การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
บุญยิ่ง พรมจารีย1
บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา 2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางไดแกผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา จํานวน 287 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
ค า เฉลี่ ย ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย โดยการหาทดสอบค า ที
และการวิ เคราะหค วามแปรปรวนทางเดี ยว ผลการวิจั ย พบว า 1) การบริ หารระบบการดูแ ลช ว ยเหลื อ นัก เรี ย น
ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร ตามความคิ ด เห็ น
ของผูบริหารและครูที่ปรึกษา ในภาพรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจําแนกตาม เพศ ผลการเปรียบเทียบ ผูที่มีเพศ
ตางกัน โดยภาพรวมทุกดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับอายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน ใช ANOVA ผูที่มีอายุตางกัน โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูที่มีระดับการศึกษาตางกัน โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน ที่มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 2 ดาน คือ
ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน และดานการสงตอนักเรียน นอกนั้นมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

คําสําคัญ: การบริหาร ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
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Administration of Student Support System of the Elementary
Schools under Bangkok Elementary Educational Service
Area Office
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Abstract

The objectives of this study were to: 1) study the administration of student support system of
elementary schools under Bangkok Elementary Education Service Area Office according to the
opinion of administrators and consulting teachers and 2) compare the opinions of administrators
and consulting teachers about the student support system classified by gender, age, education
level and work experience. The sample was composed of administrators and consulting teachers,
total 287 people. The research instrument was a questionnaire with reliability of .95. The statistics
for data analyses were percentage, mean, and standard deviation. The mean different was tested
by t-test and ANOVA. The research revealed that: 1) The opinions to the administrators and
consulting teachers as a whole found at moderate level, and 2) the comparisons of the opinion of
administrators and consulting teachers classified by gender, t-test, found different genders
differently at .05 level of significance. For age, education level, and work experience used ANOVA,
found that different ages opined differently at .05, different education opined differently at .05
level of significance, and different work experience opined indifferently on two aspects, student
development promotion and student transferring were not different. The other aspects were
different at .05 level of significance.
Keywords: administration; student support system
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บทนํา

การจัดการศึกษาทุกยุคทุกสมัยลวนมีจุดหมายหลักคือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีชีวิตที่เปนสุขตามความมุงหวังของสังคมโดยผาน
กระบวนการทางการศึกษาซึ่งสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 22 แนวการจัดการศึกษายังใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคนโดยยึดหลักวาทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดตองสงเสริมผูเรียนมีพัฒนาการตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพในการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญ ทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหนึ่งที่กําหนดใหดําเนินการ คือ เรื่องความรูและทักษะ
ในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ทั้งในการจัดกระบวนการเรียนรู ใหคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ใหผูเรียนรูจักประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและการแกไขปญหาใหรูจักคิดเปนทําเปน รวมทั้งปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา อีกทั้งมีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา
ผูปกครอง และบุคคลในชมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545, หนา 5) ครูจึงมีหนาที่ดูแล สงเสริม สนับสนุนปองกัน และชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด บทบาท
หนาที่ของครูนอกจากใหความรูดานวิชาการและวิชาชีพแลวครูตองรูหลักจิตวิทยาที่เปนศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรมและ
การกระทําของเด็ก เพื่อชวยเหลือเด็กตามวัยและพัฒนาการตางๆ (สมพร สุทัศนีย, 2541, หนา 11) ดังนั้นจึงจําเปน
ที่นั ก เรี ย นต องได รั บ การดูแ ลเอาใจใสอ ย า งดี จ ากพ อ แม เ มื่ อ อยูที่ บ า น และจากครู เ มื่ อ มาอยู ที่ โ รงเรีย นทํ า ให เ กิ ด
สัมพันธภาพระหวางครูกับศิษยนั้นใกลเคียงกันกับสัมพันธภาพระหวางบิดามารดาและบุตร
จากเหตุผลและสภาพปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อที่จะไดทราบการ
บริ ห ารจั ด การระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครซึ่งผลการวิจัยจะเปนประโยชนตองานที่รับผิดชอบและเพื่อเปนแนวทางที่ผูอํานวยการ
โรงเรียนจะไดนําผลของงานวิจัยไปปรับเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงการบริหารงานในสถานศึกษาตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อ ศึ ก ษาการบริห ารระบบดู แ ลชว ยเหลื อ นัก เรีย นในโรงเรี ยนสั ง กัด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางานแตกตางกัน

สมมติฐานการวิจัย

1. สภาพการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา อยูใ นระดับปานกลาง
2. ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษาที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางานตางกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แตกตางกัน

