห์ต้องน าช้ันข้อมูลท้ังสองมาซ้อนทับกันโดยใช้ตัวด าเนินการ
แบบ AND เป็นต้น 

2.3.3 การวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis)  
ในการวิเคราะห์โครงข่ายจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทเส้น (Line) เท่านั้น โดย

ข้อมูลประเภทเส้นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วยเส้นสมมติ เช่น เส้นรุ้ง เส้นแวง และ
เส้นขอบเขตการปกครอง ส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นข้อมูลประเภทเส้นท่ีปรากฏอยู่จริง เช่น เส้นถนน 
เส้นแม่น้ า และเส้นทางสายไฟฟูา ในการวิเคราะห์โครงข่ายจะวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลเส้นท่ีปรากฏอยู่
จริง  

ส่วนใหญ่การวิเคราะห์โครงข่ายจะถูกน าไปประยุกต์ใช้กับเส้นทางคมนาคม เช่น การ
เดินทางจากบ้านไปท่ีท างานต้องใช้เส้นทางใดจึงจะเป็นระยะทางท่ีส้ันท่ีสุด ในบางกรณีการหา
ระยะทางท่ีส้ันท่ีสุดไม่ใช่ค าตอบท่ีผู้วิเคราะห์ต้องการ แต่ส่ิงท่ีต้องการก็คือเส้นทางท่ีดีท่ีสุดในการ
เดินทางจากบ้านไปท่ีท างาน ในการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีผู้วิเคราะห์ต้องการน ามา
พิจารณาร่วมด้วย เช่น ระยะทางต้องส้ันท่ีสุด และใช้เวลาเดินทางน้อยท่ีสุด และประหยัดค่าใช้จ่าย
มากท่ีสุด ดังนั้นการหาเส้นทางจากบ้านไปยังท่ีท างานโดยใช้เงื่อนไขระยะทางส้ันท่ีสุด กับเส้นทางท่ีดี
ท่ีสุดอาจได้ผลจากการวิเคราะห์แตกต่างกัน ดังภาพที ่13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 การวิเคราะห์โครงข่ายหาเส้นทางส้ันท่ีสุด และเส้นทางดีท่ีสุด 
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ในการวิเคราะห์เส้นทางคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีฐานข้อมูลท่ีทันสมัย 
ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางท่ีตัดขึ้นมาใหม่ และสภาพการจราจร ตลอดจนการน ากฎจราจรเข้ามาร่วม
พิจารณาในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ในรูปแบบนี้จึงต้องมีความละเอียดในการก าหนดปัจจัยเพื่อให้
ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีถูกต้องและสามารถน าไปใช้ได้จริง 

2.3.4 การวิเคราะห์พื้นผิว (Surface Analysis) 
การวิเคราะห์พื้นผิวเป็นการวิเคราะห์การกระจายของค่าตัวแปรหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือน

เป็นมิติท่ี 3 ของข้อมูลเชิงพื้นท่ี โดยข้อมูลเชิงพื้นท่ีมีค่าพิกัดตามแนวแกน X และ Y ส่วนตัวแปรท่ี
น ามาวิเคราะห์เป็นค่า Z ท่ีมีการกระจายตัวครอบคลุมท้ังพื้นท่ี ตัวอย่างของค่า Z ได้แก่ ข้อมูลความ
สูงของพื้นท่ี ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ และราคาท่ีดิน เป็นต้น ผลจากการวิเคราะห์พื้นผิวสามารถแสดง
เป็นภาพ 3 มิติให้เห็นถึงความแปรผันของข้อมูลด้วยลักษณะสูงต่ าของพื้นผิวนั้น การแสดงข้อมูล
พื้นผิวสามารถใช้โครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์โดยการใช้ Triangulated Irregular Network (TIN) 
หรือใช้โครงสร้างแบบราสเตอร์โดยการใช้ Digital Elevation Model (DEM) 

 TIN แสดงลักษณะของพื้นผิวโดยการใช้รูปสามเหล่ียมหลายรูปซึ่งมีด้านประชิดกัน
และใช้จุดยอดร่วมกันเรียงต่อเนื่องกันไป โดยค่า Z จัดเก็บอยู่ท่ีจุดยอดของ
สามเหล่ียม จุดเหล่านี้จะกระจายตัวไม่สม่ าเสมอ โดยพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างของค่า 
Z มากๆ จุดจะอยู่ใกล้ๆ กัน แต่พื้นท่ีท่ีมีค่า Z ไม่แตกต่างกันนัก จุดจะอยู่ห่างกัน
ดังท่ีแสดงในภาพที ่14 ด้านซ้ายมือ 

 DEM มีลักษณะเป็นกริดเซลล์ขนาดเท่ากันเรียงต่อเนื่องกันครอบคลุมท้ังพื้นท่ี ค่า
ประจ ากริดเซลล์คือค่า Z ดังนั้นค่า Z ในพื้นท่ีจึงมีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ 
ดังภาพที ่14 ด้านขวามือ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 17 ลักษณะของ TIN และ DEM 

 
ในเบื้องต้นข้อมูลค่า Z ท่ีใช้ในการวิเคราะห์พื้นผิวมีอยู่เพียงบางจุดในพื้นท่ีศึกษา เช่น 

ข้อมูลน้ าฝนมีอยู่ท่ีต าแหน่งของสถานีน้ าฝนซึ่งกระจายอยู่ในพื้นท่ีศึกษาเท่านั้น การจะวิเคราะห์ค่า Z 
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จึงจ าเป็นต้องใช้การประมาณค่าเชิงพื้นท่ี (Spatial Interpolation) ภายใต้สมมติฐาน 2 ข้อคือ ค่า Z 
ต้องมีการเปล่ียนแปลงแบบต่อเนื่องค่อยเป็นค่อยไป และค่า Z ต้องมีความสัมพันธ์เชิงพื้นท่ี โดยค่า Z 
ของจุดท่ีไม่ทราบค่าจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดท่ีทราบค่าท่ีอยู่ไกลออกไปเป็นระยะทางน้อยท่ีสุด 

การวิเคราะห์พื้นผิวสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์
ภาพตัดขวาง การแสดงลักษณะของพื้นผิว การวิเคราะห์ความสามารถในการมองเห็นภูมิประเทศจาก
มุมมองต่างๆ การค านวณปริมาตรของพื้นท่ี และการแสดงลักษณะภูมิประเทศร่วมกับแผนท่ี หรือ
ภาพถ่าย เช่น ภาพดาวเทียม Landsat ดังแสดงในภาพที ่15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 การแสดงข้อมูลจากภาพดาวเทียมร่วมกับ DEM 
 

