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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2 และ  2) เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  ตามสภาพทั่วไป
ของโรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร  เขต  2  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  166  โรงเรียน   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie and Morgan  1970 : 608)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  
2   ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ และได้สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3  ตอน คือ  ตอนที่  1  
แบบสอบถามเกี่ยวกับ  สภาพทั่วไปของโรงเรียน ตอนที่  2  แบบสอบถามการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และตอนที่  3  เป็นปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบด้วย t-test และ F-test  ผลวิจัย พบว่า 
 1.  ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงาน  เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวม  และเป็นรายด้าน  เมื่อจัดอันดับค่าเฉลี่ย
อันดับแรก  คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รองลงมา  คือ ด้านการจ าแนกคัดกรองนักเรียน  ด้านการป้องกัน  
ช่วยเหลือและแก้ไข  ด้านการส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  และด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่หลากหลาย  
ตามล าดับ 
 2.  ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  ระดับชั้นสูงสุด และสถานที่ตั้งโรงเรียน  ปรากฏว่า  
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทั้งโดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

                                           
1 นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Abstract 
 The objective this research is; 1) Education Operations of School Children Counseling under 

the Sakon Nakhon Education Area 2; 2) to compare of School Children Counseling under 
the Sakon Nakhon Education Area 2;  The participants were 166 School of Sakon Nakhon Education 
Area 2 The instrument used for collecting the data was a 5-rating scale questionnaire with 50 items 
and the reliability level of 0.98. The descriptive statistics used fordata analysis were frequency, 
percentage, mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test and one way analysis of variance. The LSD 
method was used for the pair comparison. 

 The results revealed that; 
 1. The results of operations of School Children Counseling underthe Sakon Nakhon Education 

Area 2 had a good level of reasonable and quality  
 2. The results of investigate operations of School Children Counseling underthe Sakon 

Nakhon Education Area 2, overall obtained significantly higher scores and creative scores than those 
in the control group (p < 0.05) 
Keywords:  School Children Counseling 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  หมวดที่ 3 ส่วนที่  8  เรื่องสิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษาในมาตรา  49  กล่าวว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากต้อง
ได้รับสิทธิ  ตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐ  เพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น 

กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาของประเทศ  และด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลในด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  ตามแผนบริหารราชการ 4 ปี  (พ.ศ.2548 -2551)  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  หมวดของการจัด
การศึกษาในมาตรา  6  ก าหนดไว้ว่า  “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย  จิตใน  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข”  หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนเป็นดี  คนเก่ง  และมีความสุข  
(ส านักงานปฏิรูปการศึกษา,  2545 : 12) 

ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์  มีผลท าให้ วิถีชีวิต  ค่านิยมของคนในสังคมไทยในปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลง  
โดยในสังคมให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในทุกมิติทั้ง 
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม  โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับเป็น
ปัจจัยที่ท าให้โลกไร้พรมแดนเกิดการไหลทะลักของข้อมูลข่าวสารทั้งทางบวกและทางลบ  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2547 : 22) 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และก่อให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะ
ต่อเด็กและเยาวชนในวัยเรียน  เช่น  ปัญหาสุขภาพจิต  เกิดภาวะความเครียดและการปรับตัวไม่ได้  การฆ่าตัวตาย  
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การล่วงละเมิดทางเพศ  การละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน  การทะเลาะวิวาทมุ่งร้ายต่อกัน  ความรุนแรงและการทารุณ
กรรมในรูปแบบต่าง ๆ  การไม่ประสบผลส าเร็จในด้านการเรียนการประกอบอาชีพ  ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร  การใช้สารเสพติดให้โทษ  การขายบริการทางเพศ  การหมกมุ่นในสื่อลามกอนาจาร  เป็นต้น  ปัญหาดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก  จึงควรหาสาเหตุและวิธีป้องกันและแก้ไข  โดยระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีบทบาทและมีความส าคัญในการแก้ไขปัญหา  เพราะระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกระบวนการท างาน
เป็นระบบ  มีความชัดเจน  มีการประสานงานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
รวมทั้งมีวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ  จึงเหมาะที่จะน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้แก้ปัญหา
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  (กรมสุขภาพจิต,  2545 : 24) 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของเรื่องการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  ซึ่งโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2  เป็นโ รงเรียนที่มีการจัด
การศึกษาในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  สภาพของนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่
หลากหลายท าให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูจึงต่างกัน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2                               

2. เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  ตามสภาพทั่วไปของโรงเรียน   

 
สมมติฐานการวิจัย  

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร  เขต  2  แตกต่างกันตามสภาพทั่วไปของโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  186  โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  
ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต  2  ปีการศึกษา  2560  จ านวน  166  
โรงเรียน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2   ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ และได้
สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3  ตอน คือ ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับ  สภาพทั่วไปของโรงเรียน ตอน
ที่  2  แบบสอบถามการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และตอนที่  3  เป็นปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นค าถามปลายเปิด 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบด้วย t-test และ F-test  
 
สรุปผลการวิจัย  

1.  ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงาน  เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวม  และเป็นรายด้าน  เมื่อจัดอันดับค่าเฉลี่ย
อันดับแรก  คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รองลงมา  คือ ด้านการจ าแนกคัดกรองนักเรียน  ด้านการป้องกัน  
ช่วยเหลือและแก้ไข  ด้านการส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  และด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่หลากหลาย  
ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2   

 
จากตารางพบว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2    มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและเป็นรายด้าน  เมื่อจัดอันดับตามค่าเฉลี่ยอันดับแรก  
คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น  รองลงมา  คือ ด้านการจ าแนกคัดกรองนักเรียน  ด้านการป้องกัน  ช่วยเหลือและแก้ไข   
ด้านการส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่หลากหลาย  ตามล าดับ    

 
2.  ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  ระดับชั้นสูงสุด และสถานที่ตั้งโรงเรียน  ปรากฏว่า  
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทั้งโดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
 
 
 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ขนาดเล็ก(n=74) 

X  S.D ระดับ อันดับที่ 
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 4.18 0.38 มาก 1 
ด้านการจ าแนกคัดกรองนักเรียน 4.11 0.84 มาก 2 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่หลากหลาย 3.80 0.89 มาก 5 
ด้านการป้องกัน  ช่วยเหลือและแก้ไข 4.09 0.78 มาก 3 
ด้านการส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 4.01 0.75 มาก 4 

โดยรวม 4.03 0.81 มาก  
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ตารางท่ี 2 ระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน   

**แตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 

 จากตารางพบว่าการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก  มีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและเป็นรายด้าน เมื่อจัดอันดับค่าเฉลี่ยอันดับแรก  คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล  รองลงมา  คือ ด้านการจ าแนกคัดกรองนักเรียน  ด้านการป้องกัน  ช่วยเหลือและแก้ ไข  ด้านการส่งต่อ
นักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  และด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่หลากหลาย  ตามล าดับ   
     
อภิปรายผล 
 1.  การศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2  โดยภาพรวมมีการด าเนินการ  อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พรรณี  เรณูหอม  (2552 )  ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  ผลการวิจัยพบว่า  การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก   สมควร  ตา
ปราบ  ( 2554)  ได้ศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2   พบว่า  การ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยภาพรวมมีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  ธารา  ประทีปรัตน์  (2551)  ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6  ผลการวิจัยพบว่า  สภาพ
และปัญหาการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  โดยภาพรวมมีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับ
มาก  สมพร  ไชยแสง (2548 : 95) ศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 พบว่า การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน รองลงมาได้แก่ การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข และการคัด
กรองนักเรียนตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การส่งต่อนักเรียน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร  

การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ขนาดเล็ก(n=74) ขนาดกลาง(n=87) ขนาดใหญ่(n=5) 

X  S.D ระดับ 
X  S.D ระดับ 

X  S.D ระดับ 

ด้านการรู้จักนักเรียนฯ 4.30 0.73 มากที่สุด 4.10 0.87 มาก 3.86 1.08 มาก 
ด้านการจ าแนกฯ 4.12 0.81 มาก 4.09 0.86 มาก 4.23 0.60 มากที่สุด 

