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การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
The Student Supporting System of Basic Schools in Saha-vitayaket Bhuddhabat
Buabok, the Office of Secondary Educational Service, Area 20.
เกศศินี พนมสี1
สมลักษณ์ พรหมมีเนตร2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา เปรียบเทียบและรวบรวมแนวทางพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา จาแนกตามตาแหน่งและขนาดสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาจานวน 7 โรงเรียนจานวน 172 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ (IOC=0.50
ขึ้นไป) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t–test แบบ Independent samples) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยใช้การทดสอบเอฟ (F–test แบบ One way ANOVA)
ผลการศึกษา พบว่า
1) การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัว บก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน และ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา เท่ากัน ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่าที่สุด
คือ ด้านการส่งต่อ
2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน
3) ผลการเปรียบเทียบการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต
พระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4) แนวทางแก้ไขปัญหาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขต
พระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 แนวทางที่สาคัญได้แก่สถานศึกษาควรมี
การจัดอบรม นิเทศครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนให้มีความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ลด
ภาระงานของครูที่ปรึกษา ไม่ควรเปลี่ยนครูที่ปรึกษาบ่อย
คาสาคัญ: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
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This research aimed to study and to compare the operation of the Student Supporting
System of Basic Schools in Saha-vitayaket Bhuddhabat Buabok, the Office of Secondary Educational
Service, Area 20. Samples were 172 administrators and teachers, from stretified random samplings.
The research tool was Rating Scale questionnaire, with all the index congruence (IOC) were threat
to criteria over 0.50, the reliability of the questionnaire was 0.96. The statistics for analyzing
data were frequency, percentage, mean ( X ) and standard deviation (S.D.) and hypothesis tested by
t -test (Independent samples) and F-test (One-way ANOVA)
The findings of the study were:
1) The operation of the Student Supporting System of Basic Schools in Saha-vitayaket
Bhuddhabat Buabok, the Office of Secondary Educational Service, Area 20., by overall image was in
medium rank practice. The highest level practice were both sides of the Student Promotion and the
Preventing and Solving Problem, the lowest level was the Forward Side.
2) The comparison of the opinions between administrators and teachers in schools by
overall practice and each side were not different.
3) The comparison of opinions between the opinions of the teachers separated follow the
size of the schools, by the overall and all sides were not different practice.
4) The guidelines for problem solving in the Student Supporting System of Basic Schools in
Saha-vitayaket Bhuddhabat Buabok, the Office of Secondary Educational Service, Area 20. By the
samples were; the school should have training and supervising all the teacher about the Student
Supporting System of Basic Schools, try to reduce the teachers’s work load, and should not
changed the counselor teachers frequently.
Keywords: the Student Supporting System, Basic Schools, Saha-vitayaket Bhuddhabat Buabok, the
Office of Secondary Educational Service, Area 20.
บทนา
ด้วยกระแสโลกาภิวัตภ์และการดารงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่ แ ทรกซึ ม สู่ วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ ค นในสั ง คมทุ ก รู ป แบบ ท าให้ ค นไทยโดยเฉพาะเด็ ก และเยาวชนต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรงเต็มไปด้วยสถานการณ์ปัญหาที่มีความลับซับซ้อน นอกจากการไหลบ่าของ
วัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่สังคมไทย ด้วยกระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมนับวัน
แต่จะอ่อนแอลง ทาให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว
จนนาไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็น ในการปรับเปลี่ยนโดยเน้นในการพัฒนา
คุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปฟื้นฟูสังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่ง
เตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงามมีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จาเป็น
ในการด ารงชี วิ ต อั น จะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาประเทศแบบยั่ ง ยื น เพื่ อ เป็ น การแก้ ปั ญ หาของเด็ ก และเยาวชน
กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้
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เผยแพร่ให้สถานศึกษาทุกแห่งนาไปดาเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา แต่การการดาเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการดาเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อที่จะได้ทราบถึงการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนวิธีการแก้ไข อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีมีความรู้และสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และเพื่อนาข้อมูลที่ได้ จากการวิจัยในครั้งนี้ใช้เป็นสารสนเทศในพัฒนาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
20 ต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการด าเนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและ ครู ผู้ ส อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2. เพื่อเปรียบเทียบการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ผู้ส อนในสถานศึ กษาขั้น พื้น ฐาน สหวิท ยาเขตพระพุ ทธบาทบัว บก สั ง กั ดส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของบุคลากร จาแนกตามตาแหน่งและขนาดของสถานศึกษา
3. เพื่อรวบรวมแนวทางพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2557 จานวนทั้งสิ้น 308 คน จาแนกเป็นผู้บริการ
สถานศึกษา 21 คน ครูผู้สอน 287 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตพระพุทธบาท
บัวบก สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2557
จานวน 172 คน กาหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 43–46) จาแนกตามตาแหน่ง และขนาดของ
สถานศึกษา ดังนี้
1) ตาแหน่ง จาแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 20 คน ครูผู้สอน จานวน 152 คน
2) ขนาดของสถานศึกษา จาแนกเป็น ขนาดเล็ก จานวน 44 คน ขนาดกลาง จานวน 67 คน ขนาดใหญ่
จานวน 61 คน
