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การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

Study of the Operations of the Student Support System 

of Educational Institutions under the Jurisdiction 

of Surin Primary Educational Service Area Office 3 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตาม ตำแหนง ระดับการศึกษา และ

ประสบการณทำงาน ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  กลุมตัวอยางจำนวน 350 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง Krejcie and 

Morgan และสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบประมาณคา 5 ระดับ ท่ีมีคาความ

เท่ียงตรงเนื้อหาเทากับ 1 และคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.97 สถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F- test และทดสอบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีเชฟเฟ  

 ผลการวิจัย พบวา 

 1. การวิเคราะหการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน

ระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสงตอนักเรียน รองลงมา คือ ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน และดาน

การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการคัดกรองนักเรียน 

 2. การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน 

  2.1 การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ยกเวนดานการสงตอนักเรียน 
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  2.2 การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการสงตอ

นักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  2.3 การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามประสบการณทำงาน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

Abstract  

 The research purposes were to study and to compare the operations of the student 

support system of educational institutions under the jurisdiction of Surin Primary Educational 

Service Area Office 3, classified by the position, education level, and work experience. The 

population was the administrators and teachers of educational institutions under the jurisdiction of 

Surin Primary Educational Service Area Office 3; the sample group was the 350 personnel, 

determined by the Krejcie and Morgan table, and selected by the stratified random sampling 

method. The research instrument was the 5-level estimate rating scale questionnaire with content 

validity 1.0 and totally reliability 0.97. The data analysis statistics were the mean, standard 

deviation, t-test, F- test, and tested for pair different by Scheffe/ method. 

 The research findings were: 

 1 . The analysis results of the operations of the student support system of educational 

institutions under the jurisdiction of Surin Primary Educational Service Area Office 3 found the 

opinion overall was the high level. The each aspect consideration found all aspects were at high 

level; the highest opinion was the student referral aspect, followed by the promoting student 

development aspect, and the knowing students individually aspect, the lowest opinion was the 

student screening aspect. 

 2 . The operations comparison of the student support system of educational institutions 

under the jurisdiction of Surin Primary Educational Service Area Office 3 , classified by the position, 

education level, and work experience were:  

  2.1 The operations comparison of the student support system of educational 

institutions under the jurisdiction of Surin Primary Educational Service Area Office 3, classified by the 

position found the overall and each aspect were different at the statistics significance level .05 

exception the student referral aspect. 
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  2.2 The operations comparison of the student support system of educational 

institutions under the jurisdiction of Surin Primary Educational Service Area Office 3, classified by the 

education level found the overall and each aspect did not different exception the student referral 

aspect was different at the statistics significance level .05. 

  2.3 The operations comparison of the student support system of educational 

institutions under the jurisdiction of Surin Primary Educational Service Area Office 3, classified by the 

work experience found the overall and each aspect did not different. 

Keywords: Operations Comparison of The Student Support System 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

 กระแสโลกาภิวัตนและการดำรงอยูในสังคมยุคขอมูลขาวสาร ตลอดจนความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ี

แทรกซึมสูวิถีชีวิตของผูคนในสังคมทุกรูปแบบ ทำใหคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รุนแรง และเต็มไปดวยสถานการณปญหาท่ีมีความสลับซับซอน การไหลบาของวัฒนธรรม

ตางชาติท่ีเขามาสูสังคมไทยดวยกระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะท่ีวัฒนธรรมด้ังเดิมนับวันแตจะ

ออนแอลง ทำใหเด็กและเยาวชนตกเปนเหย่ือของสถานการณความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกลาวจน

นำไปสูการมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค และความลมเหลวท้ังทางดานการเรียน และความไมม่ันคงในอนาคต 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง สถาบันทางสังคม และปจเจก

บุคคล จะเห็นไดวาปญหาของเด็กไทยท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน หลายปญหาลวนมีรากฐานสำคัญมาจากปญหาเดิมท่ีไมไดรับ

การแกไขโดยเฉพาะรากของปญหาท่ีเกิดข้ึนต้ังแตหนวยท่ีเล็กท่ีสุดคือสถาบันครอบครัว ประกอบกับสภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ย่ิงทวีใหปญหาของเด็กท่ีเกิดข้ึนมีมิติท่ีซับซอนมากย่ิงข้ึน ซ่ึงหากวาทุกภาคสวนในสังคม 