ด้านการส่งเสริมฯ 3.78 0.90 มาก 3.80 0.87 มาก 4.17 0.66 มาก 

ด้านการป้องกันฯ 4.04 0.79 มาก 4.13 0.74 มาก 4.29 0.71 มากที่สุด 

ด้านการส่งต่อนักเรียนฯ 4.00 0.72 มาก 4.01 0.77 มาก 4.26 0.68 มากที่สุด 

โดยรวม 4.04 0.79 มาก 4.02 0.82 มาก 4.16 0.74 มาก 
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วัฒนา (2547 : 99) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 พบว่า 1) สภาพการด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการส่งเสริมนักเรียน มีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมากส่วนด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน มีการด าเนินงานอยู่
ในระดับ  ปานกลาง 2) ปัญหาการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนในทุกด้านและทุกรายการการ
ด าเนินงานมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  สมพงษ์  แก้วอาจ (2547 : 102) ได้ศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นพบว่า ความคิดเห็น
ของข้าราชการครูเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5  ตามองค์ประกอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5 ประการ คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การส่งต่อ พบว่า มีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้าน
การส่งเสริมนักเรียน รองลงมาคือ ด้านการคัดกรองนักเรียนและด้านที่ข้าราชการครูมีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้าน
การส่งต่อนักเรียน ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามองค์ประกอบระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 ประการ คือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน  การป้องกันและ
แก้ปัญหาการส่งต่อนักเรียนพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน  และสมัคร  ขันชุมพล 
(2548 : 95) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 พบว่า 1. สภาพการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ย จากสูงไปหาต่ า คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนการ
ป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข การคัดกรองนักเรียน และการส่งต่อนักเรียน ตามล าดับ  2. ปัญหาการปฏิบัติงานระบบการ
ดูแลนักเรียนของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า คือ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การ
ป้องกันช่วยเหลือ และแก้ไข และการส่งต่อนักเรียน ตามล าดับ  
 2.  ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมตัวแปรตามขนาด
โรงเรียน  ระดับชั้นสูงสุด และสถานที่ตั้งโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  พบว่า  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  โรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน  มีการด าเนินการเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจรูญศักดิ์  กาค าผุย  (2554)  ที่พบว่าการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  กฤษณา  พัฒมะณี  (2554 : บทคัดย่อ)  ศึกษา
สภาพและปัญหาการพัฒนานักเรียนโดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครู  และ
คณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนในอ าเภอขามทะเลสอ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต 5  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนานักเรียนโดยระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษา  เกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาการพัฒนานักเรียนโดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้บริหาร 18   คน  ครูผู้สอน 99   
คน  และคณะกรรมการสถานศึกษา  76  คน  รวมทั้งสิ้น  193   คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่าง F-test  ผลการวิจัยพบว่า  (1)  สภาพการพัฒนานักเรียนโดยระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของ  ผู้บริหาร  ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษา  มีระดับสภาพการ
พัฒนานักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  มีระดับสภาพการพัฒนานักเรียน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน  (2)  ปัญหาการพัฒนานักเรียน  โดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีระดับปัญหาการ
พัฒนานักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  มีระดับปัญหาการพัฒนานักเรียน
อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน  (3)  การเปรียบเทียบสภาพการพัฒนานักเรียนโดยระบบการดูแลช่วยเหลือตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร  ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง  พบว่า ระดับสภาพการพัฒนานักเรียนตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  (4)  การ
เปรียบเทียบปัญหาการพัฒนานักเรียนโดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครู  และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน   และจักรี  โพธิ์ส านัก (2550 : 105-106) ได้
ศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
สระแก้ว เขต 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 191 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบประมาณค่า 4 ระดับ จ านวน 44 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียนด้านการส่งเสริมนักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน ตามล าดับ 2) ปัญหาในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 จ าแนกตามประเภท
ของโรงเรียน โดยรวมและ รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ  

1.  ควรมีการนิเทศติดตาม  ผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย 

2.  ควรด าเนินการด้านการจ าแนกและคัดกรองนักเรียนเป็นแต่ละประเภทเพื่อง่ายต่อการส่งเสริมและพัฒนา
พฤติกรรม  ตลอดจนสติปัญญาเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี  

3. ควรมีการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล  
ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา  เพื่อให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ  และ
เกิดประโยชน์สูงสุด     
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