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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแล
ช่ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นกลุ่ ม บางบ่ อ 1 สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
สมุ ท รปราการ เขต 2 โดยจำแนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ์ ก ารทำงาน และขนาดของ
สถานศึ ก ษา กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ในการวิจั ย ครั้งนี้ ได้ แ ก่ ค รูผู้ ส อนโรงเรี ย นในกลุ่ ม บางบ่ อ 1 สั งกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้การกำหนด
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 168 คน โดยแบ่งประชากรตามสัดส่วนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ตามมาตรวัดของลิเคอร์ท กำหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ สถิติที่ ใช้ใน
การวิจัย คือ ค่าความพี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Sheffe
ผลการวิจัยพบว่าครูมีความคิดเห็นต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนกลุ่มบางบ่อ
1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็ นรายบุคคล
และด้านการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งต่อนักเรียน
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และด้านการคัดกรองนักเรียน ผลการเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า ครูที่มีวุฒิ การศึกษา
และประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกั น และ ครูที่สังกัดสถานศึกษาต่างขนาดกัน มีความคิดเห็นต่อระบบดูแล
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โดยภาพรวมและรายด้ านแตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
คำสำคัญ: ความคิดเห็นของครู; ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน; สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Abstract
The purposes of this research were to study and compare on teachers'
opinions on the educational administrators’ student care and support operation
system of Bang Bo Group 1 school under the Samut Prakan Primary Educational
Service Area Office 2, classified by educational qualifications, work experiences and
size of schools. The sample group consisted of 168 teachers of Bang Bo Group 1
school under Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 2, academic year
2021, divided by the proportional population to obtain a sample. The research
instrument used for a data collection were the questionnaire. The instrument of the
research was rating scale questionnaires for determining in five level. The statistics
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test
and one-way ANOVA test and when the differences were found, a pairwise
comparison was conducted with Scheffe's method.
The study results of teachers' opinions on the educational administrators’
student care and support operation system of Bang Bo Group 1 school under the
Samut Prakan Primary Educational Service Area Office 2 as an overall result was at a
high level. When observing individual aspects, the results were found that there
were two highest levels; the individual aspects of knowing students individually and
helping and problem solving. The results were found that there were two high
levels; the referring and students’ classifications. The comparing results of personal
status were found that the teachers with different educational qualifications and
work experiences had opinion about student care and support operation system for
overall and each individual aspect were not different and the teachers were in
different size of schools had opinion about student care and support operation
system for overall and each individual aspect significantly were different at the .05
level.
Keyword: Teachers' opinions; Student Care and Support Operation system;
Educational Service Area Office