โดยเฉพาะในระดับนโยบายไมเรงแสวงหาทางออกรวมกันเพ่ือรับมือปองกันและแกไขปญหารวมท้ังการรวมกันกำหนด

ทิศทางและยุทธศาสตรในการพัฒนาเด็กไทยท่ีชัดเจนและครอบคลุมรอบดาน อาจจะทำใหปญหาท่ีเกิดกับเด็กทวีความ

รุนแรงมากข้ึน บั่นทอนคุณภาพของเด็กไทยใหตกต่ำลง เด็กขาดศักยภาพท่ีจะแขงขัน และขาดความพรอมท่ีจะพัฒนา

ประเทศใหมีขีดความสามารถทัดเทียมกับประเทศในประชาคมอาเซียนตอไปในอนาคต (สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552)  

 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนความสำคัญตอการพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังดานรางกาย

จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวังโดยผานกระบวนการทาง

การศึกษานั้น นอกจากจะดำเนินการดวยการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนแลว การปองกันและการชวยเหลือแกปญหา

ตาง ๆท่ีเกิดกับนักเรียนก็เปนสิ่งสำคัญ เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกมิติ ท้ังดานการสื่อสาร 

เทคโนโลยี ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหาครอบครัว ปญหาการแขงขันทุกรูปแบบ กอใหเกิด

ความทุกขความกังวลใจ ความเครียดซ่ึงลวนแตเปนผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนจนนำไปสูการเกิด

ปญหาและสภาวะวิกฤตทางสังคมซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในฐานะท่ีมีบทบาทในการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดเล็งเห็นวาภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึนตอเด็กและ

เยาวชนอยางมากมาย เชน การทะเลาะวิวาท การแตงกาย ชูสาว ยาเสพติด การแขงรถจักรยานยนตบนทองถนนอยาง

ผิดกฎหมาย ฯลฯ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีนโยบายสำคัญท่ีจะตองรวมมือกับทุกฝายท้ังในและ

นอกกระทรวงศึกษาธิการในการแกไขปญหานี้ วิธีการหนึ่ง คือ นำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาดำเนินการอยาง

จริงจังอีกคร้ัง เนื่องจากการติดตามประเมินผลพบวาระบบการดูและชวยเหลือนักเรียน เปนระบบท่ีชวยปองกันและ

แกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได รวมท้ังยังชวยเสริมสรางคุณภาพท่ีดีใหแกเด็กและเยาวชน ท้ังทางดาน รางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตท่ีเปนสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

 โรงเรียนเปนสถาบันการศึกษา มีหนาท่ีจัดการศึกษาใหกับนักเรียน โดยมีครูเปนผูทำหนาท่ีอบรมสั่งสอน 

เพ่ือพัฒนาคนใหเปนคนดี คนเกง และใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขการศึกษาของไทยในอดีต ครูมีหนาท่ีสอน

หนังสือและสอนคนควบคูกันไป ครูจะดูแลเอาใจใสลูกศิษยอยางใกลชิดและสม่ำเสมอ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของ

สังคม ปจจุบันครูสวนใหญมุงเนนการสอนหนังสือมากกวาการสอนคน ทำใหการดูแลเอาใจใสนักเรียนลดลง อันเปนผล

ใหนักเรียนมีพฤติกรรมอันไมพึงประสงคและสรางปญหาใหกับสังคม ผลกระทบท่ีสำคัญ ไดแกปญหาดานการเรียน 

นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน มาโรงเรียนสาย และหนีเรียนปญหาดานความประพฤติ เกี่ยวกับการแตงกายผิด

ระเบียบ กาวราวไมสุภาพ ปญหาการขาดระเบียบวินัย ไมปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของโรงเรียน ปญหาดานยา

เสพติด ทำใหพบวานักเรียนมีการทดลองใชสารเสพติด และมีการแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ปญหาการทะเลาะวิวาท เท่ียวเตร ม่ัวสุมทางเพศ ท่ีกอใหเกิดผลเสียแกตัวเองและสังคม สงผลตอคุณภาพประชาชน