2.4 การแสดงผลข้อมูล 
  ผลท่ีได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าเสนอหรือแสดงผลได้ท้ังบนจอคอมพิวเตอร์ 
(Monitor) ผลิตออกเป็นเอกสาร (แผนท่ีและตาราง) โดยใช้เครื่องพิมพ์ หรือ Plotter หรือสามารถ
แปลงข้อมูลเหล่านั้นไปสู่ระบบการท างานในโปรแกรมอื่นๆ ในรูปแบบของแผนท่ี (Map) แผนภูมิ 
(Chart) หรือตาราง (Table) ได้ 
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ภาพที่ 19 การแสดงผลข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในลักษณะของแผนท่ี (Map) 
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4. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 นักวิชาการได้ให้ความหมายได้ให้ความหมายของความพึงพอใจต่างๆ พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  เกรียงเดช รัตนวงษ์สิงห์ (2542 : 8) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง 
ความรู้สึกรัก ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ความพึงพอใจจะเกิดขึ้น
เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการท้ังด้านวัตถุและด้านจิตใจ 
  จริน อุดมเลิศ (2540 : 16) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกมีความสุขเมื่อ
คนเราได้รับผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการ หรือแรงจูงใจ 
  ประดับ นวลละออง (2542 : 7) ได้ให้ความหมายของ ความพึงพอใจไว้ว่า เป็นความรู้สึก
ของผู้ท่ีมารับบริการต่อสถานบริการ ตามประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการใน
สถานบริการนั้นๆ 
  ปัญญา ตันเงิน (2542 : 8) อธิบายความพึงพอใจว่า หมายถึง สภาวะจิตใจท่ีปราศจาก
ความเครียด ท้ังนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนอง
ท้ังหมดหรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน ถ้าความ
ต้องการนี้ไมไ่ด้รับการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
  พงศธร ถาวรวงศ์ (2541 : 33) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนเรา
มีความสัมพันธ์เป็นโลกทัศน์ท่ีเกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกดี-เลว พอใจ-ไม่พอใจ สนใจ-ไม่สนใจ เป็นต้น 
  ไพโรจน์ พานิชกุล (2543 : 4) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ท่ีต้ังอยู่บน
ความต้องการขั้นพื้นฐานมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์ และส่ิงจูงใจ และพยายาม
หลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่ต้องการ 
  นิเมธ พรหมพยัต (2542 : 16) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติในทางบวกของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งจะเปล่ียนแปลงไปเป็นความพึงพอใจในการปฏิบัติต่อส่ิงนั้น 
  อร่าม สัมมะวงศ์ (2541 : 12) ความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการได้บรรลุเปูาหมาย 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได้จากสายตา ค าพูด และการแสดงออก 
  อนุเทพ เบื้องบน (2544 : 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นเมื่อ
ได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายท่ีได้รับผลส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ 
 จากท่ีกล่าวมาพอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีแสดงออกเมื่อ
ได้รับการสนองตอบท้ังหมดหรือบางส่วน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้มารับบริการ ซึ่งความพึงพอใจ
ของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน 
 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการ 
  ความพึงพอใจหรือความพอใจในบริการท่ีได้รับของผู้มารับบริการ มักจะให้ความสนใจ 
ด้านต่างๆ ท่ีได้รับ มีผู้ให้ความเห็นไว้ ดังนี้ 
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  ประดับ นวลละออง (2542 : 10) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจหลังการให้บริการ 
ว่า เป็นระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการได้รับบริการในด้านต่างๆ ดังนี้ คือ 
   1. ด้านความสะดวกท่ีได้รับ 
   2. ด้านตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
   3. ด้านคุณภาพของบริการท่ีได้รับ 
   4. ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ 
   5. ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ 
  สุทธิ ป้ันมา (2535 : 9) ได้อธิบายความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของธนาคาร
กสิกรไทย สาขากาฬสินธุ์ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีท่ีชอบ พอใจหรือประทับใจ ท่ีเกิดขึ้นเมื่อมาใช้
บริการ ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
   1. ด้านพนักงานและการต้อนรับ 
   2. ด้านสถานท่ีประกอบการ 
   3. ด้านความสะดวกท่ีได้รับ 
   4. ด้านข้อมูลท่ีได้รับการบริการ 
   5. ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ 
  จริน อุดมเลิศ (2540 : 20) ได้รวบรวมหลักการบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการไว้ 5 ข้อ ดังนี ้
   1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์
และบริการท่ีองค์การจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือท้ังหมดมิใช่
เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 
   2. หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการนั้นๆ ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ มิใช่ท าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 
   3. หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอ
หน้าและเท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอื่นๆ 
อย่างเห็นได้ชัด 
   4. หลักความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ไปในการบริการ จะต้องไม่มากจนเกินกว่า
ผลท่ีจะได้รับ 
   5. หลักความสะดวก บริการท่ีจัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะท่ีปฏิบัติได้
อย่างสะดวก สบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ท้ังยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุง่ยากใจให้แก่ผู้ให้
บริการหรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 
  อารีรัตน์ เพชรสุวรรณ (2546 : 25 ; อ้างอิงจาก สมิต สัชฌุกร. 2542) ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการให้บริการจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ให้บริการที่ดีจะส่งผลท าให้ผู้มารับ
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บริการเกิดความพึงพอใจ รู้สึกประทับใจ และมีปฏิกิริยาโต้ตอบเป็นไปในทางท่ีดี จากการศึกษา
ค้นคว้าของนักพฤติกรรมศาสตร์ พบว่าคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของบุคลากรผู้ให้บริการที่ดี มีดังนี ้
   1. อัธยาศัยดี ให้การต้อนรับด้วยสีหน้าและแววตา ท่าทางและค าพูด การต้อนรับ
ลูกค้าด้วยใบหน้าท่ียิ้มแย้มเป็นเสน่ห์ส าคัญ การให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นลักษณะท่ีแสดงออก
ทางความคิดและความรู้สึกท่ีดี ท่าทางกระตือรือรน้เป็นการสร้างความรู้สึกประทับใจเมื่อได้พบเป็น
ครั้งแรก เมื่อรวมเข้ากับค าพูดท่ีดีมีน้ าเสียงไพเราะ จะเป็นคุณสมบัติท่ีดีด้านพฤติกรรมของผู้ให้บริการ 
   2. มีมิตรไมตรี ผู้ท างานด้านการบริการท่ีมีการแสดงออกให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเห็น
ว่ามีมิตรไมตรีเป็นการชนะใจต้ังแต่ต้น ความมีมิตรไมตรีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการให้บริการไม่ว่าจะ
เป็นงานประเภทใด การมีมิตรไมตรีบวกกับการให้ความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ จะก่อให้เกิดความ
พอใจและช่ืนชมแก่ลูกค้า ผู้ท่ีท างานด้านการบริการพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการ ก็จะ
เกิดมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการอย่างมั่นคงและเกิดมิตรภาพที่ดี 
   3. เอาใจใส่งาน ความมุ่งมั่นในการให้บริการมีความสัมพันธ์กับการเอาใจใส่งานเป็น
อย่างมากเพราะหากขาดความเอาใจใส่งานแล้ว ก็เพิกเฉยละเลยในการปฏิบัติงานหรือท างานไป
เรื่อยๆ เอาดีไม่ได้ การพิจารณาถึงพฤติกรรมของผู้ให้บริการควรค านึงถึงความเอาใจใส่สนใจงานหรือ
จริงจังในการท างานมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้การพิจารณามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
   4. แต่งกายสุภาพสะอาดเรียบร้อย ผู้ท างานบริการต้องมีบุคลิกท่ีดีเพื่อให้เป็นที่
น่าเช่ือถือและไว้วางใจแก่ผู้มารับบริการ การแต่งกายท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะเหมาะสมท้ังต่อสถานท่ี
ท างานและสภาพของหน่วยงาน จะช่วยให้เกิดความรู้สึกท่ีดีแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
   5. กิริยาสุภาพมารยาทงดงาม ผู้รับบริการทุกคนต้องการติดต่อขอรับบริการจากผู้ซึ่งมี
กิริยาสุภาพและรังเกียจผู้มีกิริยาหยาบคาย การท่ีมีผู้ท างานบริการท่ีมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อมจะเป็น
เครื่องเชิดหน้าชูตาและเป็นเอกลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน ดังนั้นการแสดงออกของพนักงานท่ีมีหน้าท่ี
ในการให้บริการควรมีการระมัดระวงัถึงพฤติกรรมท่ีอาจไม่เหมาะสมต่อผู้มาใช้บริการด้วย 
   6. วาจาสุภาพ ไม่มีผู้รับบริการคนใดท่ีชอบการพูดจาหยาบคาย ก้าวร้าว ทุกคนล้วน
ต้องการค าพูดท่ีสุภาพ การท างานบริการเป็นการช่วยเหลือ ให้ผู้อื่นเกิดความพึงพอใจจะต้องเป็น
ค าพูดท่ีสุภาพ เพื่อให้ลูกค้าท่ีมารับบริการเกิดความสบายใจท่ีจะติดต่อขอรับบริการ 
   7. น้ าเสียงไพเราะ การท างานบริการได้ดีจะต้องมนี้ าเสียงท่ีไพเราะ ชัดเจนและชวน
ฟังจึงจะเหมาะสมกับการท าหน้าท่ีในการให้บริการ 
   8. ควบคุมอารมณ์ได้ดี ผู้ท างานให้บริการจะต้องมีอารมณ์มั่นคง เพราะอยู่ในสถาน
การปฏิบัติงานจะต้องพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตา ซึ่งมีภูมิหลังต่างๆ กัน ในการให้บริการจะต้องมี
ความอดทนอดกล้ันสามารถควบคุมอารมณ์ได้ 
   9. รับฟังและเต็มใจแก้ไขปัญหา พฤติกรรมท่ีแสดงออกของผู้ท างานให้บริการจะต้อง 
สนองตอบความต้องการของผู้มารับบริการ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาร้องเรียนใด ๆ ผู้ให้บริการจะต้องแสดง 
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ความสนใจรับฟังปัญหา แสดงความเอาใจใส่อย่างจริงจังและเต็มใจช่วยเหลือผู้มารับบริการ 
   10. กระตือรือร้น อุปนิสัยท่ีแสดงออกมาถึงความกระตือรือร้นเป็นพฤติกรรมอย่างดี
ยิ่งในงานให้บริการ 
   11. มีวินัย ผู้ท างานเกี่ยวกับการให้บริการที่มีวินัยจะท างานเป็นระบบ อยู่ในกรอบ
อย่างเคร่งครัด จะท าให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
   12. ซื่อสัตย์ การให้บริการจะต้องด าเนินการให้การช่วยเหลืออย่างตรงไปตรงมา ด้วย
ความซื่อสัตย์และการรักษาค าพูด ดังนั้นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความซื่อสัตย์รักษาค าพูด จึงเป็นท่ี
พึงปรารถนาของทุกคน 
  สรุป จากการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรัก ชอบยินดี 
เต็มใจ หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด ซึ่งมีความรู้สึกในทางบวกและทางลบในการวิจัย
ครั้งนี้มุ่งเนน้การให้บริการที่เป็นองค์ประกอบกับความพึงพอใจ เช่น บุคลิกภาพของเจ้าหน้าท่ี 
กระบวนการให้บริการ และสถานท่ีอาคารของผู้ให้บริการ 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาเพื่อจัดท าปัญหาในครั้งนี้ ผู้จัดท าได้ค้นคว้าผลงานวิจัยของนักวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี ้

