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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โดยจำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา 
ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำนวน 108 คน และครู จำนวน 291 คน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น .961 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test (One-way 
ANOVA) และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้คือ 
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน ตามลำดับ 
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 2. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งจำแนก
ตาม เพศ ตำแหน่ง และขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน การบริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งจำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ, ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
 
Abstract 

The objectives of this research were 1)  to study the administration of student 
caring system of school and 2) to compare the administration of student caring system 
of school director under the Songkhla Primary Education Service Area Office 1.  The 
research was classified which were, gender, education background, position, working 
experience and school size. The sample were 108 school directors and 291 teachers in 
schools under the Songkhla Primary Education Service Area Office 1.  They were 
randomly selected by stratified random sampling. The research tool was a questionnaire. 
The reliability coefficient of .961. The data was analyzed by percentage, Mean, Standard 
Deviation, t-test Independent and F-test (One-way ANOVA) .  Least significant difference 
(LSD) test were also used to analyze the collected data. The finding of the research were 
as follow: 

1. The administration of student caring system of school in overall were rated at 
high level. In descending order as follow: in aspect of recognizing individual students,  in 
aspect of  prevention and troubleshooting, in aspect of student promotion and 
development, in aspect of student screening and in aspect of  student transferring, 
respectively. 

2. The administration of student caring system of school as classified by gender, 
position, and school size reported no statistically significant difference.  The 
administration of student caring system of school classified by education background 
and working experience reported statistically significant difference at level .05 
Keywords: Administration, Student Caring System, Songkhla Primary Education Service 

Area Office 1 
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บทนำ 
  การจัดการศึกษาทุกยุคทุกสมัยล้วนมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็น
สุขตามความมุ่งหวังของสังคมโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับพระราชบั ญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับบที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 1 มาตรา 
6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน 
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และ
การทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบ
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) 

ในปัจจุบันการศึกษาไทยมีปัญหาเพราะสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเด็กและเยาวชนมากขึ้น อัน
เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
มากมาย เช่น การคมนาคม อุตสาหกรรม การแพทย์ การศึกษาและสถานภาพทางเศรษฐกิจ แต่ใน
ขณะเดียวกัน มนุษย์ต้องใช้ชีวิตยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นจนเกิดปัญหาตามมา เช่น การดำเนินชีวิตที่เร่ง
รีบ จราจรติดขัด สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ เกิดอาชญากรเพ่ิมมากขึ้น โรคที่เกิดจากความเครียด เพราะค่า
ครองชีพสูงจนส่งผลให้พ่อแม่ต้องทำงาน เพ่ือให้มีรายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายในครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลา
อบรมสั่งสอนเด็ก ตลอดจนปล่อยปละละเลยให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทำให้เด็กและ
เยาวชนในวัยเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พ่ึงประสงค์ เช่น หนีเรียน ติดยาเสพติด เที่ยวกลางคืน ขาดคุณธรรม
จริยธรรมส่งผลให้ได้รับค่านิยมที่ผิด ๆ ทำให้ขาดการควบคุมตนเองจนกลายเป็นเด็กก้าวร้าว ซึ่งนับวัน
ปัญหาของเด็กและเยาวชนยิ่งทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น จนทำให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ 
ตามมา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2546) ซึ่งสังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและมีปัจจัยหลายด้านที่ทำให้นักเรียนมีปัญหา ซึ่งตัวนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคม จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและสถานศึกษาต้องพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพ ตาม
ศักยภาพโดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา (มธุริน แผลงจันทึก, 2554) ซึ่งการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดำเนินการ
ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญ
ประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและความ
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เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารแบบไร้พรมแดน ก่อให้เกิดการ
หลั่งไหลแลกเปลี่ยนของวัฒนธรรมทั่วโลก ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีการรับรู้ ความคิด เจตคติ และ
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมมีมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในหมู่นักเรียน
นักศึกษา ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นที่นิยมความฟุ่มเฟือยและไม่เหมาะสม ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ทั้งใน
ด้านการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงอายุที่เร็วขึ้น ปัญหาการพนัน ปัญหาการก่ออาชญากรรมที่เกิดจากการ
ควบคุมตัวเองไม่ได้จากฤทธิของยาเสพติด (เพ็ญศรี นิตยา, 2551) 