ของประเทศและความเจริญของประเทศ ปจจัยสำคัญท่ีสงเสริมคุณภาพของประชาชน คอืการอบรมเลี้ยงดู และการจัด

การศึกษา ครูจึงมีหนาท่ีดูแลสงเสริม สนับสนุนปองกัน และชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด บทบาทหนาท่ีของครู

นอกจากใหความรูดานวิชาการและวิชาชีพแลว ครูตองรูหลักจิตวิทยา ท่ีเปนศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทำ

ของเด็ก เพ่ือชวยเหลือเด็กตามวัยและพัฒนาการตางๆ ดังนั้นจึงจำเปนท่ีนักเรียนตองไดรับการดูแลเอาใจใสอยางดีจาก

พอแมเม่ืออยูท่ีบาน และจากครู เม่ือมาอยูท่ีโรงเรียน ทำใหเกิดสัมพันธภาพระหวางครูกับศิษยใกลเคียงกันกับ

สัมพันธภาพระหวางบิดา มารดาและบุตร ผูบริหารสถานศึกษาก็เปนผูมีบทบาทสำคัญในการบริหารและการจัด

การศึกษา เพ่ือบรรลุจุดหมายของการศึกษา ซ่ึงจำเปนตองมีศักยภาพ สมรรถภาพและคุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการจัด

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองมีความรู ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือดำเนินการใหบรรลุ

ความสำเร็จตามเปาหมาย และจุดมุงหมายของการบริหาร ท่ีมุงหวังใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย 

ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรายกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงวัฒนธรรมในการ

ดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559) สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามแนวทางการ

ดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใหสถานศึกษาในสังกัด จัดระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน เพ่ือวางแผนและจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา ชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหาใหแกนักเรียนในแตละดาน แต

การดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 3 สวนใหญยังไมบรรลุเปาหมายตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เนื่องจาก
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สถานศึกษามีความแตกตางหลากหลายท้ังรูปแบบการบริหารจัดการ ชวงชั้นท่ีเปดสอน วัยของนักเรียนท่ีตองใช

จิตวิทยาและทักษะในการทำความเขาใจนักเรียนท่ีแตกตางกัน ความรูและความสามารถของผูบริหารและครูใน

สถานศึกษาแตละแหงซ่ึงลวนแตเปนปญหา อุปสรรคตอการดำเนินงานท้ังสิ้น  

 จากสภาพและปญหาท่ีเกิดข้ันดังกลาว ผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เพ่ือเปนแนวทางในการในการปรับปรุง

พัฒนา การดำเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเหมาะสม สงผลตอการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเปนท่ีมุงหวังของสังคมในอนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตาม ตำแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน 

 

สมมติฐานของการวิจัย  

 ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมี ตำแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน ตางกัน มีความ

คิดเห็นตอ การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 แตกตางกัน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 3 จำนวน 3,618 คน 

  2. กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต 3 กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie 

and Morgan, 1970 : 607-610) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 350 คน และสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 

Sampling) และสุมตัวอยางอยางงาย  
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 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยในคร้ังนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 แบงออกเปน 3 

ตอน มีคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 0.98 ประกอบดวย 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบรายการ 

(Check List)  

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด

สำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 

5 ระดับ   

  ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผู วิจัยนำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา ถึงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เพ่ือขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 2. ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถาม พรอมหนังสือขอความอนุเคราะห ไปยังผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง  

  3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน โดยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับ จำนวน 

350 ฉบับ คดิเปนรอยละ 100 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามโดยหาคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ 

(Percentage) 

 2. วิเคราะหขอมูลคำนวณหาคาเฉลี่ย X และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือทราบระดับการดำเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ท้ังโดย

ภาพรวม รายดานและรายขอ  

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา โดย

ใชคา t - test (Independent Samples) และจำแนกประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยใชการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One Way ANOVA)  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ดานที่ การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ของสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น แปลผล อันดับที ่

X  S.D. 