164 I วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2565)

บทนำ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสำคัญคือ เป็นกระบวนการ นวัตกรรม และกลไกในการ
ดูแลนักเรียนให้ทั่วถึง อย่างถูกต้อง เป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองนักเรียน
อย่างรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข ปลอดภัยปรับตัวเข้ากับสังคมได้ สามารถตัดสินใจ
ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง โดยวัตถุประสงค์ของระบบดูแ ลช่วยเหลือนักเรียน คือเพื่อให้โรงเรียนมี
ระบบในการดูแล ปกป้อง และพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่าน
กระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีหลักฐานตรวจสอบได้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และ
จุดเน้น ในการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ดำเนินการขับเคลื่อน โดยคำนึงถึงสิทธิของนักเรียน
ให้ ได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาด้ ว ยรูป แบบที่ เหมาะสม ซึ่ งระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเป็ น
กระบวนการหนึ่ งในเชิงการบริหารที่สำคัญ สถานศึกษาทุ กแห่งต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนสำคัญ 5 ขั้นตอน คือ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรอง 3)
การส่ งเสริมและพัฒ นา 4) การป้ องกั นและแก้ไขปัญ หา 5) การส่ งต่ อ (สำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2564) ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสถานศึกษา
ถือเป็ น ผู้ มีบ ทบาทสำคัญในการบริห ารจัดการ และผลั กดันภารกิจของสถานศึกษาให้ สำเร็จลุ ล่ว ง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน
จากการดำเนิน งานระบบดูแ ลช่ว ยเหลือ นัก เรีย นในปีก ารศึก ษา 2563 พบว่า การ
ดําเนิน งานระบบดูแลช่ว ยเหลือนักเรี ย น ยังไม่เป็นไปตามแนวทางการดําเนินงาน ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน ในกระบวนการทำงาน การวางแผนและจัด กิจ กรรม
เพื่อ ส่งเสริม พัฒ นา ช่ว ยเหลือ ป้อ งกัน และแก้ไขปัญ หาให้แ ก่นัก เรีย น ในแต่ล ะด้า น เนื่อ งจาก
บุค ลากรที่เ กี่ย วข้อ งบางส่ว น ไม่ส ามารถปฏิบัติห น้ า ที่ได้ค รบถ้ว นตามแนวทางของระบบดูแ ล
ช่ว ยเหลือ นัก เรีย น จึง อาจทำให้ไ ด้ รับ ข้อ มูล ที ่ค ลาดเคลื ่อ น ในการช่ว ยเหลือ ดูแ ล และส่ง ต่อ
นักเรียน (ศศิวิมล เรืองไทย, 2564)
งานวิจัยนี้เป็นการสำรวจ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ
โรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อ
นำผลการวิจัย ที่ได้ มาเป็น แนวทางเพื่อพัฒ นาและปรับปรุง การบริห ารงานระบบดู แลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เป็นไปด้วยความ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรีย น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนกลุ่ม บาง
บ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
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2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนกลุ่ม
บางบ่ อ 1 สั งกัดสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตามวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และขนาดของสถานศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ พื้นที่วิจัย คือ กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประชากร คือ ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนในกลุ่ม
บางบ่อ 1 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2564
จำนวน 284 คน กลุ่ มตัวอย่าง คือ ครูผู้ ส อน โรงเรียนในกลุ่ มบางบ่อ 1 สั งกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน จำนวน 168 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบสัดส่วน ใช้หลักการแบ่งสัดส่ วนตามการเทียบบัญญัติไตรยางค์ และได้ใช้การกำหนด
กลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 จากการเปิดตารางของ Cohen (Cohen, Manion and
Marrison, 2011)
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับ ความคิดเห็ น
ของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มบางบ่ อ 1 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่น 0.75 โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู้ ต อบแบสอบถามได้ แ ก่ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ ก ารทำงาน และขนาดของสถานศึก ษา เป็ น แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ
ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
โดยแบ่ งเป็ น 4 ด้ านได้ แ ก่ 1) ด้ านการรู้จัก นั กเรียนเป็ น รายบุ ค คล 2) ด้ านการคั ดกรองนั ก เรีย น
3) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 4) ด้านการส่งต่อนักเรียน จำนวน 40 ข้อ มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรการวัดของลิ เคอร์ ท (Likert Scales) และ
กำหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นำข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งดำเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้ แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ แบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มี
ต่อระบบดูแลช่วยเหลื อนั กเรี ย น ของโรงเรียนกลุ่ มบางบ่อ 1 สั งกัดสำนัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่ มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ต่อระบบดูแลช่วยเหลือนั กเรียน
ของโรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
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โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ความคิดเห็ นของครูที่มีป ระสบการณ์ การ
ทำงาน และขนาดของสถานศึกษาต่างกัน ต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 1
สังกัด สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยใช้การวิ เคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5 จึงนำค่าคะแนนเป็นรายคู่ไปทำการทดสอบโดยวิธีการของเชฟเฟ (Sheffe's Post
hoc Comparison)

ผลการการศึกษา
ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน กลุ่มบาง
บ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สรุปผลการวิจัยได้ดงั นี้
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็ นของครูที่มีต่อระบบดูแล
ช่วยเหลื อนั กเรี ย น ของโรงเรีย นกลุ่ มบางบ่อ 1 สั งกัด สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 2 ภาพรวมและรายด้าน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
S.D.
ระดับ
1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

4.53

0.40

มากที่สุด

2 ด้านการคัดกรองนักเรียน

4.44

0.47

มาก

3 ด้านการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน

4.53

0.42

มากที่สุด

4 ด้านการส่งต่อนักเรียน

4.45

0.47

มาก

4.49

0.40

มาก

รวม

จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน
กลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในภาพรวมอยู่
ในระดั บ มาก ( = 4.49) และเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด 2 ด้ า น ได้ แ ก่
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานั กเรียน ( = 4.53) อยู่
ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งต่อนักเรียน ( = 4.45) และ ด้านการคัดกรองนักเรียน ( =
4.44)
ตาราง 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน
กลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน

Journal of Institute of Trainer Monk Development Vol.5 No.1 (January-March 2022) I 167

สูงกว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
S.D.

t

p

S.D.

