
 ง 

ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การดําเนนิงานโครงการโรงเรียนคุมครองเด็ก 
ของโรงเรียนบานทุงเส้ียว (นวรัฐ)  สํานกังานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาเชียงใหม เขต 4   
 

ผูเขียน    นางพรปวณี     วรรณคํา 
 

ปริญญา    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  (การบริหารการศึกษา) 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
    รองศาสตราจารย ดร.ชูชีพ   พุทธประเสริฐ     ประธานกรรมการ 
    อาจารย  ดร.อัมพร     ศิริบุญมา      กรรมการ 

 

บทคัดยอ 
  
 การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานโครงการโรงเรียน
คุมครองเด็กของโรงเรียนบานทุงเส้ียว (นวรัฐ)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 4   
ประชากรที่ใช เปนบุคลากรในโรงเรียนและกรรมการสถานศึกษา  จํานวนท้ังส้ิน  45  คน                   
ปการศึกษา 2551  เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียน
คุมครองเด็กใน 2 กิจกรรม  คือ  กิจกรรมตัวฉันเปนของฉัน  และกจิกรรมการปองกันการรังแกกนั
ในโรงเรียน นาํขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชความถ่ี  และรอยละ   
 ผลการศึกษาพบวา ในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุมครองเด็กของโรงเรียน              
บานทุงเส้ียว (นวรัฐ) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดใหขอมูลไวดังนี้ มีการแตงต้ังครูผูรับผิดชอบ
การดําเนนิโครงการ ไดจดัทําโครงการ และถายทอดเนื้อหาสาระของท้ังสองกจิกรรม และไดชวยเหลือ
นักเรียนท่ีถูกรังแกโดยวิธีการตาง ๆ และสวนนอยท่ีไมไดปฏิบัติคือ  ใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีถูก
ลวงเกินทางเพศโดยวิธีการแจงความกับตํารวจทันที และแจงหนวยงานทางสังคมใหชวยเหลือ  แตมี
ผูตอบแบบสอบถามสวนนอยไดเสนอปญหาไวดังนี้  ขาดงบประมาณในการจดัซ้ืออุปกรณและส่ือ                            
ท่ีจะใหความรูแกนกัเรียน  บุคลากรท่ีใหความรูมีไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  นักเรียนท่ีโตกวา  
แข็งแรงกวา  และกาวราว  มักจะเปนผูท่ีรังแกผูอ่ืน จํานวนนกัเรียนในความดูแลของครูประจําช้ัน           
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มีมาก ทําใหดแูลนักเรียนไดไมท่ัวถึงทุกคน โดยใหขอเสนอแนะวา  ควรจัดสรรเวลาใหมีการประชุม  
พบปะ  เพื่อรวมกันอภิปรายถึงปญหาและรวมกันหาแนวทางแกไขใหบอยข้ึน  ควรมีการติดตามผล
อยางตอเนื่อง  คอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนท่ีชอบรังแกผูอ่ืนและเรียกมาตักเตือนเปนรายบุคคล  
ควรใหรุนพี่ไดดูแลรุนนองอยางใกลชิดและปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีแกรุนนอง     
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ABSTRACT 

 
 This study investigated   performance of  child  protection  school  project  of 
Thungsieo  School, Chiang Mai  Educational  Service Area 4. Population under study comprised 
45 staff and members of school board from aforementioned  school in the 2008 academic year. 
Instrument used was a questionnaire with items covering  two activities in  the above project. i.e.,        
I myself is Mine and Abusive Protection in School.  Collected data were then analyzed through 
applications of frequency and percentage. 
 The findings were summarized as follows : 
 In performing the previous mentioned school project, most respondents revealed the 
ensuing aspects, i.e., appointed responsible teachers for the project; carried out instruction on 
subject matters of both activities; and cared for abused students who were mistreated in every 
happening.  But few respondents indicated  that the non-performance were in  helping students 
who were sexual molested by reporting to the police immediately and reporting to social worker 
for help.  As for problems found, few respondents mentioned that they were:  insufficient budget 
allocated for student learning materials; not enough knowledgeable staff regarding number of 
students; students who were abusive usually were bigger, stronger and  vituperative; and too 
many students under care of classroom teacher made it impossible to care for all students.   
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In addition, the recommendations were:  should find time for the meeting in order to talk about 
problems and find ways to solve them; should arrange for follow-up continuously; should observe 
behavior of abusive students and warn them individually of their wrong doings; and  should let 
elder students taking care of the youngers and also be good examples.     
 
 
 
 
 
 
 
 


