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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอน จําแนกตามตําแหน่งและขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน จํานวน 389 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งประกอบด้วยชุดคําถาม 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วิจัย
เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง และส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 389 ฉบับ ได้กลับมาทั้งหมด  
389 ฉบับ เป็นฉบับสมบูรณ์ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
                           
          จากการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
         5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารร้อยละ
19.54 โดยอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 7.46 ขนาดกลาง ร้อยละ 3.34 และขนาดเล็กร้อยละ 8.74  
  สําหรับครู ร้อยละ 80.46 โดยอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 12.34 ขนาดกลาง ร้อยละ      
9.00 และขนาดเล็กร้อยละ 59.12   
  5.1.2 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  
                  1) สภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ในภาพรวมและรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังน้ี ด้านการดําเนินงานตามแผน ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน ด้านการปรับปรุง
พัฒนาให้ได้มาตรฐาน และด้านการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล  
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                     เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยมีรายละเอียด ดังน้ี 
                        (1) ด้านการดําเนินงานตามแผน ในภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่คิดเห็นสูงสุด 3 ข้อ คือสถานศึกษาดําเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
เพ่ือให้ทราบสภาพความเป็นอยู่ทางบ้านของนักเรียน สถานศึกษาจัดทําระเบียนสะสมของนักเรียนทุกคน
มีการสังเกตและบันทึกข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล และสถานศึกษาดําเนินการ
ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียน ความประพฤติ และส่งเสริมในด้านสุขภาพแก่
นักเรียน ข้อที่คิดเห็นตํ่าสุด 3 คือ สถานศึกษาจัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมโฮมรูม สถานศึกษาดําเนินการทดสอบ ประเมินผลความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) 
ของนักเรียน และสถานศึกษาดําเนินการสํารวจความต้องการของนักเรียนในด้านต่างๆ และ
เก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
                      (2) ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ข้อที่คิดเห็นสูงสุด 3 ข้อ ดังน้ี สถานศึกษามีการจัดทําแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ
และปฏิทินปฏิบัติงานเป็นภาคเรียนและตลอดปีการศึกษา สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ 
และประชาสัมพันธ์งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่บุคลากรและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และ
สถานศึกษามีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการบริหารงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อที่คิดเห็นตํ่าสุด 3 ดังน้ี สถานศึกษาจัดทําคู่มือเพ่ือกําหนดแนวทาง 
วิธีการประสานงานในการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ชัดเจน สถานศึกษาจัดทํา
เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดในการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา และสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน    
                        (3) ด้านการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่คิดเห็นสูงสุด 3 ข้อ ดังน้ี สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานเป็นทีม
และประสานงานกันระหว่างบุคลากรภายใน และมีเครือข่ายภายนอกสถานศึกษา นักเรียนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และข้อ 2 สถานศึกษา
แต่งต้ังคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความรู้และ
ความสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ข้อที่คิดเห็นตํ่าสุด 3 ดังนี้ ข้อ 5 สถานศึกษาจัดให้มีศูนย์หรือ
ห้องปฏิบัติงานและมีข้อมูลสารสนเทศของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาจัดทํา
รายงานสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเผยแพร่ให้ผู้เก่ียวข้องทราบ และสถานศึกษาดําเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่เสมอ 
                        (4) ด้านการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ในภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ 
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่คิดเห็นสูงสุด 3 ข้อ ดังน้ี ข้อ 13 สถานศึกษานําผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาดําเนินการจัดเก็บและรวบรวม
หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ และสถานศึกษา
แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล ระบบดูแลช่วยเหลือ 
ข้อที่คิดเห็นตํ่าสุด 3 ดังนี้ สถานศึกษานําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาระบบนิเทศ 
กํากับ ติดตามและประเมินผล สถานศึกษาจัดทําเคร่ืองมือการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
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ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสถานศึกษากําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   