1. งานวิจัยในประเทศ 

  กิจวิธี  รัตนแก้ว (2544) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ
ส านักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย ศึกษาถึงการให้บริการของส านัก งานท่ีดินว่ามีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมท่ีดินหรือไม่ ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ และศึกษา
ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการจากเจ้าหน้าท่ีท่ีดิน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานส านักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ 
สาขาสันทราย จ านวน 40 คน และประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 250 คน  จากการศึกษาพบว่าภาพรวม
ของความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมารับบริการอยู่ระดับดีในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่าง พึงพอใจในการพูดจาและมารยาทของเจ้าหน้าท่ีการเงิน และการให้บริการ
ตามล าดับคิว การให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีฝุายรังวัดความโปร่งใสในการด าเนินงานให้บริการ โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีดินและเพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ส านักงานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตลอดจนการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของกรมท่ีดินท่ี
ก าหนดไว้ 
  พรสุรีย์ ชุมเกษียร (2544) ศึกษาเรื่อง  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : กรณีศึกษาส านักงานท่ีดินจังหวัด
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เชียงใหม่ สาขาสันก าแพง  ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของส านักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสัน
ก าแพง อยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางต่ า 
  ปรัชญา จันทราภัย (2542) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมาใช้บริการ ณ ส านักงานเขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีงานทะเบียนราษฎร 
พบว่าประชาชนท่ีมาใช้บริการ ด้านงานทะเบียนราษฎรของส านักงานเขตพญาไทยกรุงเทพมหานคร 
มีความพึงพอใจในงานบริการท่ีได้รับระดับมาก ประเด็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการมารับบริการ กับความพึงพอใจในบริการ พบว่า เพศ 
อาชีพ รายได้ จ านวนครั้งของการมาใช้บริการในรอบ 2 ปี ภูมิล าเนาเดิม ประเภทของบริการท่ีมาใช้
บริการ ระยะห่างของบ้านผู้มาใช้บริการกับส านักงานเขตและช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการ ท่ีแตกต่างกันมี
ผลท าให้ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และระดับ
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกัน มีผลท าให้ประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจใน
บริการท่ีได้รับแตกต่างกัน 
  เสาวนีย์ ศิริบ ารุงสุข (2546) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
Science Direct ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การวิจัย
นี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) แบบตัดขวาง (Cross-sectional) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา สภาพการใช้ ความพึงพอใจ ปัญหา ความต้องการรวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ 
ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Science Direct กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่เคยใช้ฐานข้อมูลนี้ จ านวน 343 คน แจกแบบสอบถามต้ังแต่เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2545 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 ได้รับแบบสอบถามคืน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.79  ผลการวิจัยพบว่านักศึกษา อาจารย์ สังกัดกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นกลุ่มท่ีใช้ 
ฐานข้อมูลมากท่ีสุด อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้ฐานข้อมูลเพื่อค้นข้อมูลส าหรับงานวิจัย นักศึกษาใช้ 
ฐานข้อมูลเพื่อท าวิทยานิพนธ์และท ารายงาน และพึงพอใจบริการฐานข้อมูลในประเด็นความทันสมัย 
ของข้อมูล ส่วนด้านปัญหาพบว่า ประเด็นการดาวน์โหลดข้อมูลได้ล่าช้าเป็นปัญหาระดับมาก 
  กฤษณา เบ็ญนุกูล (2546) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในการ 
สืบค้นสารนิเทศทางการเกษตรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พบว่านิสิตใช้ฐานข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์มากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่เลือกใช้ 
ฐานข้อมูล Science Direct นิสิตเลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในการสืบค้นสารนเทศเพราะสะดวก 
รวดเร็วในการสืบค้นนิสิตมีความพึงพอใจระดับปานกลางในด้านฐานข้อมูลท่ีให้เลือกใช้ การสืบค้น
และผลการสืบค้นปัญหาท่ีนิสิตพบมากท่ีสุด แต่ละฐานข้อมูลมีวิธีใช้ต่างกันท าให้เกิด ความสับสน 
รวมถึงปัญหาในการติดตามเอกสารฉบับเต็ม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์
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การใช้ฐานข้อมูล IEEE น้อยกว่า 1 ปี ใช้ฐานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์มากกว่าฐานข้อมูลซีดีรอมและ
ใช้ฐานข้อมูลซีดีรอมเม่ือระบบ ออนไลน์ขัดข้อง มวีัตถุประสงค์เพื่อท ารายงานประกอบการศึกษา 
รองลงมาท าวิทยานิพนธ์ความถ่ีในการใช้ส่วนใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง เข้าถึงฐานข้อมูลโดยการใช้ 
ยูอาร์แอลของส านักหอสมุดกลาง และเข้าถึงเนื้อหาโดยการแนะน าจากเพื่อน ความพึงพอใจ พบว่า 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้าน ขอบเขตเนื้อหาในฐานข้อมูล เพราะมีความน่าเช่ือถือ และครอบคลุม
ในสาขาวิชาท่ีต้องการ ปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ พบว่า นักศึกษาไม่ทราบขอบเขตของ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มี คู่มือช่วยสืบค้นฐานข้อมูล ด้านการให้บริการพบว่า จ านวนคอมพิวเตอร์
ส าหรับสืบค้นไม่เพียงพอ 
  อัมพร ขาวบาง (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์สาขา 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา 
สภาพการใช้และการไม่ใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ความพึงพอใจ และปัญหาการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนความคิดเห็นของอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและ
เทคโนโลยี มหาวิยาลัยมหิดล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ด้านการใช้ พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ มีเหตุผล ใน
การใช้คือสามารถค้นหาบทความได้สะดวก มีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อการวิจัย และใช้เวลา โดย
เฉล่ีย 1-2 ช่ัวโมง ด้านปัญหา พบว่าอาจารย์มีปัญหาในการค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์และปัญหา ใน
ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในด้านความคิดเห็น พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่ มีความ คิดเห็น
ว่าส านักหอสมุดควรจัดให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปกับวารสารฉบับพิมพ์ ด้านสภาพการ
ไม่ใช้ พบว่า อาจารย์ไม่ใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเหตุผลท่ีไม่ใช้ คือ ไม่สะดวก ในการใช้
คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต 
  ทรงศักดิ์ ภูปา (2548 : 137) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ าเภอยางตลาด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ เครื่องมือส าหรับใช้วัดประเมินผลกลยุทธ์ เครื่องมือส าหรับประเมินผล
การพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า จากการศึกษาพบว่า ผลการศึกษามีประโยชน์ต่อ
การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักรเรียนเป็นอย่างมาก ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจ เกิดความ
ตระหนักเห็นความส าคัญ สามารถด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ย่างถูกต้อง ตามข้ันตอน
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในสังคมต่อไป 
  สมชาย พวงสมบัติ (2548 : 74 - 76) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคคลด้านการจัดท าคู่มือ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น กิ่งอ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการ 
สังเกต แบบบันทึกการนิเทศ แบบบันทึกการประชุม จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาบุคลากรด้าน 
การจัดท าคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น กิ่งอ าเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น โดยใช้หลักการด าเนินการพัฒนาด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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บุคลากรในโรงเรียนสามารถเข้าใจในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบทบาทหน้าท่ีท่ีดีขึ้น 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดท าองค์ประกอบคู่มือดูแลของโรงเรียนได้ครบสมบูรณ์ 
  สมัคร ขันชุมพล (2548 : 124) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือ นักเรียนของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน ทุกด้านแล้วพบว่าข้าราชการครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานต่ ากว่า 15 ปี มีปัญหาแตกต่างกับ ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 15-25 ปี และ
มากกว่า 25 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
15-25 ปี มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกับข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 25 ปี  
ทุกด้าน 
  อุทิศ ตาปราบ (2548 : 111 - 113) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบการดู 
แลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนบ้านหนองโอก อ าเภอโนนสูง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 โดยใช้ดารวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การ
ปฏิบัติการสังเกต และการสะท้อนผลการศึกษา มีผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จ านวน 4 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลหาความเช่ือมโยง
ของท้ังแต่ละชุด น าเสนอในลักษณะการบรรยาย พบว่า ก่อนการพัฒนาครูประจ าช้ันส่วนใหญ่ขาด
ความรู้ความเข้าใจในระบบ ขั้นตอน วิธีการด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝุายบริหาร
ขาดการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง หลังจากการพัฒนาด าเนินงานตามระบบ การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การด าเนินงานของครูประจ าช้ัน การนิเทศก ากับติดตาม ครูมีการแก้ไขและ
สามารถด าเนินการในขั้นตอน ทางรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม
นักเรียน การปูองกนัและแก้ปัญหาด้านการเรียน โดยเฉพาะการอ่านออกเสียงค าไม่ถูกต้อง ชัดเจน 
  รัตนาพร พลลาภ (2551 : 103-106) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษาคือแบบประเมินความคิดเห็น แบบตรวจสอบการนิเทศ ในวงรอบท่ี 1 ใช้กลยุทธ์การประชุม
เชิงปฏิบัติการ พบว่ากลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดียิ่งขึ้น
แต่มีผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจ านวน 2 คน อยากให้มีการให้เทคนิคการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักเรียน
เนืองจากไม่มีความมั่นใจในการให้ค าปรึกษา จึงได้มีการพัฒนาในวงรอบท่ีสอง โดยใช้กลยุทธ์การ
นิเทศแบบมีส่วนร่วม จากผลการศึกษาพบว่าครูผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าได้รับความรู้ ความเข้าใจ การ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้นและสามารถปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา 
  กิตติพร  เพชรพราว (2549) ได้ศึกษาเรื่องการใช้ฐานข้อมูลท่ีให้บริการในส านัก 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพะนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์และ 
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นักศึกษาส่วนใหญ่ทราบว่าส านักหอสมุดมีบริการฐานข้อมูลออนไลน์จากการประชาสัมพันธ์ ของ
ห้องสมุด เข้าใช้ฐานข้อมูลโดยการสืบค้นผ่านโฮมเพจของส านักหอสมุดกลางและเรียนรู้ การสืบค้น
ด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์สืบค้นจากท่ีพักหรือท่ีบ้าน ช่วงเวลาท่ีสืบค้นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลา 18.00-24.00 น. 
และใช้เวลาในการสืบค้นประมาณ 1 ช่ัวโมง ฐานข้อมูลท่ีอาจารย์และนักศึกษาใช้มากท่ีสุด คือ 
Science Direct และข้อมูลท่ีต้องการคือเอกสารฉบับเต็ม มีความพึงพอใจในระดับมากคือ สามารถ
น าผลการสืบค้นไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนปัญหาการใช้ฐานข้อมูลโดยรวมทุกประเด็น ในระดับปานกลาง 
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียมากคือความเร็วในการดึงข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า ความต้องการให้การพัฒนา
ปรับปรุงการบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นท่ีมีความต้องการท่ีท างาน คณะ/ภาควิชา/ 
หน่วยงานมากท่ีสุด นักศึกษาได้รับค าแนะน าในการใช้วารสาร อิเล็กทรอนิกส์จากเพื่อมากท่ีสุด 
ฐานข้อมูลท่ีนักศึกษาใช้มากท่ีสุดคือ Science Direct โดย ดาวน์โหลดข้อมูลมาเก็บไว้อ่านทีหลัง 
ปัญหาการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมพบว่านักศึกษา ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในด้านเนื้อหาของ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้บทความฉบับเต็มไม่ครบ ทุกรายการมีเฉพาะรายการบรรณานุกรมและ
บทคัดย่อในระดับมาก ด้านการสืบค้นและวิธีการ เข้าถึงระบบค้นใช้งานยากและไม่สะดวกมากท่ีสุด
ซึ่งปัญหาในระดับปานกลางแทบทุกด้านและ ในด้านการให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์มีปัญหา
เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่าช้าต้อง ใช้เวลารอนานมีปัญหาในระดับมาก นักศึกษาส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก 
  พูนทรัพย์ ธงชัย (2549 : 123-127) ได้ศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมก้าวร้าว โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาค้นคว้า
พบว่า สภาพปัญหาก่อนการพัฒนานักเรียนบางส่วนมีพฤติการณ์ก้าวร้าวทั้งทางกายและทางวาจาโดย
นักเรียนชอบก่อเรื่องทะเลาะวิวาทตัวต่อตัว และการชักชวนบุคคลภายนอกมาก่อการทะเลาะวิวาทใน
โรงเรียน นักเรียนพูดจาไม่สุภาพ กล่ันแกล้ง รังแก ขู่เข็ญ บีบบังคับ ผู้อ่อนแอกว่า ท าให้การจัดการ
เรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลเสียต่อการเรียน การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมก้าวร้าว โดยใช้กลยุทธ์จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
กิจกรรมให้ค าปรึกษานักเรียนไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัยและควรน ากลยุทธ์หลาย ๆกลยุทธ์มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมก้าวร้าวให้เป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสังคม ต่อไป 
  ภคพชร  อนุกูลประชา (2549 : 113-116) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา
ค้นคว้าพบว่า ผลการด าเนินงานตามวงรอบท่ี 1 และวงรอบท่ี 2 ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการศึกษาดูงาน ให้แก่กลุ่มเปูาหมายแล้วปรากฏว่าท าให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจและ
มีประสบการณ์ ในกระบวนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอนและจากการ
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แลกเปล่ียนประสบการณ์แล้วท าให้กลุ่มเปูาหมายได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามข้ันตอน เมื่อผู้ศึกษาค้นคว้าและกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าได้ใช้กลยุทธ์การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน โดยใช้กรอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจองกรมสุขภาพจิตและ
กรมสามัญศึกษา 5 ขั้นตอน ครูเกิดการพัฒนาตนเองจนก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน า
รูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน เพื่อให้การพัฒนาการ
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ตามรอบงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ขั้นตอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  สุวิทย์ พละวงศ์ (2549 : 108-111) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
การด าเนินงานตามวงรอบท่ี 1 และวงรอบท่ี 2 ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ
ให้แก่กลุ่มเปูาหมายแล้วปรากฏว่า ท าให้กลุ่มเปูาหมายได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ใน
กระบวนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน และจากการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์แล้วท าให้กลุ่มเปูาหมายได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
ขั้นตอน 5 ขั้นตอน การพัฒนาการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ ท าให้ครูที่ปรึกษาเกิดการพัฒนาตนเองจนก่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถน ารูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน
เพื่อให้การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ขั้นตอนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ยังมีจุดอ่อนท่ีควรน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น คือ ครูท่ีปรึกษาควรมี
การประสานงานกับฝุายปกครองนักเรียนตลอดเวลา เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง
ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
 