นอกจากนี้ ครูต้องบูรณาการเนื้อหาความรู้ และพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียนให้มีความพร้อมอย่าง
เป็นองค์รวม โดยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน และแก้วิกฤตทางสังคม สถานศึกษาต้องจัด
ระบบงาน กิจกรรมที่ส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัย
ให้กับเด็กนักเรียน นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน โดยการนำ
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน 
การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม เด็ก
นักเรียนจะต้องได้รับการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และดูแล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต (คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนของสถานศึกษา, 2563) 

จากหลักการและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ขึ้นไป และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายและวางแผนในระดับสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งให้สถานศึกษามี
มาตรฐานในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง 
ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดสถานศึกษา 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 

 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาการ
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 และเพ่ือเปรียบเทียบการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง 
ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 

ประชากร 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ทั้งหมด 1 ,310 คน แบ่งออกเป็น 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 14 คน และครูจำนวน 221 คน สถานศึกษาขนาด
กลางมีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 54 คน และครูจำนวน 578 คน และสถานศึกษาขนาดเล็ก มีผู้บริหาร
สถานศึกษาจำนวน 77 คน และครูจำนวน 366 คน จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริหารสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

และครูที่รับผิดชอบการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2555) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ งสิ้น จำนวน 399 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ  (Stratified 
Sampling) แบ่งออกเป็น สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 10 คน และครูจำนวน 55 
คน สถานศึกษาขนาดกลางมีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 40 คน และครูจำนวน 144 คน และสถานศึกษา
ขนาดเล็ก มีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 58 คน และครูจำนวน 92 คน 

ตัวแปรตาม 
 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 
 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
 4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 5. ด้านการส่งต่อนักเรียน 
 

ตัวแปรต้น 
 1. เพศ 
 2. ระดับการศึกษา 
 3. ตำแหน่ง 
 4. ประสบการณ์ในการทำงาน 
 5. ขนาดสถานศึกษา  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้

ทำการศึกษาจากเอกสารแนวความคิดทฤษฎี และผลงานวิจัย เพ่ือนำมาประยุกต์ให้เหมาะสม 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) 

โดยมีข้อคำถาม 5 ด้าน คือ เพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาด
สถานศึกษา 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มีด้วยกัน 5 ด้าน จำนวน 40 ข้อ คือ 
1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบของลิเคิร์ท (Likert, 1967) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. นำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถึงผู้อำนวยการ

โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
2. ติดต่อและประสานงานกับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 

เขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. ดำเนินการแจกแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ดำเนินการแจกแบบสอบถามในระยะเวลาที่เหมาะสม

และตรวจนับจำนวนที่กำหนดไว้ตามขนาดของการวิจัย 
5. ผู้วิจัยดำเนินการติดตามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

ครบตามท่ีกำหนดไว้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ 
ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์แล้วนำมาจัดเรียงลำดับแบบสอบถามและลง

รหัส แล้วประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยดำเนินการดังนี้ 
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
2. แบบสอบถามตอนที่  2 คำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ของคะแนนระดับสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาแต่ละด้าน 
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3. วิเคราะห์และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนต่อการบริหาร
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 โดยจำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และขนาดโรงเรียน ซึ่ง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. เปรียบเทียบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาจำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
และตำแหน่ง โดยใช้สถิติทดสอบ t – test เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง 

5. เปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาจำแนกตาม 
ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดสถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way - 
ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบ F – test และหากพบความแตกต่างจะทำการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียงกำหนดค่าสถิติที่ระดับ
นัยสำคัญ .05 