                 2) ปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอน ในภาพรวมและรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังน้ี ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน ด้านการดําเนินงานตามแผน และ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ด้านการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล และด้านการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน  
                       เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยมีรายละเอียด ดังน้ี 
                    (1) ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่คิดเห็นสูงสุด 3 ข้อ ดังน้ี สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพความพร้อมก่อนการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาจัดทําคู่มือเพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการประสานงาน
ในการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ชัดเจน และสถานศึกษามีการจัดทําแผนงาน/
โครงการ แผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานเป็นภาคเรียนและตลอดปีการศึกษา ข้อที่คิดเห็นตํ่าสุด 
3 ดังน้ี สถานศึกษาจัดอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติ
และมีทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูทุกคนและบุคคลที่เก่ียวข้องได้รับรู้เพ่ิมเติม มีทักษะเก่ียวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
                    (2) ด้านการดําเนินงานตามแผน ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ข้อที่คิดเห็นสูงสุด 3 ข้อ ดังนี้ ข้อ 4 สถานศึกษาดําเนินการทดสอบ ประเมินผล
ความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) ของนักเรียน สถานศึกษาดําเนินการสํารวจความต้องการของนักเรียน
ในด้านต่างๆ และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน และสถานศึกษาดําเนินการประเมินพฤติกรรม
นักเรียน โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม SDQ ข้อที่คิดเห็นตํ่าสุด 3 ดังน้ี สถานศึกษาดําเนินการประชุม
ช้ีแจง เพ่ือทําความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน สถานศึกษาดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
นักเรียนจากระเบียนสะสม และสถานศึกษาดําเนินการเย่ียมบ้านนักเรียน เพ่ือให้ทราบสภาพความเป็นอยู่
ทางบ้านของนักเรียน    
                     (3) ด้านการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับน้อย 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่คิดเห็นสูงสุด 3 ข้อ ดังน้ี สถานศึกษานําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล สถานศึกษาจัดทําเคร่ืองมือการนิเทศ กํากับ 
ติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน และสถานศึกษาใช้วิธีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่หลากหลายและตรงตามสภาพจริง ข้อที่คิดเห็นตํ่าสุด 3 ดังน้ี สถานศึกษาดําเนินการจัดเก็บและ
รวบรวมหลักฐานต่างๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ สถานศึกษา
จัดอบรมพัฒนากรรมการผู้รับผิดชอบ การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในงานและสามารถปฏิบัติงานได้ และสถานศึกษาดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามการบริหารจัดการ
ระบบช่วยเหลือนักเรียนหลังดําเนินการโครงการ    
                     (4) ด้านการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับน้อย 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่คิดเห็นสูงสุด 3 ข้อ ดังน้ี สถานศึกษาจัดให้มีศูนย์หรือห้องปฏิบัติงานและ
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มีข้อมูลสารสนเทศของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพแห่งตน 
และสถานศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ข้อที่คิดเห็นตํ่าสุด 3 ดังน้ี ข้อ 12 นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม การบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิเช่ือถือได้ 
และสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มีความรู้และความสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง    
          5.1.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนจําแนกตามตําแหน่ง และขนาดโรงเรียน มีดังน้ี 
               1) การเปรียบสภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน
จําแนกตามตําแหน่งโดยภาพรวม แตกต่างกันไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
                       เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนอีก 3 ด้าน แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
                   2) การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอน จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
          5.1.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ในแต่ละด้าน
มีดังน้ี  
                  1) ด้านการวางแผนปฏิบัติงานพบว่า อันดับที่ 1 ผู้อํานวยการควรจัดประชุมผู้ปกครอง
เพ่ือวางเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละช้ันเรียน อันดับที่ 2 วิเคราะห์ สภาพ และปัญหาของโรงเรียน นักเรียน
และชุมชนอย่างถ่องแท้ เป็นระบบตามสภาพที่แท้จริง และ อันดับที่ 3 ควรวางแผน เขียนแผนงาน
ให้ครบถ้วน ควรวางแผนดําเนินการอย่างชัดเจน โดยนําข้อคิดจากฝ่ายพิจารณา และวางกรอบที่เหมาะสม 
                   2) ด้านการดําเนินงานตามแผน พบว่า อันดับที่ 1 ควรทําตามแผนท่ีวางไว้ อันดับที่ 2 
ครูและผู้ปกครองควรร่วมมือกันในการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน คัดกรองนักเรียน
ที่มีปัญหานัดพบผู้ปกครองเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน และอันดับที่ 3 ปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบ 