 2. งานวิจัยต่างประเทศ 
  Gunderson (2001 : 1995-A) ได้ท าการศึกษาการใช้การประชุมสร้างสรรค์ในโรงเรียน 
ซึ่งเรียกช่ือเฉพาะว่าการประชุมกลุ่มครอบครัว ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนหนีเรียนโดยให้
ผู้ปกครองท่ีมีลูกหลานหนีเรียนได้มาประชุมร่วมกนั ปรึกษาหารือ วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว กลุ่ม
ครอบครัวประกอบด้วย กลุ่มเส่ียงต่ า กลุ่มเส่ียงปานกลาง และกลุ่มเส่ียงสูง โดยกลุ่มเส่ียงต่ าเป็นกลุ่ม
ท่ีนักเรียนเคยได้รับการลงโทษจากโรงเรียน กลุ่มเส่ียงปานกลาง นักเรียนเคยได้รับการลงโทษจาก
โรงเรียนบ้าง และกลุ่มเส่ียงสูง นักเรียนเคยได้รับการลงโทษจากโรงเรียนอย่างรุนแรงในการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนท้ัง 3 กลุ่ม การประชุมมีลักษณะเป็นกันเองยอมรับฟงัซึง่กันและกนั ทุกคนมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็นในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการหนีเรียนของนักเรียน ผู้ปกครองได้รวมพลังท่ี
จะสร้างสรรค์ครอบครัวและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนโรงเรียนได้ให้โอกาสครอบครัวต่างๆ ได้
เสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อันจะน าไปสู่ข้อสรุปเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของทางโรงเรียนต่อไป 
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กระบวนการประชุมผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเรียบง่าย ผลการด าเนินการและเป็นผลวัด มีผล
ทางบวกต่อนักเรียนครอบครัวและโรงเรียน และยงัมีผลส าคัญต่อการมาโรงเรียนของนักเรียน ซึ่ง
วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว มีประสิทธิภาพดีกว่ารูปแบบการแก้ไขปัญหาหนีเรียนท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
  Pajarillo (2001) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้และประเมินผลการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
กลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษา คือ กลุ่มพยาบาล 3 กลุ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา และท าการสืบค้น 
กับฐานข้อมูลจ านวน 3 ฐาน การวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการใช้และผลการสืบค้นฐานข้อมูล 
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการสืบค้นและการได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลก่อน การสืบค้น 
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ทราบการประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลจากเพื่อนร่วมวิชาชีพและ ผลการสืบค้นท่ีผู้ใช้
ต้องการมากท่ีสุดคือ เอกสารฉบับเต็ม โดยผู้ใช้นิยมอ่านผลการค้นจาก หน้าจอคอมพิวเตอร์ 
  Chandler  (2002 : 823-A) ได้ศึกษามุมมองของ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาโรงเรียน วิธีการศึกษาใช้ค าถามวิจัยพื้นฐาน 3 ข้อ คืออาจารย์ใหญ่
โรงเรียนมัธยมศึกษามีแนวความคิดอย่างไรเกี่ยวกบับทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาโรงเรียนการรับรู้ของ
อาจารย์ใหญ่สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพการจัดองค์กรของผู้ให้ค าปรึกษาในระดับใด และ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเสนอแนะอะไรบ้างท่ีบทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาควรจะเป็น และอาจารย์ใหญ่มี
แนวความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสนับสนุนและการให้ความสะดวกแก่งานของผู้ให้ค าปรึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในฐานะอาจารย์ใหญ่ระดับมัธยมศึกษามาแล้วไม่ต่ ากว่า 
5 ปี อาจารย์ใหญ่เหล่านี้มีแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาในด้านหน้าท่ีท่ีปฏิบัติและทักษะ
ท่ีจ าเป็น ตลอดจนคุณสมบัติส่วนตัว ผลการศึกษา พบว่า หน้าท่ีท่ีผู้ให้ค าปรึกษาปฏิบัติ ซึ่งมีคุณค่า
ท่ีสุดในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีจ าเพาะ 6 ประการ คือ การช่วยเหลือเด็กหรือการให้ค าปรึกษา งาน
เลขานุการ และงานบริการส่งนักเรียนต่องานอาชีวศึกษา และการวางแผนการศึกษาการสอนและการ
ก ากับดูแล หมวดวิชาแนะแนว ทักษะและคุณสมบัติส่วนตัวที่จ าเป็นต่อความส าเร็จของผู้ให้ค าปรึกษา 
มี 6 ประการ คือ ลักษณะท่ีมีการดูแลเอาใจใส่ ความสามารถท่ีจะแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทักษะ
การส่ือสารที่ดี ความสามารถท่ีจะประเมินและ ลดสถานการณ์ความวิกฤตลงได้ทักษะในการรักษา
ผลประโยชน์ และอารมณ์ขัน นอกจากนี้อาจารย์ใหญ่สามารถให้ความสะดวกแก่การท างานของผู้ให้
ค าปรึกษาได้ 3 ทาง คือ ด้วยการท าให้ ผู้ให้ค าปรึกษากลายเป็นสมาชิกของทีมโรงเรียนโดยรวม ด้วย
การให้ผู้ให้ค าปรึกษาจัดล าดับความส าคัญของบริการตรงต่อนักเรียน และด้วยการไม่ใช้ผู้ให้ค าปรึกษา
เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่อีกคนหนึ่ง การศึกษาครั้งนี้มีความตรงประเด็นส าหรับโปรแกรมการฝึก
อาจารย์ใหญ่และการเตรียมอาจารย์ใหญ่กลุ่มตัวอย่างได้ให้งานพื้นฐานส าหรับผู้น าโรงเรียน เพื่อ
ประเมินและกล่ันกรองการปฏิบัติของตนเอง นกัการศึกษาท่ีเป็นอาจารย์ใหญ่อาจจะต้องการพิจารณา
ข้อค้นพบเหล่านี้ เมื่อทบทวนและขยาย หลักสูตรของตนและอาจจะน าไปแจ้งให้ผู้ให้ค าปรึกษาใหม่
ทราบเกี่ยวกับความคาดหวังของอาจารย์ใหญ่ได้ด้วย 
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  Reinke (2006 : 3935-B) ได้ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมต่อด้านสังคมต่อเยาวชนระบบ
ของโรงเรียนมกีารช่วยเหลือและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนก่อนท่ีจะเกิดอุปสรรคเกี่ยวกับปัญหา
ด้านพฤติกรรมของนักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายครั้งก่อนการเกิดปัญหาและผลท่ีจะเกิดภายหลังจากการ
เกิดปัญหาพฤติกรรมต่อต้านสังคมของนักเรียน ด้านการช่วยเหลือถ้าช่วยได้ถูกทางก็จะเป็นการช่วย
ลดระดับของพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา และลดความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดกับโรงเรียนด้วยอย่างไรก็ตาม
ถ้าการช่วยเหลือไม่ถูกทางซึ่งอาจเกิดจากความรู้ความเข้าใจของครู ความสามารถในการออกแบบ
เครื่องมือและความสามารถในการจัดการกับพฤติกรรมเหล่านี้ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายได้ ดังนั้นผลกระทบจากระดับของช้ันเรียนและการจัดระบบการช่วยเหลือภายใน
โรงเรียนต่อการช่วยเหลือปัญหาด้านพฤติกรรมนี้ต้องเพิ่มความถูกต้องและสนับสนุนมากขึ้น การ
ตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือในช้ันเรียน (CCU) เป็นการพัฒนาโดยใช้รูบแบบการให้ค าปรึกษาซึ่ง
เป็นการเตรียมการช่วยเหลือโดยปฏิบัติเหมือนกันท้ังโรงเรียน การใช้ (CCU) มีเกณฑ์ในการให้
ค าปรึกษาเตรียมพร้อมให้ครูเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และช่วยโดยใช้แผนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม รวมท้ัง
จัดให้มีการสัมภาษณ์และการแสดงทัศนะของผลลัพธ์ท่ีเกิดทุกวัน การใช้ (CCU) เป็นการปฏิบัติท่ี
ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปูองกันและเปล่ียนแปลงระบบในห้องเรียนภายใต้
ระบบของโรงเรียนเพื่อช่วยให้เกิดพฤติกรรมในด้านบวกของนักเรียน จุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้
เป็นการหาผลกระทบของการใช้เทคนิค (CCU) ของครูและพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งจุดเน้นของ
การศึกษาท่ีส าคัญคือการเปล่ียนแปลงของการจัดการในช้ันเรียนเพื่อโยงไปสู่ผลของพฤติกรรมท่ีดีขึ้ง 
ผลลัพธ์ท่ีได้แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือท่ีใช้คือ (CCU) บวกกับผลลัพธ์ด้านทัศนะ ท าให้แผนการการ
จัดการของครูในช้ันเรียนมีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ค าชมเชยโดยเจาะจงพฤติกรรมท่ีควร
ได้รับค าชมเชยและลดการต าหนิการว่ากล่าว ยิ่งไปกว่านั้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการช่วยเหลือ
ของครูท าให้พฤติกรรมของนักเรียนเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึ้นโดยเฉพาะลดพฤติกรรมด้านการท าลาย 
มากไปกว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงในเวลาเพียงหนึ่งเดือนหลังจากนั้น 
ซึ่งประโยชน์ของการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลของโรงเรียนและพบว่าการให้ค าปรึกษาใน 
ห้องเรียนมีประโยชน์อย่างยิง่ท าให้พฤติกรรมของครูและนักเรียนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นและ 
ผลการศึกษายังเป็นประโยชน์ต่อครูผู้บริหารโรงเรียนและนักจิตศาสตร์ในโรงเรียนอีกด้วย 
  Hutson (2006) ได้ศึกษาการดูแลช่วยเหลือเพื่อสร้างความส าเร็จ : การใช้ระบบ
ภาคทัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีความหลากหลายด้านคุณสมบัติและนักศึกษาท่ีจัดอยู่ใน
กลุ่มเส่ียง ผลการวิจัยพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างผลคะแนนจากบททดสอบก่อน
และหลังการเข้าร่วมในโปรแกรมด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีช่ือว่า กลยุทธ์เพื่อการประสบ
ความส าเร็จทางด้านวิชาการ SAS 100 (Strategies for Academic Success) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เข้าร่วมในการวิจัย โดยสามารถระบุว่าส่วนท่ีได้รับการพัฒนาสูงขึ้นคือ พฤติกรรมทางด้านสังคม, 
การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ, การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน, การเสียสละ, การมีความรู้ใน
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ตนเองและความมั่นใจ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังท าการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์
นักศึกษาแบบรายบุคคล พร้อม ๆ กับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปเหตุผลว่าท าไมนักศึกษา
จึงแสดงพฤติกรรมไม่ดีจนท าให้ต้องได้รับการภาคทัณฑ์ และเพื่อสรุปว่ากลยุทธ์เพื่อการประสบ
ความส าเร็จทางด้านวิชาการ SAS 100 (Strategies for Academic Success) สามารถช่วยอ านวย
ความสะดวกด้านการพัฒนากลยุทธ์ทางด้านวิชาการอย่างไร และท าการทดสอบปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
ต่อการรักษาจ านวนนักศึกษาโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพการวิจัยครั้งนี้
ยังได้ท าการระบุและอธิบายคุณลักษณะของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับการภาคทัณฑ์แบบไม่ซ้ ากับ 
4 กลุ่ม ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพท าให้พบว่าโปรแกรมด้านการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีช่ือว่า กลยุทธ์เพื่อการประสบความส าเร็จทางด้านวิชาการSAS 100 (Strategies 
for Academic Success) มีผลกระทบในด้านบวกเพราะสามารถช่วยอ านวยความสะดวกด้านการ
พัฒนากลยุทธ์ทางด้านวิชาการของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ให้เห็นได้จริงยิ่งไปกว่านั้นยงัพบว่า 
แบบส ารวจชุด Student Strategies for Success Survey คือเครื่องมือท่ีมีความน่าเช่ือถือสามารถ
น ามาใช้ในการประเมินผลด้านพัฒนาการของนักศึกษาท่ีได้รับการภาคทัณฑ์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  Walton (2007) ได้ศึกษาการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อพัฒนาระดับผลคะแนนในแบบทดสอบตามมาตรฐานของรัฐซึ่งใช้ในโรงเรียนประจ าอ าเภอ 
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนท่ีใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีกว่าโรงเรียนใน
กลุ่มควบคุมซึ่งต้ังอยู่ในเขต 8 พื้นท่ีอย่างมีนัยส าคัญทางด้านสถิติ ท้ังนี้เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบ 
เทียบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนท้ังหมดในอ าเภอก็พบว่า รายวิชาท่ีมีระดับคะแนนผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้นคือ วิชาการอ่านและวิชาคณิตศาสตร์ แต่เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานจากตัวแปรด้านเพศก็พบว่า นักเรียนชายในกลุ่มทดลองมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นในวิชา
คณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางด้านสถิติ โดยมีการระบุว่า นักเรียนท่ีเป็นชนชาติคอเคเซียนสามารถ
ท าคะแนนได้สูงขึ้นในวิชาด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นในวิชาด้านภาษา และพบว่านักเรียนในช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยยังพบว่าจ านวนครูในโรงเรียนท่ีเป็น
กลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ 74 ชอบท่ีโรงเรียนของพวกเขาใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคิดว่า
น่าจะมีการเสนอแนะให้โรงเรียนอืน่ ๆ ท่ียังไม่ได้ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้น าไปใช้ในโรงเรียน
ของตนเองด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า จ านวนครูในโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อยละ 81 กล่าว
ด้วยความมั่นใจว่าพวกเขารู้ว่ามีโรงเรียนใดบ้างท่ีไม่ได้ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และควรท าการ
ทดสอบปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องคือ ระดับการผ่านการรับรองคุณสมบัติของครู, จ านวนปีของประสบการณ์
ด้านการสอน, การอบรมในทีมสนับสนุนครู และ 
การฝึกอบรมการใช้กลยุทธ์ด้านการจัดการเรียนการสอน 
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  Kosse (2007) ได้ศึกษาความสมบูรณ์ในการติดตามประเมินผลด าเนินงานของคณะ 
ท างานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน : การศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ท่ี
เกิดขึ้นกับนักเรียน ผลคะแนนเฉล่ียด้านความสมบูรณ์ในภาพรวมขององค์ประกอบท้ัง8 ด้านเปิดเผย
ให้เห็นว่า กระบวนการด าเนินงานของคณะท างานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความสมบูรณ์ใน
ระดับปานกลาง จากการวิเคราะห์ผลในส่วนของผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนกับนักเรียนพบว่า การด าเนินงาน
ของคณะท างานด้านดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีผลกระทบในด้านบวกต่อผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน 
กล่าวคือ ความสมบูรณ์ของกระบวนการด าเนินงานของคณะท างานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กล่าวคือ ความสมบูรณ์ของกระบวนการด าเนินงานของคณะท างานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคิด
เป็นร้อยละ 23 ของความแปรปรวนท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนกับนักเรียน นอกจากนี้ยังพบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงในด้านบวกระหว่างความสมบูรณ์ด้านกระบวนการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน รวมท้ังยังพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญระหว่างผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนและการจัดอันดับความส าคัญให้กับองค์ประกอบด้าน
การแก้ปัญหาในการด าเนินงานของคณะท างานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4 ด้าน จาก
องค์ประกอบท่ีมีท้ังหมด 8 ด้าน 
  Williams (2008) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : การศึกษาการ
บริหารจัดการองค์กรและการรับรู้ด้านทฤษฏีเกี่ยวกับการสร้างส่วนเช่ือมต่อกับเรื่องสุขภาพของ
เยาวชน การวิจัยเชิงบรรยายแบบกรณีศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่ออธิบายความ
แตกต่างของแต่ละโมเดลท่ีใช้ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อส ารวจว่า
โครงสร้างด้านการบริหารจัดการองค์กรแบบท่ีขาดหายไป วิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ การสัมภาษณ์บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมท้ังผู้เกี่ยวข้องใน
การบริหารงานโรงเรียนจากภายนอก จากนั้นผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้กลยุทธ์แบบเน้นกรณีศึกษาในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในหลาย ๆกรณี ผลการวิจัยพบว่า 
มีความแตกต่างกันในพฤติกรรมด้านการเช่ือมต่อองค์ประกอบย่อยในแต่ละโมเดล และพบว่าความ
แตกต่างนี้มีความเด่นชัดท่ีสุดในการบริหารกระบวนการด้านการติดตามผลและยังมีผลกระทบต่อ
นักเรียนท่ีรับบริการจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอีกด้วย 
  Biddle (2009 : unpaged) ได้ศึกษาการศึกษาผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนส าหรับนักเรียนกลุ่มเส่ียงฆ่าตัวตาย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีชอบและเข้าร่วมในระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นผลเนื่องมาจากการมีความคิดฆ่าตัวตาย, การแสดงท่าทางหรือพยายามท่ี
จะละเมิดนโยบายด้านการใช้ยาเสพติดและสารประเภทแอลกอฮอล์ลดลง รวมท้ังระดับการถูกส่ังพัก
การเรียนทดลอง อย่างไรก็ตาม, จากการรายงานของนักเรียนท่ีชอบและเข้าร่วมในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาการคิดฆ่าตัวตายและปัญหาอื่น ๆ ท าให้สามารถท านายรูปแบบการ
ละเมิดนโยบายด้านการใช้ยาเสพติดและสารประเภทแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง เช่นพบว่าบางครั้ง
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นักเรียนเหล่านี้ก็อาจจะใช้ยาเสพติดและสารประเภทแอลกอฮอล์เพื่อการรักษาตนเองก็ได้และพบว่า 
รูปแบบการบริการท่ีมีค่านัยส าคัญทางด้านสถิติสูงสุดในการท านายผลการลดระดับการละเมิด
นโยบายด้านการใช้ยาเสพติดและสารประเภทแอลกอฮอล์ รวมท้ังการลดระดับการถูกส่ังพักการเรียน
ส าหรับนักเรียนกลุ่มเส่ียงคิดฆ่าตัวตาย คือส่วนท่ีได้รับการประเมินโดยหน่วยงานท่ีได้รับอนญุาตให้ท า
การจัดหายาเสพติดและสารประเภทแอลกอฮอล์ไว้ใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังพบว่า 
การวางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ในโรงเรียนอื่น ๆ เช่นโรงเรียนส าหรับเยาวชนที่มีปัญหาด้าน
การผิดวินัย และการบริการส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงานของชุมชน มีความสัมพันธ์
ในระดับสูงกับการลดระดับการละเมิดนโยบายด้านการใช้ยาเสพติดและสารประเภทแอลกอฮอล์ใน
โรงเรียน และพบว่า การรักษาผู้ปุวยนอกท่ีมีอาการติดยาเสพติดและสารประเภทแอลกอฮอล์คือตัว
ท านายผลด้านการสนับสนุนระดับการเล่ือนช้ันเรียนหรือการจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายส าหรับนักเรียนเหล่านั้น 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง  การศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษา
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีขั้นตอนดังนี ้
  1. กลุ่มเป้าหมาย 
  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  จ านวน  58   ท่าน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง  (Purposive sampling) 