กรอบแนวคิด

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2558 ตามหลักการของคูมือการบริหารระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนชวงชั้นที่ 1-ชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 1-6) พ.ศ.2546 ของกรมสุขภาพจิตและสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานมีองคประกอบ 5 ดาน และผูวิจัยเพิ่มปจจัยที่เอื้อตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเขามา
อีก 1 ด าน เพราะในทางปฏิบั ติก ารดู แลชว ยเหลื อนั กเรีย นจะไดผ ลจะต องมี ปจ จัย ตา ง ๆ เช น การทํ าความรู จั ก
ผูปกครองและคนสําคัญในชุมชน การนําเอาศาสนาเขามามีสวนรวมในการละลายพฤติกรรมของนักเรียน กิจกรรมที่
แสดงความสามารถในเชิงความคิดสรางสรรค กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดี และการดําเนินชีวิตตาม
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน เขามาเสริมเพื่อใหเกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจะ
ประกอบไปดวยองคประกอบ 6 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546 : หนา 6) คือ
1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การสงเสริมพัฒนานักเรียน
4. การปองกันและแกไขปญหานักเรียน
5. การสงตอนักเรียน
6. ปจจัยที่เอื้อตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารระบบดูแลชวยนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครฉบับนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ
ตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา จํานวน 287 คน โดยกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง
ของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan.1970, pp. 607-610) คาความเชื่อมั่น 95% สุมตัวอยางดวยวิธีการ
เทียบสัดสวนระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา และสุมอยางงาย (Simple random sampling)
เครื่องมือที่ใชเรื่องการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เปนแบบสอบถาม 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลที่ถามจะเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาและขอมูลที่จําเปนมี
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณทํางานที่ผูตอบ
แบบสอบถามทํางานอยู
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ด า นระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
และครูที่ปรึกษา เปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของคา (Likert s Scale) คือมี
ระดับความคิดเห็นดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด (บุญเรียง ขจรศิลป,
2533 : หนา 94-95)
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางเปนระบบเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบและปลายเปด
การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.96
ขั้นตอนการดําเนินการ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวจิ ัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยวิธีสอบถามตามแบบสอบถามทีส่ รางขึ้น
มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. นําหนังสือขออนุญาตจากสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรีถึงผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติหนาที่
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 287
ชุด และเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเองได 287 ชุดคิดเปน 100%
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม โดยทุกขอคําถามมีการตอบทุกรายการ
4. จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถามเพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหทางดานสถิติ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. หาคาสถิติพื้นฐานประกอบดวย คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สรุประดับ ความคิดเห็นของผูบ ริหารโรงเรีย นและครู ที่ปรึก ษา ของโรงเรียนประถมศึก ษา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม โดยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี้
(บุญเรียง ขจรศิลป, 2533: หนา 94-95
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนอยที่สุด
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม จําแนกตาม เพศ โดยใชการ
ทดสอบที (t-test) ชนิดตัวอยางเปนอิสระจากกัน (Independent Sampies) และจําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณในการทํางาน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)

ผลการวิจัย

1. ศึกษาสภาพการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแล
ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ในภาพรวม
SD.
ระดับ
การบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
X
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
3.70 .267
มาก
2. ดานการคัดกรองนักเรียน
3.32 .325 ปานกลาง
3. ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน
3.61 .370
มาก
4. ดานการปองกันและแกปญ
 หานักเรียน
3.17 .300 ปานกลาง
5. ดานการสงตอนักเรียน
3.43 .495 ปานกลาง
6. ดานปจจัยที่เอื้อตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
3.71 .277
มาก
รวม
3.49 .205 ปานกลาง

จากตารางที่ 1 ความคิ ดเห็นดา นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนั กเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษาในภาพรวม
พบวา อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.49, S.D. = .205) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล ( X = 3.70, S.D. = .267) ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน ( X = 3.61, S.D. = .370 ) และดานปจจัยที่เอื้อ
ตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ( X = 3.71, S.D. = .277 ) ทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานการคัด
กรองนักเรียน ( X = 3.32, S.D. = .325 ) ดานการปองกันและแกปญหานักเรียน ( X = 3.17, S.D. = .300) และดาน
การสงตอนักเรียน ( X = 3.43, S.D. = .495) อยูในระดับปานกลาง
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแล
ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมทุกดาน
ชาย (N = 37)
หญิง (N = 250)
การบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
SD. ระดับ
SD. ระดับ
X
X
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
4.08 .248
มาก 3.67 .229
มาก
2. ดานการคัดกรองนักเรียน
3.79 .443
มาก 3.25 .235 ปานกลาง
3. ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน
4.07 .341
มาก 3.54 .322
มาก
4. ดานการปองกันและแกปญ
 หานักเรียน
3.78 .470
มาก 3.52 .319
มาก
5. ดานการสงตอนักเรียน
4.03 .506
มาก 3.71 .251
มาก
6. ดานปจจัยที่เอื้อตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือ
3.87 .422
มาก 3.69 .240
มาก
นักเรียน
รวม
3.94 .247 มาก 3.56 .104 มาก
จากตารางที่ 2 พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา เพศชาย มีความคิดเห็นดานการบริหารระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
อยูในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. = .247 ) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ดังนี้ คือ ดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล ( X = 4.08, S.D. = .248) ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน ( X = 4.07, S.D. = .341) ดานการ
สงตอนักเรียน ( X = 4.03, S.D. = .506) เพศหญิง มีความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ( X = 3.56,
S.D. = .104) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ดังนี้ คือ ดานการสงตอนักเรียน ( X = 3.71, S.D. =
.251) ดานปจจัยที่เอื้อตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ( X = 3.69, S.D. = .240) ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล ( X = 3.67, S.D. = .229)