                  3) ด้านการนิเทศ กํากับ ติดตาม พบว่า อันดับที่ 1 ผู้บริหารร่วมกํากับติดตามโครงการ
เพ่ือเป็นกําลังใจ และแสดงให้เห็นความสําคัญของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันดับที่ 2 
ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ถ้ามีปัญหาต้องให้ความร่วมมือทุกฝ่ายไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเย้ือ ทุกคนต้องมี
จิตสํานึกในการดูแลและติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง และอันดับที่ 3 ติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
                   4) ด้านการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน พบว่า อันดับที่ 1 ครูผู้ปกครองและชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงระบบช่วยเหลือนักเรียน อันดับที่ 2 เก็บข้อมูลการดําเนินงาน
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แต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบครบถ้วนและวิเคราะห์งานท่ีทําไปแล้วตามสภาพจริงเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
และอันดับที่ 3 ต้องประชุมและพูดคุยกันมากๆ เพ่ือจะได้ผลที่ดีขึ้นแนวทางและมาตรการดีที่สุด 
 
5.2 อภิปรายผล 

 
           จากผลของการศึกษาวิจัย ผูวิ้จัยนําประเด็นที่สําคัญมาอภิปรายผลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
           5.2.1 สภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
ในภาพรวมและรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิเชียร วัฒนา (2547, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบว่า สภาพการดําเนินงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สมพรไชยแสง (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 พบว่าการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมัคร ขันชุมพล  (2548, บทคัดย่อ)  
ศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สมพงษ์ แก้วอาจ (2547, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น 
เขต 1-5 พบว่า มีสภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ    

มนัส ขาวไชยมหา (2552, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาสภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนประจําเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพร่องทางการได้ยินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาในโรงเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สุเทพ พรหมรักษา (2552,บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของพนักงานครูเทศบาล ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัด
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาพ 
อัยยะ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้ทุกโรงเรียน
ต้องมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องมีการปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติเป็นระยะๆ 
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และรายงานผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการในรอบปี จึงทําให้มีการปรับกระบวนการปฏิบัติงาน
เป็นเหตุทําให้มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ดังที่ พนม ลิ้มอารีย์ (2548, หน้า 26) กล่าวว่า 
ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 กําหนดให้มีงานแนะแนว
สังกัดสํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยให้อยู่ในกลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการยังได้กําหนดให้ครูทุกคนเป็นครูแนะแนว และเย่ียมบ้านนักเรียนตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอีกด้วย   
            1) ผลการศึกษาสภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย 
ดังน้ี                         
                      (1) ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ โชว์นันต์ มารุตวงค์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในข้ันเตรียมการวางแผน มีการดําเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุเทพ พรหมรักษา (2552, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา 
สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของพนักงานครูเทศบาล ในโรงเรียนสังกัด
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 ผลการวิจัยพบว่า ขั้นเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน อยู่ในระดับมาก 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการจัดทําแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน
เป็นภาคเรียนและตลอดปีการศึกษา สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสถานศึกษามีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม และสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                      (2) ด้านการดําเนินงานตามแผนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ โชว์นันต์ มารุตวงค์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียน ของโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดประทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ขั้นปฏิบัติ
ตามแผนการดําเนินงานมีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุเทพ   
พรหมรักษา (2552, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา สภาพและปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของพนักงานครูเทศบาล ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 ผลการวิจัยพบว่า 
ขั้นปฏิบัติตามแผน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษาดําเนินการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน เพ่ือให้ทราบสภาพความเป็นอยู่ทางบ้านของนักเรียน สถานศึกษาจัดทําระเบียนสะสมของ