 
ผลการวิจัย 
  1. ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ คือ ด้านการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รองลงมา คือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการส่งต่อนักเรียน 
 2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
ตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดสถานศึกษา สรุปผลได้ดังนี้ 
 2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามเพศ ผู้บริหารและครูที่มีเพศแตกต่าง
กัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา ผู้บริหารและครูที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการส่งต่อนักเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า โดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 
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2.4 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โดยจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน 
พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
ความแตกต่างกัน 3 ด้านได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลกับด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.5 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โดยจำแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งต่อนักเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ คือ ด้านการรู้จักนักเรี ยนเป็น
รายบุคคล ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน 
และด้านการส่งต่อนักเรียน ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเนื่องมาจาก การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้อง
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนแต่ละคนเป็นสำคัญ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักประยุกต์นำ
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รู้จักคิดเป็น ทำเป็น รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการประสานความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทั้ง บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและองค์กรณ์ต่าง 
ๆ เพ่ือร่วมมือกันพัฒนานักเรียนตามอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ และมีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7 มาตรา 63 โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง ต้องจัดให้มีระบบงานและ
กิจกรรมในการแนะแนว การให้คำปรึกษาฝึกอบรมแก่นักเรียน เพ่ือส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียน สอดคล้องกับ กรณิการ์ นีละนันท์ (2555) การ
ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ปรมาภรณ์ สนธิ (2560) แนว
ทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุภัสสร 
สุ ริยะ. (2562) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สั งกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ซึ่งการบริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ในแต่
ละด้านสามารถอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี้ 

  1.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 ได้มีการวางแผนงานในการดำเนินการด้านการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือทำความรู้จักกับนักเรียนและครอบครัว 
ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลด้านสุขภาพ และ
ความสามารถของนักเรียน ซึ่งได้นำเครื่องมือหรือแบบประเมินที่ช่วยให้เข้าใจนักเรียนมากขึ้น และมีการ
รายงาน ประเมินผลเพ่ือนำไปสู่การคัดกรองนักเรียนได้อย่างถูกต้อง เพ่ือใช้ในการดำเนินงานการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี ปลอดภัยจากสารเสพติดต่าง ๆ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมต่อไป 
ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐฐิกา ใจสุทธิ (2559) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านตรอกนอง (ประทีปวารีราษฏร์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับ ปรมาภรณ์ สนธิ (2560) แนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุภัสสร สุริยะ. (2562) การดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  1.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 ได้มีการวางแผนด้านการคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งการคัดกรองนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน โดยใช้แบบประเมิน (SDQ) ในการคัดกรอง
นักเรียน โดยพิจารณาข้อมูลด้านต่าง ๆ ของนักเรียนเพ่ือกำหนดเกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน โดยข้อมูลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐฐิกา 
ใจสุทธิ (2559) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ตรอกนอง (ประทีปวารีราษฏร์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้าน
การคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ ปรมาภรณ์ สนธิ (2560) แนวทางการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่12 
The 12th Hatyai National and International Conference 

1322 

 

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ด้านการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุ
ภัสสร สุริยะ. (2562) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  1.3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 ได้มีการวางแผนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ให้นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง โดยการส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องต่อนโยบายสถานศึกษา เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
กิจกรรมสร้างเสริมทักษะในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งได้รับความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ได้มีการ
รายงานและประเมินผลเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ 
กัลยา พรมรัตน์ (2559) การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ด้านการส่งเสริมนักเรียน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ปรมาภรณ์  สนธิ (2560) แนวทางการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ  
สุภัสสร สุริยะ. (2562) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  1.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 ผู้บริหาร และครูมีความตระหนักและเห็นคุณค่า
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน ต้องมีความเข้าใจปัญหาของนักเรียนแต่ละคนอย่างแท้จริง มี
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจน
ก่อให้เกิดเป็นปัญหาต่อสังคม ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับลักษณะสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละคน โดยการ
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน การจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา และการติดตามดูแล
ช่วยเหลือ โดยอาศัยการประสานขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนได้ทันท่วงที และสถานศึกษามีการรายงานผลและประเมินผลด้านการป้องกันและแก้ปัญหา
นักเรียนเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้นักเรียนมีผู้มีภูมิคุ้มกัน มีจิตใจที่
เข้มแข็ง รู้จักการแก้ปัญหา และให้คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐฐิกา ใจสุทธิ (2559) การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านตรอกนอง (ประทีปวารี
ราษฏร์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ด้านการป้องกันและแก้ไข
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ปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ปรมาภรณ์ สนธิ (2560) แนวทางการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุ
ภัสสร สุริยะ. (2562) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  1.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 ได้มีการวางแผนด้านการส่งต่อนักเรียน โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาเพื่อส่งต่อไปรับการช่วยเหลือ และมีขั้นตอนการส่งต่อนักเรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยการดำเนินการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ซึ่ง
นักเรียนที่ส่งต่อได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีการติดตามผลการส่งต่อนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งจะต้องบันทึกผลการช่วยเหลือการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และ
สรุปผลการส่งต่อนักเรียนไว้เป็นหลักฐานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ
การเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเป็นกำลังต่อสังคมในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริโชค โชคสกุล (2559) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
รัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
กัลยา พรมรัตน์ (2559) การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ด้านการส่งต่อนักเรียน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ปรมาภรณ์ สนธิ (2560) แนวทางการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุภัสสร สุริยะ. 
(2562) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้าน
การส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ตำแหน่ง 
ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดสถานศึกษา อภิปรายผลได้ดังนี้ 