ระยะเวลาในการวิจัย
กรกฎาคม 2557 – มีนาคม 2558
ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ตาแหน่งและขนาดสถานศึกษา
1) ตาแหน่งได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
2) ขนาดสถานศึกษา ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
ตัวแปรตาม การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรอบแนวคิดตามองค์ประกอบของระบบการดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียน (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2552:15) จาแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งเสริมพัฒนา ด้านการส่งต่อ
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตพระพุทธบาท
บัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2557 จานวนทั้งสิ้น 308 คน จาแนกเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา 21 คน ครูผู้สอน 287 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตพระพุทธบาท
บัวบก สหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ปีการศึกษา 2557
จานวน 172 คน กาหนดขนาดโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) จาแนกตามตาแหน่งและขนาดของสถานศึกษา (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 43–
46) ดังนี้ 1) ตาแหน่ง จาแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 20 คน ครูผู้สอน จ านวน 152 คน 2) ขนาดของ
สถานศึกษา จาแนกเป็น ขนาดเล็ก จานวน 44 คน ขนาดกลาง จานวน 67 คน ขนาดใหญ่ จานวน 61 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3
ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับตาแหน่ง และขนาดของ
สถานศึกษาที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจั ย ต่อผู้ อานวยการสถานศึก ษา ในสหวิท ยาเขตพระพุ ทธบาทบัว บก สัง กั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 20
2) ผู้วิจัยนาหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเสนอต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พร้อมกับแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยด้วยตนเอง
3) ผู้วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับคืน จานวน 172 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็จรูปโดยทาการวิเคราะห์
ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง และขนาดของสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหา
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ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage)
2) วิเคราะห์การดาเนินงานระบบดูแลนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ทั้ง
โดยภาพรวม รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย x และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์แปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 100)
4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด
3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการดาเนินงานระบบดูแลนักเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
20 โดยใช้ค่าที (t – test แบบ Independent samples)
4) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน ต่อการ
ดาเนินงานระบบดูแลนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test ,One way ANOVA) เมื่อ
พบว่ามีค วามแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โ ดยวิธีการของเชฟเฟ่
(Sheffe´)
5) วิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยวิเคราะห์
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลจากการวิจัย พบว่า การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสห
วิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติระดับปานกลาง ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด ใน
ระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านส่งเสริมนักเรียน และ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา สาหรับด้านอื่นๆ อยู่ในระดับ
ปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
พบว่า ทั้งโดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรี ยบเที ย บความคิ ด เห็ นของบุค ลากรต่ อ การด าเนิน งานระบบดูแ ลช่ วยเหลื อนั ก เรีย นของ
สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
พบว่า ทั้งโดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
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1. จากผลการวิจัยที่พบว่า การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสห
วิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง สถานศึกษาจึงควรเร่งรีบทาความเข้าใจกับคณะครู เกี่ยวกับการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพราะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ถือเป็นงานที่สาคัญที่สุดที่จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถ
อยู่ในระบบการศึกษาจนจบการศึกษาโดยไม่ออกกลางคัน
2. ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ส อนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และเนื่องจากการ
ปฏิบัติ ของสถานศึ กษาอยู่ในระดับปานกลางเท่ านั้น สถานศึกษาจึง มีค วามจ าเป็น อย่างยิ่ง ที่ ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ต้องทาการติดตาม ข้อมูลการปฏิบัติงาน การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อแก้ไขปัญหาโดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูผู้สอน ให้เร่งรีบดาเนินการการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง
3. ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมสถานศึกษาทุกขนาดมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน และมีผลการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่ง อาจเกิดจากความไม่เข้า ใจในระบบการดาเนิน งานระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียนอย่างชัดเจน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จึงควรดาเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาระบบงานอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนของ
ชาติ
4. ผลการรวบรวมแนวทางแก้ไขปัญหาการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ซึ่งสถานศึกษาควร
นาไปเป็นแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงาน คือ สถานศึกษาควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคนให้มีความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียนอย่างจริง จัง ควรกากับติดตามให้ครูดาเนินการตาม
ขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนบังเกิดผลตามที่คาดหวังของทุกขั้นตอน ควรลดภาระงานของครูที่
ปรึกษา และไม่ควรเปลี่ยนครูที่ปรึกษาบ่อย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการส่งต่อนักเรียนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ควรมีการศึกษาปัญหาการจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลของสถานศึกษา
3. ควรท าการวิ จั ยพั ฒนารู ปแบบการด าเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนั กเรี ยนที่ ส อดคล้ องกั บขนาดของ
สถานศึกษาแต่ละขนาด
4. ควรทาการวิจัยพัฒนาระบบการนิเทศและติดตามผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
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