นักเรียนทุกคนมีการสังเกตและบันทึกข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล และสถานศึกษา
ดําเนินการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียน ความประพฤติ และส่งเสริมในด้านสุขภาพ
แก่นักเรียน    
                       (3) ด้านการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ในภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุเทพ พรหมรักษา (2552, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา สภาพและปัญหา
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของพนักงานครูเทศบาล ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 9 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของพนักงานครู
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เทศบาลในโรงเรียนสังกัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 ขั้นกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานอยู่ในระดับมาก 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษานําผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนางานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมหลักฐานต่างๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ และสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ
นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล ระบบดูแลช่วยเหลือ  
                    (4) ด้านการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานเป็นทีมและประสานงานกันระหว่าง
บุคลากรภายใน และมีเครือข่ายภายนอกสถานศึกษา นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการตามโครงสร้าง
การบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความรู้และความสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง   
                  2) ปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน ในภาพรวมและรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังน้ี ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน ด้านการดําเนินงานตามแผน และ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ด้านการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล และด้านการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมัคร ขันชุมพล (2548, บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย 
เขต 2 พบว่า ปัญหาการปฏิบัติงานระบบการดูแลนักเรียนของข้าราชการครู โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิเชียร วัฒนา (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบว่า ปัญหาการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนในทุกด้านและทุกรายการ การดําเนินงานงานมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และครูต้องทําเป็นงานประจําที่ต้องดําเนินการ ประกอบกับเป็นโครงการที่ผู้บริหารที่ครูผู้สอนต้องร่วมกัน
ทั้งในด้านการวางแผนปฏิบัติงาน ด้านการดําเนินงานตามแผน และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ด้านการนิเทศ 
กํากับ ติดตามประเมินผล และด้านการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีประสิทธิภาพจึงทําให้ปัญหาการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อย 
                    เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน มรีายละเอียด ดังน้ี 
                     (1) ด้านการวางแผนปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพความพร้อมก่อนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
สถานศึกษาจัดทําคู่มือเพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีการประสานงานในการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้ชัดเจน และสถานศึกษามีการจัดทําแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน
เป็นภาคเรียนและตลอดปีการศึกษา      
                     (2) ด้านการดําเนินงานตามแผน ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับน้อย ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะสถานศึกษาดําเนินการทดสอบ ประเมินผลความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) ของนักเรียน 
สถานศึกษาดําเนินการสํารวจความต้องการของนักเรียนในด้านต่างๆ และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
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และสถานศึกษาดําเนินการประเมินพฤติกรรมนักเรียน โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม SDQ 
(The Strengths and Difficulties Questionnaire) 
                      (3) ด้านการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับน้อย     
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษานําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศ กํากับ ติดตาม
และประเมินผล สถานศึกษาจัดทําเคร่ืองมือการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และสถานศึกษาใช้วิธีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานที่หลากหลายและตรงตามสภาพจริง      
                      (4) ด้านการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับน้อย    
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาจัดให้มีศูนย์หรือห้องปฏิบัติงานและมีข้อมูล
สารสนเทศของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพแห่งตน 
และสถานศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเผยแพร่ให้ผู้เก่ียวข้องทราบ          
            5.2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน จําแนกตามตําแหน่ง และขนาดโรงเรียน มีดังน้ี 