  
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยแบ่งเป็น 3  ส่วน  
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา มีลักษณะค าถามแบบปลายปิด ชนิดตรวจสอบรายการ 
(Check List) 
   ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการจัดเตรียมฐานข้อมูล ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านความสะดวกในการใช้เครื่องมือ และ ด้านประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
   ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
ดังนี ้
 3.1 แบบสอบถามความความคิดเห็น 
  3.1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นการใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา รวมท้ังงานวิจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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  3.2.2 ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบตรวจรายการ (Checklist) 
            3.2.3 ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating  Scale) 
ตามแบบของลิเคอร์ท  (Likert)   
  3.2.4 ก าหนดกรอบแนวคิดและสร้างเครื่องมือ 
   1) จัดท าแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended questionnaire)  ตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย 
   2) น าผลการศึกษาความคิดเห็นมาศึกษาวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 
      ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความ
คิดเห็นต่อฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่  เพศ  อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา มีลักษณะค าถามแบบปลายปิด ชนิด
ตรวจสอบรายการ (Check List) 
      ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการใช้
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในด้านต่าง ๆ  ได้แก่  ด้านการ
จัดเตรียมฐานข้อมูล  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก และ ด้าน
ผลการให้บริการ 
        ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
          3) น าเครื่องมือท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงให้ถูกต้องชัดเจน เหมาะสมท้ังเนื้อหา
สาระและการใช้ถ้อยค าส านวนภาษาแล้วน ามาจัดท าเป็นแบบสอบถาม 
        4) น าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ของแบบสอบถาม   
      
  สูตร  IOC  =  ∑R 
       N 
 
  เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
          ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 
     N  แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
  
  โดยท่ี  +1  แน่ใจว่าสอดคล้อง 
     0  ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 

    -1  แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
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    1. ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 -1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใช้ได้ 
    2. ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง  
   5) วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  IOC (Index of  Consistency) (สมนึก  
ภัททิยธนี.  2541  :  221)  เพื่อหาผลรวมของคะแนนในข้อค าถามแต่ละข้อของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด   
แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย ได้ผลค่าดัชนีความสอดคล้อง ต้ังแต่ 0.67  ขึ้นไป   
   6) น าข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
   7) น าแบบประเมินความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา จ านวน 58 ท่าน ท าการประเมิน 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี ้
  4.1 การสอบถามความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

4.1.1 ผู้วิจัยส่งหนังสือถึงอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา  ผู้ดูแลนักศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
   4.1.2  ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมกับ
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเก็บรวบรวม  
   4.1.3  คัดเลือกแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสมบูรณ์เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้
เก็บรวบรวมข้อมูล 
   4.1.4  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลได้ มาตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล  
   4.1.5 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสมบูรณ์ไปท าการวิเคราะห์ และสรุป
ผลการวิจัย 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเช่ือมโยงกับความมุ่งหมายของการวิจัยเป็น 
ส าคัญ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยการพิจารณาระดับผลงานตามเกณฑ์การหา
ค่าเฉล่ีย น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล ดังนี ้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หน้า 99-100)   

 มากท่ีสุด  ให้ 5 คะแนน 
 มาก   ให้ 4 คะแนน 
 ปานกลาง  ให้ 3 คะแนน 
 น้อย   ให้ 2 คะแนน 
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 น้อยท่ีสุด  ให้ 1 คะแนน 
  การแปลความหมายค่าเฉล่ียน้ าหนักคะแนนเทียบกันเกณฑ์ดังนี้ 

    4.51 – 5.00  หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด 
    3.51 – 4.50  หมายถึง   ระดับมาก 
    2.51 – 3.50  หมายถึง   ระดับปานกลาง 
    1.51 – 2.51  หมายถึง   ระดับน้อย 
    1.00 – 1.50  หมายถึง   ระดับน้อยท่ีสุด 
 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้  ได้แก่ 
  1.  สถิติพื้นฐาน (Descriptive  Statistics)  ได้แก่ 
         1.1  ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ของคะแนน ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด,   
2545, หน้า  81) 

 
 

                                    

 
     เมื่อ              แทน    ค่าเฉล่ีย 
                          แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
              N        แทน    จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
  