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

4.52 0.42 4.56 0.36

-0.65

.52

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน

4.42 0.49 4.50 0.42

-1.04

.30

3. ด้ า นการช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไ ขปั ญ หา 4.51 0.42 4.60 0.41
นักเรียน

-1.12

.27

4. ด้านการส่งต่อนักเรียน

4.42 0.49 4.54 0.40

-1.39

.17

รวม

4.47 0.42 4.55 0.35

-1.17

.24

จากตาราง 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็ นของครูที่ มีต่อระบบดูแลช่ว ยเหลื อ
นักเรียนของโรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 จำแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแล
ช่ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นกลุ่ ม บางบ่ อ 1 สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงานโดยภาพรวมและรายด้าน
ประสบการณ์การทำงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน น้อยกว่า 5 ปี 5 - 10 ปี

10 ปี ขึ้นไป

F

p

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

4.54

4.48

4.61

2.28 .11

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน

4.39

4.43

4.50

0.75 .47

3. ด้านการช่ว ยเหลื อ และแก้ไขปั ญ หา
นักเรียน

4.54

4.54

4.51

0.07 .93
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4. ด้านการส่งต่อนักเรียน
รวม

4.43

4.44

4.50

0.27 .76

4.48

4.46

4.53

0.41 .66

จากตาราง 3 พบว่ า ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของครูที่ มีต่อระบบดูแลช่ว ยเหลื อ
นักเรียนของโรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแล
ช่ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นกลุ่ ม บางบ่ อ 1 สั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน
ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขนาด
กลาง

ขนาดใหญ่และ
ขนาดใหญ่ F
พิเศษ

p

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

4.29

4.52

4.63

8.19*

.000

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน

4.20

4.41

4.57

7.23*

.001

3. ด้านการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
นักเรียน

4.30

4.52

4.65

8.32*

.000

4. ด้านการส่งต่อนักเรียน

4.15

4.46

4.59

10.24* .000

4.23

4.48

4.61

10.40* .000

รวม

* p < .05
จากตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.05 และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตาราง
5-8
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ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้าน
การรู้จักนักเรียน เป็นรายบุคคล จำแนกตามขนาดของสถานศึกษารายคู่
ขนาด ขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก
กลาง ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดของสถานศึกษา
4.29
1. ขนาดเล็ก

4.29

2. ขนาดกลาง

4.52

3. ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ

4.63

4.52

4.63

*

*

* p < .05
จากตาราง 5 พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
แตกต่ างกัน กับ สถานศึกษาขนาดกลาง และ สถานศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่ พิเศษ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้าน
การคัดกรองนักเรียน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษารายคู่
ขนาด ขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก
กลาง ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดของสถานศึกษา
4.20
1. ขนาดเล็ก

4.20

2. ขนาดกลาง

4.41

3. ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ

4.51

4.41

4.51
*

* p < .05
จากตาราง 6 พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นด้านการคัดกรองนักเรียน แตกต่าง
กันกับสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ
ไม่พบความแตกต่าง
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ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็ นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษารายคู่
ขนาดเล็ก
ขนาดของสถานศึกษา
4.30
1. ขนาดเล็ก

4.30

2. ขนาดกลาง

4.52

3. ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ

4.65

ขนาด

ขนาดใหญ่และ

กลาง

ขนาดใหญ่พิเศษ

4.52

4.65
*

* p < .05
จากตาราง 7 พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียนแตกต่างกันกับสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง
ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็ นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ด้าน
การส่งต่อนักเรียน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษารายคู่
ขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดของสถานศึกษา
4.15
1. ขนาดเล็ก