                  1) ผลการเปรียบสภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอนจําแนกตามตําแหน่งโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ สมพงษ์ แก้วอาจ (2547, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น พบว่า เมื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 จําแนกตาม
ตําแหน่งหน้าที่ พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุภาพ อัยยะ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  
การเปรียบเทียบสภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญกับขั้นตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองนักเรียน 
อันเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะนําไปสู่การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาหรือกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหา
ได้ตรงตามความเป็นจริงต่อไป ขณะที่ครูผู้สอนมีบทบาทในด้านเป็นผู้ปฏิบัติซึ่งจะต้องดําเนินกิจกรรม
หลายอย่างพร้อมกันไป เช่น การศึกษาระเบียนสะสม การออกเย่ียมบ้าน นักเรียน การสังเกตและหรือ
การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง สัมภาษณ์ตัวนักเรียนเองและดูแลนักเรียนประจําวัน จึงทําให้มีความคิดเห็น
ที่แตกต่างด้านการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                 2) ผลการเปรียบสภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอนจําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาพ อัยยะ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
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ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบสภาพการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน 
มีสภาพการดําเนินงานไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การจัดโครงสร้าง การบริหารงานของโรงเรียน
แบ่งเป็นสี่กลุ่มงานเหมือนกันและในแต่ละกลุ่มงานก็มีบุคคลหรือคณะกรรมการรับผิดชอบปฏิบัติงาน
และรายงานผลประจํา ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่
และอยู่ในวัยหนุ่มเป็นมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ให้ความเอาใจใส่กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การทํางาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้กําหนดเป็นมาตรการให้โรงเรียนดําเนินการและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเป็นระยะตามนโยบายส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้โรงเรียนทุกขนาด
ได้ปฏิบัติภารกิจเหมือนกัน ทําให้ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
                3) การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอน จําแนกตามตําแหน่งโดยภาพรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชิต รุ่งศรีทอง (2546, 
บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารและการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อปัญหาการบริหารและการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม
สถานภาพของบุคลากร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยใช้กระบวนการบริหารแบบวงจรคุณภาพ PDCA เหมือนกันทุกโรงเรียน แม้ผู้บริหารสถานศึกษา
จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในด้าน การวางแผน และครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติ แต่การทํางาน
แบบเป็นทีมประสานมีการรายงานเป็นระยะทําให้ได้รับรู้ปัญหาเหมือนกัน จึงอาจทําให้มีความคิดเห็น
ที่ไม่แตกต่าง แม้ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในด้าน การวางแผน และครูผู้สอนมีบทบาท
เป็นผู้ปฏิบัติ แต่การทํางานแบบเป็นทีมประสานมีการรายงานเป็นระยะทําให้ได้รับรู้ปัญหาเหมือนกัน 
                   4) การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอน จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชิต รุ่งศรีทอง 
(2546, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารและการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อปัญหาการบริหารและการดําเนินงานระบบ
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การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้านทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
การจัดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาแบ่งเป็นสี่กลุ่มงานเหมือนกัน และ
ในแต่ละกลุ่มงานก็มีบุคคลหรือคณะกรรมการรับผิดชอบปฏิบัติงานและรายงานผลประจํา และ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนทุกขนาด ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และอยู่ในวัย
ที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ให้ความเอาใจใส่กํากับ ติดตาม ประเมินผลการทํางาน 
          5.2.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ในแต่ละด้าน
มีดังน้ี  
                  1) ด้านการวางแผนปฏิบัติงานพบว่า อันดับที่ 1 ผู้อํานวยการควรจัดประชุมผู้ปกครอง
เพ่ือวางเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละช้ันเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพิ่มพูน ผ่านสําแดง (2546, 
หน้า 107) ได้ทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
หนองสอพิทยาคม ตําบลลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการวิจัยพบว่า หลังจากที่ได้ดําเนินการ
จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มผู้ร่วมศึกษาและศึกษาดูงาน ทําให้ครูที่ปรึกษามีการพัฒนา
ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีขึ้น
อย่างเป็นระบบและช่วยลดปัญหาของนักเรียนได้ อันดับที่ 2 วิเคราะห์ สภาพและปัญหาของโรงเรียน
นักเรียนและชุมชนอย่างถ่องแท้เป็นระบบตามสภาพที่แท้จริง และอันดับที่ 3 ควรวางแผน เขียนแผนงาน