      1.2   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตร ดังนี ้ (บุญชม  
 ศรีสะอาด,  2545, หน้า  83) 
  

S.D.   =     

 
           เมื่อ     S.D.    แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                  X      แทน   คะแนนแต่ละตัว 
                  N      แทน   จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
                      แทน   ผลรวม 
 

2.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ 
 2.1 หาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content  

N
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X
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Validity) ของสอบถาม โดยใช้วิธีของโรวิเนลลี (Rovinelli)  และ แฮมเบิลตัน  (R.K. Hambleton) 
โดยใช้สูตรดังนี้  (สมนึก  ภัททิยธนี,  2541, หน้า  221) 
 

      IOC  =    

 
   เมื่อ     IOC    แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา 
                    หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
              แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
                N      แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
 

 

N

R

R
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
 การวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  
   
 ผลความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร   ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 น าเสนอผลการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบประเมินความ
ความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จาก
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
  ตอนท่ี 2 น าเสนอผลการประเมินความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 58 ท่าน ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
   ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของของผู้ตอบแบบประเมิน 
   ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   ส่วนท่ี  3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
  ตอนที่ 1 น าเสนอผลการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( IOC ) ของแบบประเมิน
ความสอดคล้องของแบบประเมินความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สามารถน าเสนอในรูปแบบ ตารางได้ดังนี้ 
 
 ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีต่อแบบประเมินความสอดคล้องของแบบ
ประเมินความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

รายการข้อความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

ค่า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 

1. ความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. ความสอดคล้องเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
3. ความสอดคล้องเหมาะสมกับอาจารย์ที่ปรึกษา  0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
4. ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและปัญหา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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รายการข้อความคิดเห็น 

ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 
5. ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนางานด้านการ
นิเทศนักศึกษา 

+1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 

6. ความเหมาะสมของนวัตกรรม +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
7. ความเหมาะสมของรูปแบบการน าเสนอ 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่าการประเมินค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหารวม (IOC) ของแบบประเมิน
ความสอดคล้องของแบบประเมินความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าในทุกด้าน มีค่า IOC อยู่ในระหว่าง 0.67-
1.00 สรุปได้ว่า แบบประเมินนี้มีความสอดคล้องและสามารถน าไปใช้ได้  
 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 58 ท่าน ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 
 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของของผู้ตอบแบบประเมิน ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
 ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 18 17.24 
หญิง 40 82.76 
รวม 58 100 
อาย ุ   

21-30 ปี 15 25.86 
31-40 ปี 38 65.52 
41-50 ปี 5 8.62 

มากกว่า 50 ปี 0 0 
รวม 58 100 

ระดับการศึกษา   
ปริญญาตร ี 0 0 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาโท 50 86.21 
ปริญญาเอก 8 13.79 

รวม 20 100 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประกอบด้วย เพศชาย 18 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 17.24 และ เพศ
หญิง 40 ท่าน คิดเป็น  ร้อยละ 82.76 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 
25.86 และอายุ 31-40 ปี จ านวน 38 ท่าน คิดเป็น 65.52 อายุ 41-50 จ านวน 5 ท่านคิดเป็น  
ร้อยละ 8.62  
 
 ส่วนท่ี 2 การประเมินความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  ความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ในแต่ละด้าน 
 

หัวข้อการประเมิน  ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการจัดเตรียมฐานข้อมูล 4.53 0.64 มากท่ีสุด 
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.57 0.61 มากท่ีสุด 
3. ด้านการอ านวยความสะดวก 4.51 0.67 มากท่ีสุด 
4. ด้านการน าไปใช้ 4.54 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.64 มากที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 3 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าระดับความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูล
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  ̅ = 4.53, S.D.= 
0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นล าดับแรก ( ̅  = 4.57, S.D.= 0.64) รองลงมา ได้แก่ ด้านการน าไปใช้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( ̅  =  4.54, S.D.= 0.63) ด้านการจัดเตรียมฐานข้อมูล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅  =  
4.53, S.D.= 0.64) และ ด้านการอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( ̅=  4.51, S.D.= 0.67) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ในด้านการจัดเตรียมฐานข้อมูล 
 

หัวข้อการประเมิน  ̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1.ด้านการจัดเตรียมฐานข้อมูล 
1.1 ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

 
 

4.48 

 
 

0.63 

 
 

มาก 
1.2 การประชาสัมพันธ์งานด้านฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

4.55 

 
 

0.68 

 
 

มากท่ีสุด 
1.3 ความมเีสถียรภาพของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง 

 
4.38 

 
0.82 

 
มาก 

1.4 ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีท่านใช้งาน ผ่าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
4.52 

 
0.57 

 
มากท่ีสุด 

1.5 การก าหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้
งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 

 
4.71 

 
0.46 

 
มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.64 มากที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 4 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าระดับความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูล
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  ̅ = 4.53, S.D.= 
0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นในด้านการก าหนดสิทธิ์ (Username 
Account) ในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลนักศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในระดับมากท่ีสุดเป็นล าดับ
แรก ( ̅=4.71, S.D.=0.46) รองลงมา ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์งานด้านฐานข้อมูลนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ( ̅=4.55 S.D.=0.68)  และ ด้านความมีเสถียรภาพ
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก  
( ̅=4.38, S.D.=0.82) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 

หัวข้อการประเมิน  ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
2. ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 
2.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการน าเสนอ 

 
4.55 

 
0.60 

 
มากท่ีสุด 

2.2 การอธิบายและให้ความรู้ของวิทยากร 4.57 0.65 มากท่ีสุด 

2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการน าเสนอ 4.45 0.75 มาก 

2.4 ความสุภาพอ่อนโยน มีกิริยามารยาทของวิทยากร 4.60 0.56 มากท่ีสุด 

2.5 การให้บริการด้วยความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ 4.69 0.47 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.61 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 5 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อฐานข้อมูล
นักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  ̅  = 4.57, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นใน
การใหบ้ริการด้วยความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้อยูใ่นระดับมากท่ีสุดเป็นล าดับแรก  ( ̅= 4.71, 
S.D. = 0.61) รองลงมา ได้แก่ ความสุภาพอ่อนโยน มีกิริยามารยาทของวิทยากร  ( ̅=  4.60, S.D. = 
0.56) การอธิบายและให้ความรู้ของวิทยากร ( ̅=  4.57, S.D. = 0.65)  และความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการน าเสนอมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅=  4.45, S.D. = 0.75) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 6 ความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ในด้านการอ านวยความสะดวก 
 

หัวข้อการประเมิน  ̅ S.D. ระดับคุณภาพ 
3. ด้านการอ านวยความสะดวก 
3.1 การใช้งานนวัตกรรมท่ีสะดวกและง่าย 

 
4.57 

 
0.62 

 
มากท่ีสุด 

3.2 การจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ 4.62 0.59 มากท่ีสุด 
3.3 บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาจากการใช้งานได้ รวดเร็ว 4.36 0.81 มาก 
3.4 มีคู่มือประกอบการใช้งาน ชัดเจน ครบถ้วน 4.60 0.56 มากท่ีสุด 
3.5 การน าไปใช้ส าหรับผู้ใช้อื่นๆ 4.45 0.60 มาก 

รวม 4.51 0.67 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 6  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูล
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในด้านการอ านวยความสะดวก อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (  ̅  = 4.51, S.D. = 0.67)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจการ
จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพออยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅  = 4.62, S.D. = 0.59) รองลงมา ได้แก่  
มีคู่มือประกอบการใช้งาน ชัดเจน ครบถ้วน ( ̅  =  4.60, S.D. = 0.56) และบุคลากรสามารถแก้ไข
ปัญหาจากการใช้งานได้ รวดเร็วอยู่ในระดับมาก ( ̅=  4.36, S.D. = 0.81) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ในด้านการน าไปใช้ 
 

หัวข้อการประเมิน  ̅ S.D. ระดับคุณภาพ 
4. ด้านการน าไปใช ้
4.1 ประโยชน์ของนวัตกรรมเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ 

 
 

4.66 

 
 

0.58 

 
 

มากท่ีสุด 
4.2 ความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ส าหรับคณะ และมหาวิทยาลัย 4.33 0.76 มาก 
4.3 อ านวยความสะดวกในการเดินทางและการวางแผนการ
เดินทาง 

4.67 0.47 มากท่ีสุด 

4.4 ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ 

4.64 0.55 มากท่ีสุด 

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 4.43 0.65 มาก 
รวม 4.54 0.63 มากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 7 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูล
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในด้านการน าไปใช้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
(  ̅  = 4.54, S.D. = 0.63)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นในด้านการอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางและการวางแผนการเดินทางอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅= 4.67, S.D. = 0.47) 
รองลงมา ได้แก่ ประโยชน์ของนวัตกรรมเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( ̅ =  4.66, S.D. = 0.58) และความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ส าหรับคณะ และมหาวิทยาลัย
อยู่ในระดับมาก ( ̅=  4.33, S.D. = 0.76)  ตามล าดับ 
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       บทที ่5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3. สรุปผลการวิจัย 
 4. อภิปรายผลการวิจัย 
 5. ข้อเสนอแนะ 
 รายละเอียดดังนี้ 
 
1.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
2. สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยเพศชาย 18 ท่าน 
คิดเป็นร้อยละ 17.24 และเพศหญิง 40 ท่าน คิดเป็น  ร้อยละ 82.76 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 
จ านวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25.86 และอายุ 31-40 ปี จ านวน 38 ท่าน คิดเป็น 65.52 อายุ 41-
50 จ านวน 5 ท่านคิดเป็น ร้อยละ 8.62  
  2.2 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ระดับการศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูล
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อยู่ในระดับดีมาก  (  ̅ = 4.53, S.D.= 
0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับมากท่ีสุดเป็นล าดับแรก ( ̅  = 4.57, S.D.= 0.64) รองลงมา ได้แก่ ด้านการน าไปใช้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( ̅  =  4.54, S.D.= 0.63) ด้านการจัดเตรียมฐานข้อมูล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅  =  
4.53, S.D.= 0.64) และ ด้านการอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  ( ̅=  4.51, S.D.= 0.67) 
 
3. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค้นพบดังต่อไปนี้ 
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  ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัย ราชภัฏก าแพงเพชร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  (  ̅ = 4.53, S.D.= 0.64) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาประเมินระดับความคิดเห็นในด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับดีมากเป็นล าดับแรก  ( ̅  = 4.57, S.D.= 0.64) อาจ
เป็นเพราะว่าผู้เป็นวิทยากรอธิบายได้ละเอียด ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  รองลงมา ได้แก่ ด้านการน าไปใช้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( ̅  =  4.54, S.D.= 0.63) อาจเป็นเพราะว่าเมื่อได้เรียนรู้แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าสามารถ
น าไปใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อการดูแลนักศึกษา เห็นได้จากค่าเฉล่ียในหัวข้อประโยชน์ของ
นวัตกรรมเพื่อการจัดการข้อมูลการดูแลนักศึกษา ความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ส าหรับคณะ และ
มหาวิทยาลัย อ านวยความสะดวกในการเดินทางและการวางแผนการเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแลนักศึกษา มีคะแนนเฉล่ียค่อนข้างสูงมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาเห็น
ว่าเครื่องมือนี้สามารถน าไปใช้ในการติดตามดูแลนักศึกษา และแสดงข้อมูลของนักศึกษาและแสดง
การกระจายตัวของนักศึกษา อีกท้ังยังสะดวกในการวางแผนการเดินทาง เพื่อการประหยัดท้ังเวลา 
ค่าใช้จ่าย และเมื่อได้รับข้อมูลกลับมาก็สามารถน ามาแสดงให้เห็นได้ชัดเจนในรูปแบบแผนท่ีและ
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติม
ข้อมูลได้ตามความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาเองด้วย  
ซึ่งจากผลการประเมินนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดารารัตน์  มะหะหมัด (2552) พบว่า ระบบ
สารสนเทศเพื่องานบริการการศึกษานอกพื้นท่ีระดับบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การศึกษานครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริหาร
สารสนเทศผู้สมัคร ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบลงทะเบียนเรียน และระบบประมวลผล และใน
การประเมิน ผลการพัฒนาระบบพบว่า ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพมาก และกลุ่มผู้ใช้มีความพึง
พอใจมาก ต่อระบบดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สอดคล้องกับ ประดับ นวลละออง (2542 
: 10) ท่ีได้ให้ความหมายความพึงพอใจหลังการให้บริการว่า เป็นระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ี
มีต่อการได้รับบริการในด้านต่างๆ ดังนี้ คือ ด้านความสะดวกท่ีได้รับ  ด้านตัวเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
ด้านคุณภาพของบริการท่ีได้รับ ด้านระยะเวลาในการด าเนินการ ด้านข้อมูลท่ีได้รับจากการบริการ ซึ่ง
สอดคล้องกับค ากล่าวของจินดารัตน์ เบอร์พันธุ ์(2544 : 23 – 50) กล่าวถึง ลักษณะของบริการ
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ว่าเป็นบริการที่มีรูปแบบตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้ เป็นบริการท่ีมี
ความสามารถให้ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ทีเหมาะสม และสอดคล้องกับความ ต้องการของผู้ใช้ 
เป็นบริการท่ีสามารถบ าบัดความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ได้ในระดับท่ีท าให้ ผู้ใช้รู้สึกพอใจและ
ประทับใจ  สอดคล้องกับ ประมูล แสวงผล (2547 : 92 – 94) ได้ด าเนินการพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนสายธารวิทยา  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ครูที่
ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจ ได้รับการพัฒนาทักษะในการจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการสามารถน า
ข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมได้ดี วิเคราะห์ ประมวลผลและแสดงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการ
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ยกระดับการจัดสารสนเทศ งานวิชาการของโรงเรยีนดีขึ้น เกิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและ
ทันสมัยในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ หวัด  ปิตุรงคพิทักษ์ (2549 : 77-83) ได้ศึกษาการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านโพนงาม อ าเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
ก่อนการพัฒนาการจัดระบบงานวิชาการโดยใช้สารสนเทศโรงเรียนการจัดเก็บไม่เป็นระบบ ไม่เป็น
ปัจจุบัน จัดกระท าด้วยมือการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่ทันเวลาท่ีต้องการ
เรียนใช้ ขาดวัสดุอุปกรณ์ด าเนินงาน และไม่มีผู้ดูแล ท าให้เกิดความยุ่งยากส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานภายในโรงเรียน ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงพัฒนาระบบงานแบบวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ 
พบว่า  ผู้ร่วมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานจัดเก็บข้อมูล และจัดกระท าข้อมูล 
ลงข้อมูล แก้ไขข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการพัฒนาการจัดระบบงานวิชาการ เพื่อให้ได้
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้โรงเรียนบ้านโพนงาม มีข้อมูลทางวิชาการท่ีเป็นระบบ ครบ
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน สามารถท่ีจะให้บริการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สอดคล้องกับ ประเสริฐ  
วรสาร (2549 : 87-89) ได้วิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านโคกสง่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดม
ความคิด เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
ประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียนส่ือความได้ถูกต้อง ชัดเจนเป็นปัจจุบันการสืบค้นข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล   
การรายงานและการพิมพ์รายงานของข้อมูล สารสนเทศได้ทันเวลา มีความรวดเร็ว ข้อมูลมีการ
เปล่ียนแปลงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  สอดคล้องกับ ปาริชาติ  การกระสัง (2550 : 112-116) ได้
ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา กิ่งอ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะ
เกษ พบว่า  ระบบสารสนเทศงานวิชาการของโรงเรียนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ผู้ใช้สามารถ
สืบค้นข้อมูลเรียกใช้ได้ทันตามสถานการณ์ รวดเรว็ ทันเวลา การน าเสนอข้อมูล การรายงานข้อมูล 
และการพิมพ์ข้อมูลลดปัญหาการซ้ าซ้อนของข้อมูล บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ สามารถกรอกข้อมูล และเรียกข้อมูลมาใช้ได้ตามความ
ต้องการ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน าไปใช้งานโดยภาพรวมถือว่าประสบผลส าเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  สอดคล้องกับ  รุ้งราวรรณ  มากคะมุด (2550 : 86-91) ได้ศึกษาการพัฒนา
ระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า 
กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดระบบสารสนเทศ
งานวิชาการโรงเรียนได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจกล่าวคือระบบสารสนเทศงานวิชาการที่มีข้อมูลท่ีถูกต้อง 
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน สืบค้นได้ง่ายมีความรวดเร็วสามารถให้ผู้ปฏิบัติงานเรียกใช้โปรแกรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ พิสมัย ชัยวิเศษ (2547 : 83-87) ได้ท าการศึกษาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการจัดระบบ
สารสนเทศพื้นฐานในงานข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหารน าข้อมูลไปใช้ในงานบริหารทั่วไปและได้มีการจัด
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อ านวยความสะดวกในการให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ด้านงบประมาณท่ีได้รับจากงบประมาณแผ่นดินมีไม่เพียงพอ ท า
ให้มีปัญหางบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือและชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ความต้องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนต้องการให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะความ
ช านาญ ท าหน้าท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูล
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในด้านการอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับ
น้อยท่ีสุด อาจเนื่องมาจากขาดเอกสารท่ีประกอบการอธิบายและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ เมื่อผู้เข้ารับฟัง
ต้องการน ากลับไปเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงเกิดความติดขัด แล้วมีความสนใจไม่มากเท่าท่ีควร  ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการจัดท าเอกสารเพิ่มเติมส่งให้ผู้รับฟังและผู้ท่ีสนใจจนเพียงพอกับความต้องการ
เพื่อสามารถน าไปเรียนรู้และทบทวนด้วยตนเองได้ 
 
4.  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะในการ
วิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้   
  4.1.1 การน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ไปพัฒนาระบบการดูและนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  4.1.1 การน าเสนอระบบฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ควรมีการจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4.1.2 การน าระบบฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ไปใช้โดยการเพิ่มข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างหลากหลาย 
  4.1.3 น าระบบฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ไป
ใช้เพื่อการจัดการงานด้านการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  4.2.1 ควรมีการเพิ่ม ข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่ายของสถานท่ีส ารวจ คือ ภาพถ่ายบ้าน
นักศึกษาเพื่อประกอบการจัดการข้อมูล 
  4.2.2 ควรมีการน าข้อมูลท่ีจัดท าไปขยายผลด้วยการใช้กับนักศึกษาคณะอื่นๆ 
  4.2.3 ควรมีการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

แสดงผลบนโปรแกรม Google Earth 
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ขั้นตอนการจัดท าฐานข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 1  การการจัดเตรียมข้อมูล  
 โดยเป็นขั้นการจัดการข้อมูลทะเบียนปกติ ให้อยู่ในรูปของข้อมูลท่ีจะน าไปใช้เช่ือมต่อกับข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยการรวบรวมฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1  จากส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยข้อมูลท่ีได้รับมา และน ามาจัดการตารางและเลือก
เฉพาะข้อมูลท่ีจ าเป็นในการจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา คณะครุศาสตร์  มี
ลักษณะดังนี้  

รูปท่ี 1 ตัวอย่างฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 

Field ความหมาย 
YEAR   
FAC  
MAJOR  
MAJOR_ID  
STD_ID  
YEAR  
SEMESTER  
UNIV_ID  
PREFIX_NAME_ID  
STD_FNAME  
STD_LNAME  

ปีการศึกษา 
คณะ 
โปรแกรมวิชา 
รหัสโปรแกรมวิชา 
รหัสนักศึกษา 
ปีการศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 
รหัสมหาวิทยาลัย 
รหัสค าน าหน้าช่ือ 
ช่ือนักศึกษา 
นามสกุลนักศึกษา 
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GENDER_ID  
BIRTHDAY  
PROVINCE_ID  
NATION_ID  
CURR_TYPE_ID  
STUDY_TYPE_ID  
CLASS  
GPA  
ACC_GPA   
FUND_STATUS_ID  
TALENT  
FAT_FNAME  
FAT_LNAME  
FAT_OCCUP_ID 
MOT_FNAME  
MOT_LNAME 
MOT_OCCUP_ID  
PAR_STATUS_ID  
RELIGION_ID  

รหัสเพศนักศึกษา 
วันเกิด 
รหัสจังหวัด 
รหัสสัญชาติ 
รหัสหลักสูตร 
รหัสประเภทนักศึกษา 
ล าดับหมู่เรียน 
เกรดเฉล่ียสะสม 
เกรดเฉล่ียสะสมรวม 
สถานการณ์ได้รับทุน 
ความสามารรถพิเศษ 
ช่ือบิดา 
นามสกุลบิดา 
รหัสอาชีพบิดา 
ช่ือมารดา 
นามสกุลมารดา 
รหัสอาชีพมารดา 
รหัสสถานะการอยู่ด้วยกันของครอบครัว 
รหัสการนับถือศาสนา 

 
 ตารางท่ี 1 ค าอธิบายตารางข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ในการจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษา คณะครุศาสตร์  
 โดยเมื่อตัดแล้วได้ตารางออกมาเป็นลักษณะดังต่อไปนี้ 
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 รูปท่ี 2 ตัวอย่างตารางข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ในการจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 ขั้นตอนที่ 2 การระบุต าแหน่งท่ีอยู่ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 โดยท าการ เลือกข้อมูลนักศึกษาตามภูมิล าเนาโดยเลือกจากข้อมูลต าบล โดยก าหนดให้เป็นกลุ่ม ดัง
ตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

 
รูปท่ี 3 ตัวอย่างการระบุข้อมูลภูมิล าเนาต าบลท่ีอยู่ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เพื่อน าไปก าหนดจุดในโปรแกรม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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เปิดโปรแกรม QGIS เพื่อท าการก าหนดต าแหน่ง ท่ีต้ังภูมิล าเนาของนักศึกษา โดยมีล าดับข้ันตอนดังนี้ 
 1) เปิดโปรแกรม QGIS โดยเลือก Start—All Program—QGIS Desktop 2.14.3  

 
 
 หรือคลิกท่ี Icon  
  
  2) จากนั้นจะแสดงหน้าโปรแกรม QGIS Desktop 2.14.3 ดังนี้ 

 
  
 จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง View เพื่อเตรียมการน าเข้าข้อมูลส าหรับเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดจุดแสดง
ต าแหน่งของภูมิล าเนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2558  
ตามล าดับในภาพ   
  2.1 Add Vector Layer เพื่อน าเข้าข้อมูล 
  2.2 Browse เพื่อเรียกช้ันข้อมูลท่ีต้องการน ามาเป็นฐานในการระบุต าแหน่ง 
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  2.3 การเข้าถึงท่ีจัดเก็บข้อมูลเพื่อเรียกเข้ามาใช้ โดยจะเรียกข้อมูลขอบเขตต าบลในภาคเหนือ
ท้ังหมด (bnd_north.shp) และ เส้นทางคมนาคม (trans_north.shp) 

 
 

 3) เมื่อท าการเพิ่มช้ันข้อมูลจะได้ข้อมูล แผนท่ีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูลขอบเขตต าบล 
และเส้นทางคมนาคม ดังแสดงในภาพ 
 
 

 
 

 4) จากนั้นท าการสร้างช้ันข้อมูลใหม่ คือข้อมูลระบุต าแหน่งภูมิล าเนาของนักศึกษา โดยเลือกเมนู 
Layer—Create Layer—New Shapefile Layer ดังรูป  
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 แล้วท าการสร้างข้อมูลประเภทจุด และสร้างข้อมูลตารางอธิบาย (Attribute Data ท่ีมี Field ช่ือ Stu_id 
เพื่อคีย์ข้อมูล รหัสนักศึกษารายบุคคล ดังภาพ  

 
 
เมื่อสร้างข้อมูลเพื่อระบุต าแหน่งแล้วจึงท าการเล่ือนหาข้อมูลต าบลภูมิล าเนาท่ีนักศึกษาอยู่และท าการระบุจุดลงไป 
พร้อมกับกรอกข้อมูลรหัสนักศึกษาทีละคน ตามข้ันตอน 
  4.1  Toggle Editing เพื่อท าการเริ่มแก้ไข หรือกรอกข้อมูล 
  4.2 Add Feature เพื่อท าการลงจุดข้อมูลตามทะเบียนนักศึกษา 
  4.3 กรอกรหัสนักศึกษา จนครบท้ังหมด ดังภาพ 
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เมื่อลงจุดต าแหน่งและกรอกข้อมูลครบทุกจุดแล้วจะได้ข้อมูลตารางท่ีมีรหัสนักศึกษา ดังภาพ 

 
 

 5) จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมการ เช่ือมโยงข้อมูลตารางเข้ากับจุดต าแหน่ง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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   5.1 เปิด View และ Layer  
   5.2 เปิด Folder ท่ีเก็บข้อมูลทะเบียนฐานข้อมูลนักศึกษา 
   5.3 ลากไฟล์ทะเบียนไปวางในหน้าต่าง Layer Panel ตามลูกศรชี้ ดังภาพ 
 

 
 
   5.4 ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อตารางเราจาเป็นจะต้องสังเกตว่ามี Field ไหนบ้างท่ีเหมือนกัน 
หรือมี Field ไหนบ้างท่ีเป็น Field หลักสาหรับการเช่ือมต่อข้อมูล ดังภาพเราจะเช่ือมต่อข้อมูลตารางด้วย Field 
Stu_ID (shapefile) กับ STD_ID (excel) 
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   5.5 เริ่มการเช่ือมต่อข้อมูลโดยการคลิกขวาท่ีช้ันข้อมูล stu_h >> Properties จะได้
หน้าต่าง Properties เลือกเมนู Join 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.6 จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Add join จากนั้นท าการก าหนดค่าดังภาพ แล้วคลิก OK 
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 5.7 เมื่อคลิก OK แล้วใน List ของ Join layer ก็จะแสดงการเช่ือมต่อตารางไว้ดังภาพ แล้วคลิกท่ี OK 

 
 5.8 เมื่อเช่ือมต่อข้อมูลตารางได้แล้ว ก็ให้เปิดตารางของช้ันข้อมูลต าแหน่งจุดท่ีต้ังภูมิล าเนานักศึกษา แล้ว
สังเกตดูว่ามีข้อมูลเพิ่มมาหรือไม่ 

 
 5.9 การเช่ือต่อกับข้อมูลนี้อย่างถาวร สามารถท าได้โดยการคลิกขวา Save As... แล้วเลือก 
ท่ีเก็บและต้ังช่ือใหม่ 

 
 

 5.10 บันทึกข้อมูลเป็น นามสกุล *.KML เพื่อน าไปแสดงผลในโปรแกรม Google Earth  



98 
 

 
 

 6. น าข้อมูลท่ีจัดท าเรียบร้อยแล้วมาแสดงผลในโปรแกรม Google Earth เพื่อซ้อนทับกับภาพถ่ายทาง
อากาศแบบออนไลน์ 
 
  6.1การเปิดใช้งานโปรแกรม Google Earth 
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  6.2 หน้าต่างการท างานโปรแกรม Google Earth 

  6.3 การเปิดไฟล์ ประเภท Kml ท่ีได้จากกระบวนจัดการข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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  6.4 การแสดงผลไฟล์ ประเภท Kml แสดงต าแหน่งท่ีอยู่ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558 

 
  6.5 แสดงต าแหน่งท่ีอยู่ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โดยการขยาย
เข้าไปยังต าแหน่ง 
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  6.6 การแสดงข้อมูลในรูปแบบของตารางข้อมูล ซึ่งแสดงข้อมูลนักศึกษารายบุคคล โดยข้อมูล
ได้รับการอ้างอิงจากส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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การใช้งาน 

การเปิดใช้งานโปรแกรม Google Earth 
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หน้าต่างการท างานโปรแกรม Google Earth 

 

การเปิดไฟล์ ประเภท Kml ท่ีได้จากกระบวนจัดการข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 

 

 
การแสดงผลไฟล์ ประเภท Kml แสดงต าแหน่งท่ีอยู่ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
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แสดงต าแหน่งท่ีอยู่ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โดยการขยายเข้าไปยังต าแหน่ง 

การแสดงข้อมูลในรูปแบบของตารางข้อมูล ซึ่งแสดงข้อมูลนักศึกษารายบุคคล โดยข้อมูลได้รับการอ้างอิงจากส านัก
ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีต่อแบบประเมินความคิดเห็นของการใช้

ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แบบประเมินความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อแบบประเมินความคิดเห็นของการใช้ฐานขอ้มูลนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในแต่ละด้าน ท้ังนี้มีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้ 
 

ระดับ  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าสอดคล้อง 
ระดับ   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
ระดับ  -1 หมายถึง  แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
 

 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

+1 0 -1 

1 ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย     
2 การประชาสัมพันธ์งานด้านฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบดูแล

ช่วยเหลือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

    

3 ความมีเสถียรภาพของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง 

    

4 ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีท่านใช้งาน ผ่านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

    

5 การก าหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 

    

6 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการน าเสนอ     
7 การอธิบายและให้ความรู้ของวิทยากร     
8 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการน าเสนอ     
9 ความสุภาพอ่อนโยน มีกิริยามารยาทของวิทยากร     
10 การให้บริการด้วยความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้     
11 การใช้งานนวัตกรรมท่ีสะดวกและง่าย     
12 การจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ     
13 วิทยากรสามารถแก้ไขปัญหาจากการใช้งานได้ รวดเร็ว     
14 มีคู่มือประกอบการใช้งาน ชัดเจน ครบถ้วน     
15 การน าไปใช้ส าหรับผู้ใช้อื่นๆ     
16 ประโยชน์ของนวัตกรรมเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาคณะครุศาสตร์     
17 ความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ส าหรับคณะ และมหาวิทยาลัย     
18 อ านวยความสะดวกในการเดินทางและการวางแผนการเดินทาง     
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ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง 

+1 0 -1 

19 ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

    

20 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาคณะครุศาสตร์     
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

               (………………………………………………) ผู้ประเมิน 
…………/……………………./…………….. 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาคณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แบบประเมินความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ซึ่งผลการประเมินในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการท่ีจะปรับปรุงการใช้ฐานข้อมูล
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ในระดับช้ันปีอื่นๆต่อไป  

แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ดังนี้  
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ก าแพงเพชร   
ตอนท่ี  3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 
ค าช้ีแจง  :  ให้ผู้ประเมินท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 เพศ    ชาย          หญิง 
 อาย ุ
    20-30 ปี         31-40 ปี  41-50 ปี  มากกว่า 50 ปี  

ระดับการศึกษา 
    ปริญญาตรี         ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
 
 โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความเป็นจริงเกี่ยวกับกิจกรรมนี้โดยแต่ละ
หมายเลขมีความหมายของระดับความพึงพอใจดังนี้    
 

ระดับ 5  หมายถึง   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ระดับ 4  หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก  
ระดับ 3  หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง  
ระดับ 2  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย  
ระดับ 1  หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.ด้านการจัดเตรียมฐานข้อมูล 
1.1 ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.2 การประชาสัมพันธ์งานด้านฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

     

1.3 ความมีเสถียรภาพของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถใช้
งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง 

     

1.4 ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีท่านใช้งาน ผ่าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

     

1.5 การก าหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 

     

2. ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 
2.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการน าเสนอ 

     

2.2 การอธิบายและให้ความรู้ของวิทยากร      
2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการน าเสนอ      
2.4 ความสุภาพอ่อนโยน มีกิริยามารยาทของวิทยากร      
2.5 การให้บริการด้วยความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้      
3. ด้านการอ านวยความสะดวก 
3.1 การใช้งานนวัตกรรมท่ีสะดวกและง่าย 

     

3.2 การจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ      
3.3 บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาจากการใช้งานได้ รวดเร็ว      
3.4 มีคู่มือประกอบการใช้งาน ชัดเจน ครบถ้วน      
3.5 การน าไปใช้ส าหรับผู้ใช้อื่นๆ      
4. ด้านการน าไปใช ้
4.1 ประโยชน์ของนวัตกรรมเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

     

4.2 ความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ส าหรับคณะ และมหาวิทยาลัย      
4.3 อ านวยความสะดวกในการเดินทางและการวางแผนการ
เดินทาง 

     

4.4 ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ 

     

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
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ตอนที่ 3 แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  ขอขอบคุณทุกท่านท่ีตอบแบบสอบถาม  
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบประเมนิความพึงพอใจฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบดูแล

ช่วยเหลือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ชื่อ – สกุล   ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
ต าแหน่งปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่อยู ่   69 หมู่ 1  ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
ที่ท างาน   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
ชื่อ – สกุล   ดร.พฤฒิพล พฤฒิกุล 
ต าแหน่งปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่อยู ่   69 หมู่ 1  ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
ที่ท างาน   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
ชื่อ – สกุล   อ.มนตรี หลินภู 
ต าแหน่งปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่อยู ่   69 หมู่ 1  ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
ที่ท างาน   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก จ 
ภาพถ่ายขณะท าการสอบถามความคิดเห็นของการใช้ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยอาจารย์คณะครุศาสตร์ 
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ภาคผนวก ฉ 
ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล   นายเลเกีย  เขียวดี 
 
วัน เดือน ปี เกิด  5 มกราคม 2524 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2546   วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภูมิศาสตร์ (วท.บ.ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2  
   สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ   
   ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
         พ.ศ.2555 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา (ศษ.ม.การสอนสังคมศึกษา)  
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2546 -2552          นักภูมิศาสตร์ บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2553-จนถึงปัจจุบัน อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์           
          มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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