4.15

2. ขนาดกลาง

4.46

3. ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ

4.59

* p < .05

4.46

4.59

*

*
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จากตาราง 8 พบว่า พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ ก มีความคิดเห็ น ด้านการส่ งต่อนักเรียน
แตกต่ างกัน กับ สถานศึกษาขนาดกลาง และ สถานศึกษาขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่ พิเศษ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ กษาความคิด เห็ น ของครูที่ มีต่ อระบบดู แลช่ว ยเหลื อ นั กเรีย น ของโรงเรีย นกลุ่ ม
บางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 1 สังกัด
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รปราการ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก
ทั้ งนี้ เป็ น เพราะกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงสาธารณสุ ข
(กรมสุขภาพจิต, 2551) จัดทำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ต่อมา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2564) กอปรกับผู้บริหารและครูผู้ส อน ตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบการดู แลช่วยเหลือ
นักเรียน นำนโยบายมาบริหารจัดการอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแล
ช่วยเหลื อนั กเรี ย น ของโรงเรีย นกลุ่ มบางบ่อ 1 สั งกัด สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึ กษา
สมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ (รัชพล เที่ยงดี ,
2563) ได้ศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (โสภา เชือมทอง, 2562) ได้ศึกษาสภาพการดําเนินงาน
และแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดสํานักงานเขต
พื้น ที่ การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่าสภาพการดําเนิน งานระบบดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียนโรงเรียนชลบุรี“สุขบท” สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัย ของ (จันทัปปภา บุตรดี, 2562) ได้ศึกษาการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาในอำเภอหนองสองห้อง สำนักงานเขตพื้ นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิ จั ยพบว่า การดำเนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียนของสถานศึกษาในอำเภอหนองสองห้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (สมพร เล็กจินดา, 2561) ได้ศึกษา
การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่าระดับการ
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดั บ
มาก
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
กลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตามวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และขนาดของสถานศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนั กเรียน ของโรงเรียน
กลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก มาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 (2556)
หมวด 2 ข้อ 11 (1) คือ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ หมายถึง
ต้องมีการศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิช าการที่ องค์ กรหรือ หน่ ว ยงานจัด ขึ้ น เช่ น การประชุม การอบรม สั ม มนา การประชุม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร เป็ น ต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ผู้ บ ริ ห ารและครู ไ ม่ ว่ า จะมี วุ ฒิ การศึ ก ษาต่ า งกั น หรื อ ไม่
ก็ตาม จักต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อความก้าวหน้า ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคม อีกทั้ง
ผู้บริหารและครู ไม่ว่าจะมีวุฒิการศึกษาต่างกัน หรือไม่ก็ตาม ต่างก็ได้รับการพัฒนาทั่วหน้ากัน อันจะ
เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ แ ละประสบการณ์ เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ต นให้ ส ำเร็จ ตามนโยบ ายของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงส่งผลต่อการมีความคิดเห็นต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ แตกต่างกัน
สอดคล้ องกั บ ผลการวิ จั ย ของ (อริ ส รา เรือ งวงษ์ , 2562) ได้ ศึก ษา การบริห ารจั ดการระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนตามการรับรู้ของครู โรงเรียนกลุ่มกรุงเทพเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ระดับ ความคิดเห็ น ต่อการบริห ารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามการรับ รู้ของครู
โรงเรียนกลุ่มกรุงเทพเหนือสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ (จันจิรา ไชยรัตน์
,2561) ได้ศึกษา การดําเนิ น งานระบบดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนของผู้ บริห ารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดํ าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจั ยของ (กษิฏิพงษ์ ไวศะ
ยาณุกูล, 2564) ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในกลุ่ม สห
วิท ยาเขตเบญจบู ร พา สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 2 กรุ ง เทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
ในกลุ่มสหวิทยาเขตเบญจบูรพาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มี ต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
กลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตาม
ประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ บริหารและครูนำหลักการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ใน
แนวทางเดีย วกั น จึ งทำให้ ครู ที่ มีป ระสบการณ์ การทำงานต่ างกัน มี ระดับ ความคิ ดเห็ น ไม่ต่ างกั น
สอดคล้ องกั บ ผลการวิ จั ย ของ (อริ ส รา เรือ งวงษ์ , 2562) ได้ ศึก ษา การบริห ารจั ดการระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนตามการรับรู้ของครู โรงเรียนกลุ่มกรุงเทพเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
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พบว่ า ผลการเปรี ย บเที ย บการบริห ารจั ด การระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรีย นตามการรั บ รู้ ข องครู
โรงเรียนกลุ่มกรุงเทพเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน โดยภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (กษิฏิพงษ์ ไวศะยาณุกูล, 2564) ได้ศึกษา
ความคิดเห็ นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในกลุ่ม สหวิทยาเขต เบญจบูรพา
สังกัดสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการทำงานต่างกันต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนใน
กลุ่มสหวิทยาเขตเบญจบูรพา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
(กรดา มลิลา, 2564) ได้ศึกษา การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษาชั ยภู มิ เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ความคิด เห็ น ระหว่างผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาและครูผู้ สอนต่อสภาพการบริหารระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัด
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์การทำงานโดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่ต่างกัน
2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
กลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
เป็นเพราะว่าขนาดของสถานศึกษาที่ต่างกัน มีการบริหารระบบดูแ ลช่วยเหลือนักเรียนที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษามีกระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรีย นอย่างมีขั้นตอน
พร้อมด้วยวิธีการทำงานและเครื่ องมื อที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักในการดำเนินการ และ
ประสานความร่ว มมื ออย่ างใกล้ ชิ ด อีก ทั้ งยั งมี การส่ งเสริม พั ฒ นา ป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาให้ กั บ
นักเรียน เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการ
ดำรงชีวิตและรอดพ้นสภาวะวิกฤติต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2557) แต่กระบวนการดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการศึกษาตามบริบท ขนาด และ
ความพร้อมของสถานศึกษา ซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจั ยของ (รัชพล เที่ ยงดี, 2563) ได้ศึกษาการ
บริห ารระบบดูแลช่วยเหลือนั กเรียน ของผู้ บริห ารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
(กรรณสพร ผ่ อ งมาศ, 2561) ได้ ศึ ก ษาการศึ ก ษาการบริ ห ารระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรีย นของ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง ผลการวิจัยพบว่า
การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ตราด จันทบุรี และระยอง จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (คมสันติ์ สิงห์รักษ์ , 2560) ได้ศึกษาการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า การบริห ารงานกิจ การนักเรียนของโรงเรียนเอกชน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาในภาพรวม ระหว่างโรงเรียน
ขนาดเล็กและกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีความ แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (นิพนธ์ วิลุน, 2563) ได้ศึกษาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีม า เขต 6 จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน โดยสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (สุภักษร พงษ์อุดทา,
2562) ได้ศึกษา การประเมิน ความต้องการจําเป็นของครูที่มีต่อระบบการดู แลช่วยเหลื อ นักเรียน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกันมีความต้องการจําเป็นต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมแตกต่า งกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทรี่ ะดับ .05