  2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามเพศ ผู้บริหารและครูที่มีเพศ
แตกต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็น
เพราะ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินงานระบบการดูช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและทุกคน ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ จึงทำให้ผู้บริหาร และ
ครูทั้งเพศชายและเพศหญิง ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มีความรู้
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ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทิศทางเดียวกัน มีการเข้ารับการ
ฝึกอบรมพัฒนาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การดำเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้มีความเห็นต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อัญทลียา ยอดมั่น (2559) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางใน
การดำเนินงานระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 พบว่า การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 จำแนก
ตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ สุนิสา มาสุข (2560) ได้ศึกษาการดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำแนกตามเพศ พบว่า 
การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง จำแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

  2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา ผู้บริหารและ
ครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการส่งต่อนักเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับ รองรัตน์ ทองมาลา (2559) ได้ศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทัศนะ
ของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทัศนะของผู้บริหารและครูในโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี จำแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ เบญจรงค์ เที่ยงศรีเกลี้ยง (2564) ได้ศึกษาความคิดเห็น
ของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สห
วิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร พบว่าการ
เปรียบเทียบความคิดคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครู ถึงจะมี
บทบาทหน้าที่ที่แตกต่าง แต่ในการทำงานจะต้องเชื่อมต่อประสานงานกัน โดยเฉพาะงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้วยแล้ว จะต้องพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้มุมมอง
ความคิดไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ประเสริฐ สวนจันทร์ (2553) ได้ศึกษาการ
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ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 
พบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ระยอง เขต 1 จำแนกตามตำแหน่งบุคลากรในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับ อัญทลียา ยอดมั่น (2559) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 
พบว่า การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1 จำแนกตามตำแหน่ง โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน  

  2.4 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โดยจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน
ที่แตกต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน 3 ด้านได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลกับด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ รัตนา ฤทธิ์คง (2556) ได้ศึกษาการ
ดำเนินของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป จังหวัดชลบุรี พบว่า การเปรียบเทียบ
การดำเนินของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป จังหวัดชลบุรี จำแนกตาม
ประสบการณ์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ นริทธิ์ ไกรเทพ 
(2556) ได้ศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1-3 สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2.5 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 โดยจำแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งต่อนักเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้ อาจเป็นเพราะ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนั กเรียน
ของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้ทำการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้สถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
ไม่ว่าจะสถานศึกษาขนาดใหญ่  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ก็มีการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งผลที่ได้จึงไม่แตกต่างกัน เพราะทุกสถานศึกษา มีการประสานขอความ
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ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด  
ทำให้สถานศึกษาทุกขนาดสามารถดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ครบถ้วนทุกด้าน  
ซึ่งสอดคล้องกับ ผจง สงคราม (2555) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง พบว่า  
การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง จำแนกตามขนาดของโรงเรียนต่างกันการ
บริหารงานตามมาจรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ สุภัสสร สุริยะ. (2562) การดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าขนาดโรงเรียนที่แตกต่างกัน มีการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ไม่แตกต่างกัน 
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