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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตาม ตำแหนง ระดับการศึกษา และ
ประสบการณทำงาน ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสุ ริน ทร เขต 3 กลุ ม ตั ว อย า งจำนวน 350 คน กำหนดขนาดกลุ ม ตั ว อย า งจากตาราง Krejcie and
Morgan และสุมตัวอยางแบบชั้น ภูมิ เครื่องมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบประมาณคา 5 ระดั บ ที่ มีคาความ
เที่ยงตรงเนื้อหาเทากับ 1 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F- test และทดสอบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีเชฟเฟ
ผลการวิจัย พบวา
1. การวิเคราะหการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน
ระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสงตอนักเรียน รองลงมา คือ ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน และดาน
การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการคัดกรองนักเรียน
2. การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน
2.1 การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเวนดานการสงตอนักเรียน
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2.2 การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการสงตอ
นักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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 ตลอดจนความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่
แทรกซึมสูวิถีชีวิตของผูคนในสังคมทุกรูปแบบ ทำใหคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น อยางรวดเร็ว รุน แรง และเต็มไปดวยสถานการณ ปญ หาที่ มีความสลับซับ ซอน การไหลบาของวัฒ นธรรม
ตางชาติที่เขามาสูสังคมไทยดวยกระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิ ยม ในขณะที่วัฒ นธรรมดั้งเดิมนั บวันแตจ ะ
ออนแอลง ทำใหเด็กและเยาวชนตกเปนเหยื่อของสถานการณความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกลาวจน
นำไปสู ก ารมี พ ฤติ ก รรมที่ ไม พึ ง ประสงค และความล ม เหลวทั้ ง ทางด า นการเรี ย น และความไม มั่ น คงในอนาคต
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559) การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง สถาบันทางสังคม และปจเจก
บุคคล จะเห็นไดวาปญหาของเด็กไทยที่เกิดขึ้นในปจจุบัน หลายปญหาลวนมีรากฐานสำคัญมาจากปญหาเดิมที่ไมไดรับ
การแกไขโดยเฉพาะรากของปญ หาที่เกิดขึ้นตั้งแตหนวยที่เล็กที่สุดคือสถาบันครอบครัว ประกอบกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ยิ่งทวีใหปญหาของเด็กที่เกิดขึ้นมีมิติที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากวาทุกภาคสวนในสังคม
โดยเฉพาะในระดับนโยบายไมเรงแสวงหาทางออกรวมกันเพื่อรับมือปองกันและแกไขปญหารวมทั้งการรวมกันกำหนด
ทิศทางและยุทธศาสตรในการพัฒนาเด็กไทยที่ชัดเจนและครอบคลุมรอบดาน อาจจะทำใหปญหาที่เกิดกับเด็กทวีความ
รุนแรงมากขึ้น บั่นทอนคุณภาพของเด็กไทยใหตกต่ำลง เด็กขาดศักยภาพที่จะแขงขัน และขาดความพรอมที่จะพัฒนา
ประเทศใหมีขีดความสามารถทัดเทียมกับประเทศในประชาคมอาเซียนตอไปในอนาคต (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552)
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนความสำคัญตอการพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวังโดยผานกระบวนการทาง
การศึกษานั้น นอกจากจะดำเนินการดวยการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนแลว การปองกันและการชวยเหลือแกปญหา
ตาง ๆที่เกิดกับนักเรียนก็เปนสิ่งสำคัญ เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งดานการสื่อสาร
เทคโนโลยี ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหาครอบครัว ปญหาการแขงขันทุกรูปแบบ กอใหเกิด
ความทุกขความกังวลใจ ความเครียดซึ่งลวนแตเปนผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนจนนำไปสูการเกิด
ปญหาและสภาวะวิกฤตทางสังคมซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่มีบทบาทในการพัฒนา
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คุณ ภาพการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเล็งเห็นวาภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นตอเด็กและ
เยาวชนอยางมากมาย เชน การทะเลาะวิวาท การแตงกาย ชูสาว ยาเสพติด การแขงรถจักรยานยนตบนทองถนนอยาง
ผิดกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีนโยบายสำคัญที่จะตองรวมมือกับทุกฝายทั้งในและ
นอกกระทรวงศึกษาธิการในการแกไขปญหานี้ วิธีการหนึ่ง คือ นำระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาดำเนินการอยาง
จริงจังอีกครั้ง เนื่องจากการติดตามประเมินผลพบวาระบบการดูและชวยเหลือนักเรียน เปนระบบที่ชวยปองกันและ
แก ไขป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ได รวมทั้ ง ยั ง ช ว ยเสริม สร า งคุ ณ ภาพที่ ดี ให แ ก เด็ ก และเยาวชน ทั้ ง ทางด า น ร า งกาย จิ ต ใจ
สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่เปนสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
โรงเรียนเปนสถาบันการศึกษา มีหนาที่จัดการศึกษาใหกับนักเรียน โดยมีครูเปนผูทำหนาที่อบรมสั่งสอน
เพื่อพัฒ นาคนใหเปนคนดี คนเกง และใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขการศึกษาของไทยในอดีต ครูมีหนาที่สอน
หนังสือและสอนคนควบคูกันไป ครูจะดูแลเอาใจใสลูกศิษยอยางใกลชิดและสม่ำเสมอ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของ
สังคม ปจจุบันครูสวนใหญมุงเนนการสอนหนังสือมากกวาการสอนคน ทำใหการดูแลเอาใจใสนักเรียนลดลง อันเปนผล
ใหนักเรียนมีพฤติกรรมอันไมพึงประสงคและสรางปญหาใหกับสังคม ผลกระทบที่สำคัญ ไดแกปญหาดานการเรียน
นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน มาโรงเรียนสาย และหนีเรียนปญหาดานความประพฤติ เกี่ยวกับการแตงกายผิด
ระเบียบ กาวราวไมสุภาพ ปญหาการขาดระเบียบวินัย ไมปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของโรงเรียน ปญหาดานยา