ให้ครบถ้วน ควรวางแผนดําเนินการอย่างชัดเจน โดยนําข้อคิดจากฝ่ายพิจารณา และวางกรอบที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ โกล์ดเบอร์ก (Goldberg, 1998, Abstract) ได้ทําการศึกษาการวางระบบ
ให้คําปรึกษาสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา และได้เสนอแนะว่า ระบบการให้คําปรึกษาควรประกอบด้วย 
การแต่งต้ังผู้ให้คําปรึกษา การฝึกทีมงาน การกําหนดบทบาทของคณะกรรมการ การวางตัวนักเรียน 
การกําหนดอัตราผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ต้องการ การให้คําปรึกษาอย่างสมเหตุสมผล ความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับที่ปรึกษา การสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูผู้สอน
เห็นความสําคัญของการจัดประชุมผู้ปกครอง 
                  2) ด้านการดําเนินงานตามแผน พบว่า อันดับที่ 1 ควรทําตามแผนท่ีวางไว้ อันดับที่ 2 
ครูและผู้ปกครองควรร่วมมือกันในการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน คัดกรองนักเรียน
ที่มีปัญหานัดพบผู้ปกครองเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน และอันดับที่ 3 ปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กันเดอร์สัน (Gunderson, 2000, p. 1995-A) ได้ศึกษาการใช้การประชุม
สร้างสรรค์ในโรงเรียนซึ่งเรียกช่ือเฉพาะว่า การประชุมกลุ่มครอบครัวในการศึกษาแก้ไขปัญหา
เด็กนักเรียนหนีเรียนโดยให้ผู้ปกครองที่มีลูกหนีเรียนได้เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ วิธีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยกลุ่มครอบครัวประกอบด้วย กลุ่มเสี่ยงตํ่า กลุ่มเสี่ยงปานกลาง และกลุ่มเสี่ยงสูง 

โดยกลุ่มเสี่ยงตํ่า เป็นกลุ่มนักเรียนที่เคยได้รับการลงโทษจากโรงเรียน กลุ่มเสี่ยงปานกลาง นักเรียน
เคยได้รับการลงโทษจากโรงเรียนบ้าง และกลุ่มเสี่ยงสูง นักเรียนเคยได้รับการลงโทษจากโรงเรียน
อย่างรุนแรง ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม การประชุมมีลักษณะเป็นกันเองยอมรับฟัง
ซึ่งกันและกัน ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการหนีเรียนของนักเรียน 
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ผู้ปกครองได้รวมพลังสร้างสรรค์ครอบครัวและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน โรงเรียนได้ให้โอกาส
ครอบครัวต่างๆ เสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์อันจะนําไปสู่ข้อสรุปเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของทางโรงเรียน
ต่อไป กระบวนการประชุมผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียบง่าย ผลการดําเนินการเป็นพลวัตร 

มีผลทางบวกต่อนักเรียน ครอบครัว และโรงเรียน และยังมีผลสําคัญต่อการมาโรงเรียนของนักเรียน
ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวมีประสิทธิภาพดีกว่ารูปแบบการแก้ไขปัญหาหนีเรียนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

                   3) ด้านการนิเทศ กํากับ ติดตาม พบว่า อันดับที่ 1 ผู้บริหารร่วมกํากับติดตามโครงการ
เพื่อเป็นกําลังใจ และแสดงให้เห็นความสําคัญของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันดับที่ 2 
ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ถ้ามีปัญหาต้องให้ความร่วมมือทุกฝ่ายไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเย้ือ ทุกคนต้องมี
จิตสํานึกในการดูแลและติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง และ อันดับที่ 3 ติดตามประเมินผลเป็นระยะ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่ายตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การสนับสนุนการดําเนินงาน หรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม
อย่างสมํ่าเสมอ 

                4) ด้านการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐาน พบว่า อันดับที่ 1 ครูผู้ปกครองและชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงระบบช่วยเหลือนักเรียน อันดับที่ 2 เก็บข้อมูลการดําเนินงาน
แต่ละข้ันตอนอย่างเป็นระบบครบถ้วนและวิเคราะห์งานท่ีทําไปแล้วตามสภาพจริงเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
และอันดับที่ 3 ต้องประชุมและพูดคุยกันมากๆ เพื่อจะได้ผลที่ดีขึ้นแนวทางและมาตรการดีที่สุด
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทะเล เจริญผล (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิธีการและปัญหาระบบ
การช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดนนทบุรี มีข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย คือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษา บุคลากร
ในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   
5.3 ข้อเสนอแนะ 
           
 จากผลการวิจัยสภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้วิจัยได้เสนอแนะในการนํา
ผลการวิจัยไปใช้ดังน้ี 
           5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช้    
  1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทําคู่มือเพ่ือกําหนด
แนวทาง วิธีการ ประสานงานในการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรนําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศ 
กํากับ ติดตามและประเมินผล 
     3) สถานศึกษาควรจัดให้มีศูนย์หรือห้องปฏิบัติงานและมีข้อมูลสารสนเทศของงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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          5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครัง้ต่อไป 
  1) ควรศึกษาผลการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
                   2) ควรศึกษาและติดตามประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ 