องค์ความรู้ใหม่

จากรู ป ภาพอธิบ ายให้ เห็ น ผลการศึ กษาความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน ของโรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 มาจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกต่างกั น
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
บริ บ ทของสถานศึ ก ษา มี ค วามแตกต่ า งกั น ผู้ บ ริห าร และครู สั ง กั ด สถานศึ ก ษาทุ ก ขนาด ควร
ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างเต็มศักยภาพ เต็มที่ เต็มกำลัง โดยมีการจัดการ 4
ด้านคือ
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1. ด้านการรู้จักนักเรีย นเป็นรายบุคคล ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูใช้แบบประเมินพฤติกรรม
กับ นักเรียนเป็น รายบุ คคลอย่างเหมาะสม มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบปัญหาเบื้องต้น
เกี่ย วกั บ นั กเรี ย น ซึ่ งเป็ น ปั ญ หาที่ อาจเกิดจากครอบครัว สุ ขภาพ ความสามารถ ยาเสพติ ด ความ
ปลอดภัย และพฤติกรรมทางเพศ
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูหัวหน้าระดับชั้น และ ครูที่ปรึกษา มี
การประชุมร่วมกัน เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันอาจส่งผลกระทบต่อการเรียน ผู้บริหารและ
ครูให้ความสำคัญในการคัดกรองนักเรียน เพื่อให้ง่ายต่อการปกป้อง ช่วยเหลือ และ แก้ ไขปัญหาให้
นักเรียนต่อไป
3. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ผู้บริหารส่งเสริม ยกย่องชมเชย ให้ครูมีความ
เข้าใจในปัญหาของนั กเรียน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และ ให้ การสนับสนุนนักเรี ยนที่
ประกอบคุณงามความดีเสมอ
4. ด้านการส่งต่อนักเรียน ผู้บริหารส่งเสริม ให้ครูสร้างความอบอุ่น ให้การยอมรับ นักเรียนที่
ได้รับการส่งต่อให้สามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ จัดทำบันทึกสำหรับรายงานความก้าวหน้า ในการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกส่งต่อภายนอก พร้อมรายงานให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องและผู้ปกครองทราบ

บทสรุป
การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนกลุ่มบางบ่อ 1
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบโดยจำแนกตาม วุฒิการศึกษา, ประสบการณ์การทำงาน และขนาด
ของสถานศึกษา พบว่า ครูที่มีวุฒิ การศึกษาและประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และครูที่สังกัดสถานศึกษาที่มี
ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียนโดยภาพรวมและรายด้า น แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบองค์ความรู้ที่สำคัญ คือ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารสถานศึกษา โดยควรให้ความสำคัญกับ การบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ไม่ว่าสถานศึกษานั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
1.วิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มบาง
บ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2. ติดตามผลสำเร็ จในภาพรวมของการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรียนใน
กลุ่มบางบ่อ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
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