เสพติด ทำใหพบวานักเรียนมีการทดลองใชสารเสพติด และมีการแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปญหาการทะเลาะวิวาท เที่ยวเตร มั่วสุมทางเพศ ที่กอใหเกิดผลเสียแกตัวเองและสังคม สงผลตอคุณภาพประชาชน
ของประเทศและความเจริญของประเทศ ปจจัยสำคัญที่สงเสริมคุณภาพของประชาชน คือการอบรมเลี้ยงดู และการจัด
การศึกษา ครูจึงมีหนาที่ดูแลสงเสริม สนับ สนุ นปองกัน และชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด บทบาทหนาที่ของครู
นอกจากใหความรูดานวิชาการและวิชาชีพแลว ครูตองรูหลักจิตวิทยา ที่เปนศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทำ
ของเด็ก เพื่อชวยเหลือเด็กตามวัยและพัฒนาการตางๆ ดังนั้นจึงจำเปนที่นักเรียนตองไดรับการดูแลเอาใจใสอยางดีจาก
พ อ แม เมื่ อ อยู ที่ บ า น และจากครู เมื่ อ มาอยู ที่ โรงเรีย น ทำให เกิ ด สั ม พั น ธภาพระหว า งครูกั บ ศิ ษ ย ใกล เคี ย งกั น กั บ
สัมพั น ธภาพระหวางบิ ดา มารดาและบุ ตร ผูบ ริหารสถานศึก ษาก็ เป น ผูมีบ ทบาทสำคัญ ในการบริห ารและการจัด
การศึกษา เพื่อบรรลุจุดหมายของการศึกษา ซึ่งจำเปนตองมีศักยภาพ สมรรถภาพและคุณลักษณะที่เอื้อตอการจัด
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองมีความรู ความสามารถและคุณ ธรรมจริยธรรม เพื่อดำเนินการใหบรรลุ
ความสำเร็จตามเปาหมาย และจุดมุงหมายของการบริหาร ที่มุงหวังใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรายกาย จิตใจ สติปญ ญา ความรู และคุณ ธรรม จริยธรรม รวมถึงวัฒ นธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559) สำนักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึกษาสุริน ทร เขต 3 ไดดำเนิน งานระบบการดูแ ลชวยเหลือนั กเรียน ตามแนวทางการ
ดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหสถานศึกษาในสังกัด จัดระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน เพื่อวางแผนและจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา ชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหาใหแกนักเรียนในแตละดาน แต
การดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 3 สวนใหญยังไมบรรลุเปาหมายตามแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เนื่องจาก
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สถานศึกษามีค วามแตกตางหลากหลายทั้งรูป แบบการบริห ารจัดการ ชวงชั้น ที่เป ดสอน วัยของนัก เรียนที่ ต องใช
จิต วิท ยาและทัก ษะในการทำความเขาใจนั ก เรียนที่ แ ตกตางกัน ความรูและความสามารถของผูบ ริหารและครูใน
สถานศึกษาแตละแหงซึ่งลวนแตเปนปญหา อุปสรรคตอการดำเนินงานทั้งสิ้น
จากสภาพและปญหาที่เกิดขั้นดังกลาว ผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เพื่อเปนแนวทางในการในการปรับปรุง
พั ฒ นา การดำเนิ น งานในระบบดูแลชวยเหลือนั กเรียนที่เหมาะสม สงผลตอการพั ฒ นาศักยภาพของนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเปนที่มุงหวังของสังคมในอนาคตตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการดำเนิ น งานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรีย นของสถานศึ ก ษา สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตาม ตำแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน
สมมติฐานของการวิจัย
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มี ตำแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน ตางกัน มีความ
คิ ด เห็ น ต อ การดำเนิ น งานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 แตกตางกัน
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 จำนวน 3,618 คน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 กำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie
and Morgan, 1970 : 607-610) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 350 คน และสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) และสุมตัวอยางอยางงาย
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 แบงออกเปน 3
ตอน มีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 0.98 ประกอบดวย
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบรายการ
(Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี
5 ระดับ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผู วิ จั ย นำหนั ง สื อ จากคณะศึ ก ษาศาสตร วิ ท ยาลั ย นครราชสี ม า ถึ ง สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสุ ริน ทร เขต 3 เพื่ อ ขอเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากผู บ ริห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู ส อนในสถานศึ ก ษา สั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
2. ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถาม พรอมหนังสือขอความอนุเคราะห ไปยังผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ที่เปนกลุมตัวอยาง
3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน โดยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับ จำนวน
350 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามโดยหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ
(Percentage)
2. วิเคราะหขอมูลคำนวณหาคาเฉลี่ย X และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อทราบระดับการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ทั้งโดย
ภาพรวม รายดานและรายขอ
3. วิเคราะห เปรียบเที ยบระดับ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ การดำเนิน งานระบบดูแ ลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา โดย
ใช ค า t - test (Independent Samples) และจำแนกประสบการณ ในการปฏิ บั ติ งาน โดยใช ก ารวิ เคราะห ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One Way ANOVA)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมและรายดาน
ดานที่
1
2
3
4
5

การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ดานการคัดกรองนักเรียน
ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน
ดานการปองกันแกไขปญหานักเรียน
ดานการสงตอนักเรียน