1 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  3.80 0.71 มาก 3 

2 ดานการคัดกรองนักเรียน  3.67 0.79 มาก 5 

3 ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน  3.87 0.72 มาก 2 

4 ดานการปองกันแกไขปญหานักเรียน  3.72 0.79 มาก 4 

5 ดานการสงตอนักเรียน 3.87 0.58 มาก 1 

ภาพรวม 3.79 0.72 มาก  

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงวา การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการ

สงตอนักเรียน ( X = 3.87, S.D.= 0.58) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน ( X = 3.87, S.D.= 0.72) และ

ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ( X = 3.80, S.D.= 0.71) สวนดานท่ีมีความคิดเห็นต่ำสุด คือ ดานการคัดกรอง

นักเรียน ( X = 3.67, S.D.= 0.79) ตามลำดับ 

2. การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน 

  2.1 การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ยกเวนดานการสงตอนักเรียน 

  2.2 การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการสงตอ

นักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  2.3 การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามประสบการณทำงาน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล  

 1. ผลการวิเคราะหการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมมีอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก

ดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสงตอนักเรียน รองลงมา คือ ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน และดานการ
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รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล สวนดานท่ีมีความคิดเห็นต่ำสุด คือ ดานการคัดกรองนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อัญทลียา ยอดม่ัน (2560) ไดศึกษา สภาพปญหา และแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการดำเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 พบวา 

โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของกฤติยา มณีกาศ (2560) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีตอการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเมืองแงง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบวา 1) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการบริหารจัดการ ระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนเมืองแงง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ใน 4 ดาน ท้ังโดยภาพรวมและ

รายดานอยูในระดับมาก 

 2. การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน 

  2.1 การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนดานดานการสงตอนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุวดี โกสุมาลย (2560) 

ไดศึกษาเร่ืองสภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตำแหนงตางกัน มีความ

คิดเห็นตอสภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย และเม่ือพิจารณา

เปนรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 

  2.2 การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ยกเวนดานการสงตอนักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย 

นันทะเสน (2558) ไดศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบานแมอุสุ สังกัดสานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 พบวา ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการดำเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการสงเสริมและพัฒนามีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  2.3 การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามประสบการณทำงาน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย เพชรจันทร (2559) ไดศึกษาเร่ือง ปญหาและแนวทางพัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษาโรงเรียนบานปลวกแดง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 

1 พบวา ผลการเปรียบทียบปญหาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูทีปรึกษาโรงเรียนบานปลวกแดงสังกัดสำนักงาน
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระของ เขต 1 จำแนกตามประสบการณการทำงานโดยรวมและรายดานแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเวนดานการคัดกรองนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ  

 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

  (1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการนำขอมูลนักเรียนไปใชสงเสริม การ

ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนไดถูกตองและเหมาะสม และปรับปรุงขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนปจจุบันอยู

เสมอ 

  (2) ดานการคัดกรองนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการทำความเขาใจกับนักเรียนและผูปกครองใน

การคัดกรองเพ่ือจำแนกกลุมนักเรียน และจัดใหนักเรียนทุกคนไดรับการคัดกรองเพ่ือจำแนกกลุมนักเรียน 

  (3) ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหนักเรียนทุกคนท้ังในกลุมปกติและ

กลุมเสี่ยง และจัดกิจกรรมใหนักเรียนทุกคนท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของท่ีปรึกษา 

  (4) ดานการปองกันแกไขปญหานักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมสอดคลองกับปญหา

บุคลิกลักษณะและสภาพแวดลอมของนักเรียน และมีการประสานงานกับฝายท่ีเกี่ยวของเพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือนชวย

เพ่ือน  

  (5) ดานการสงตอนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนกลุมท่ีมีปญหารุนแรงโดยไดรับ

การสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากนักสังคมสงเคราะห และดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนกลุมท่ีมีปญหารุนแรง

โดยไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากจิตแพทย 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  (1) ควรมีการศึกษาวิธีการใชเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลโดยการทำเปน 

Case study ดานพฤติกรรมการเรียนและความรวมมือจากผูปกครอง 

  (2) ควรมีวิจัยเชิงสำรวจปจจัยสวนบุคคลของนักเรียนท่ีสงผลตอปญหาการดำเนินงานตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 

  (3) ควรมีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนารูปแบบในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงจะเปน

แนวทางใหกับครูในการนำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหสอดคลองกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  (4) ควรมีการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครองกับสถานศึกษา 
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