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
X
3.80
0.71
3.67
0.79
3.87
0.72
3.72
0.79
3.87
0.58
3.79
0.72

แปลผล

อันดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
5
2
4
1

จากตารางที่ 1 แสดงวา การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 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) สวนดานที่มีความคิดเห็นต่ำสุด คือ ดานการคัดกรอง
นักเรียน ( X = 3.67, S.D.= 0.79) ตามลำดับ
2. การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน
2.1 การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง โดยภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเวนดานการสงตอนักเรียน
2.2 การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการสงตอ
นักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามประสบการณทำงาน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยภาพรวมมีอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสงตอนักเรียน รองลงมา คือ ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน และดานการ
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รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล สวนดานที่มีความคิดเห็นต่ำสุด คือ ดานการคัดกรองนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อัญ ทลียา ยอดมั่น (2560) ไดศึกษา สภาพปญ หา และแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 พบวา
โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ งานวิจัยของกฤติยา มณี กาศ (2560) ไดศึกษาเรื่อง ความพึ งพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเมืองแงง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบวา 1) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการบริหารจัดการ ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนเมืองแงง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ใน 4 ดาน ทั้งโดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน
2.1 การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ริน ทร เขต 3 จำแนกตามตำแหน ง โดยภาพรวมและรายด าน แตกต างกั น อย างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานดานการสงตอนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุวดี โกสุมาลย (2560)
ไดศึกษาเรื่องสภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตำแหนงตางกัน มีความ
คิดเห็นตอสภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย และเมื่อพิจารณา
เปนรายดานทุกดานไมแตกตางกัน
2.2 การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามระดับ การศึกษา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกั น
ยกเวนดานการสงตอนักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย
นันทะเสน (2558) ไดศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบานแมอุสุ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 พบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการดำเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการสงเสริมและพัฒนามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จำแนกตามประสบการณทำงาน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย เพชรจันทร (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาและแนวทางพัฒ นาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนบานปลวกแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต
1 พบวา ผลการเปรียบทียบปญหาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูทีปรึกษาโรงเรียนบานปลวกแดงสังกัดสำนักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระของ เขต 1 จำแนกตามประสบการณการทำงานโดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเวนดานการคัดกรองนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
(1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการนำขอมูลนักเรียนไปใชสงเสริม การ
ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนไดถูกตองและเหมาะสม และปรับปรุงขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนปจจุบันอยู
เสมอ
(2) ดานการคัดกรองนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการทำความเขาใจกับนักเรียนและผูปกครองใน
การคัดกรองเพื่อจำแนกกลุมนักเรียน และจัดใหนักเรียนทุกคนไดรับการคัดกรองเพื่อจำแนกกลุมนักเรียน
(3) ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหนักเรียนทุกคนทั้งในกลุมปกติและ
กลุมเสี่ยง และจัดกิจกรรมใหนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของที่ปรึกษา
(4) ดานการปองกันแกไขปญหานักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับปญหา
บุคลิกลักษณะและสภาพแวดลอมของนักเรียน และมีการประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อนชวย
เพื่อน
(5) ดานการสงตอนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนกลุมที่มีปญหารุนแรงโดยไดรับ
การสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากนักสังคมสงเคราะห และดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนกลุมที่มีปญหารุนแรง
โดยไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากจิตแพทย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการศึกษาวิธีการใชเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลโดยการทำเปน
Case study ดานพฤติกรรมการเรียนและความรวมมือจากผูปกครอง
(2) ควรมี วิจัยเชิงสำรวจป จจั ยส วนบุ ค คลของนั กเรียนที่ สงผลตอปญ หาการดำเนิ น งานตามระบบดูแ ล
ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
(3) ควรมีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนารูปแบบในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะเปน
แนวทางใหกับครูในการนำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(4) ควรมีการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือระหวางผูปกครองกับสถานศึกษา
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