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา
จําแนกตามเพศในภาพรวม
ชาย
หญิง
การบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
N = 37
N = 250
t
Sig
S.D. X S.D.
X
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
4.08 .248 3.67 .229 9.520 .000*
2. ดานการคัดกรองนักเรียน
3.79 .443 3.25 .235 11.355 .000*
3. ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน
4.07 .341 3.54 .322 8.905 .000*
4. ดานการปองกันและแกปญ
 หานักเรียน
3.78 .470 3.52 .319 3.216 .000*
5. ดานการสงตอนักเรียน
4.03 .506 3.71 .251 6.002 .000*
6. ดานปจจัยที่เอื้อตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือ
3.87 .422 3.69 .240 3.882 .000*
นักเรียน
รวม
3.94 .247 3.56 .104 16.140 .000*
*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 การเปรีย บเที ย บความคิ ด เห็ น การบริห ารระบบการดูแ ลชว ยเหลื อ นัก เรีย นในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา
จําแนกตามเพศ ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแล
ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา จําแนกตามอายุ ในภาพรวม
นอยกวา 35 ป
35 - 45 ป (N=125)
มากกวา 45 ป ขึ้นไป
การบริหารระบบการดูแล
(N=52)
(N=110)
ชวยเหลือนักเรียน
S.D. ระดับ X
S.D. ระดับ X
S.D. ระดับ
X
1. ดานการรูจักนักเรียนเปน
3.61 .243 มาก 3.65 .231 มาก 3.86 .264 มาก
รายบุคคล
ปาน
ปาน
ปาน
2. ดานการคัดกรองนักเรียน
3.20 .223
3.25 .247
3.45 .392
กลาง
กลาง
กลาง
3. ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน
3.53 .366 มาก 3.55 .302 มาก 3.71 .418 มาก
4. ดานการปองกันและแกปญ
 หา
ปาน
3.47 .370
3.53 .318 มาก 3.62 .371 มาก
นักเรียน
กลาง
5. ดานการสงตอนักเรียน
3.74 .326 มาก 3.71 .228 มาก 3.82 .377 มาก
6. ดานปจจัยที่เอื้อตอการบริหาร
3.64 .224 มาก 3.67 .231 มาก 3.78 .328 มาก
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
รวม
3.53 .124 มาก 3.56 .101 มาก 3.71 .227 มาก

จากตารางที่ 4 พบวา ความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา จําแนกตาม
อายุในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = .124, X = 3.56, S.D. = .101, X = 3.71, S.D. = .227)
ทุกชวงอายุ
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา
จําแนกตามอายุในภาพรวม
การบริหารการบริหารระบบการดูแล
แบงกลุม
SS
df
MS
F
Sig
ชวยเหลือนักเรียน
ระหวางกลุม
3.446
2
1.723 28.380 .000*
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ภายในกลุม
17.242 284 .061
รวม
20.688 286
ระหวางกลุม
3.354
2
1.677 17.723 .000*
2. ดานการคัดกรองนักเรียน
ภายในกลุม
26.877 284 .095
รวม
30.231 286
ระหวางกลุม
1.943
2
.971 7.419 .001*
3. ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน
ภายในกลุม
37.189 284 .131
รวม
39.132 286
ระหวางกลุม
.941
2
.470 3.877 .022*
4. ดานการปองกันและแกปญ
 หานักเรียน ภายในกลุม
34.444 284 .121
รวม
35.384 286
ระหวางกลุม
.675
2
.338 3.506 .031*
5. ดานการสงตอนักเรียน
ภายในกลุม
27.346 284 .096
รวม
28.021 286
ระหวางกลุม
1.028
2
.514 6.999 .001*
6. ดานปจจัยที่เอื้อตอการบริหารระบบ
ภายในกลุม
20.859 284 .073
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
รวม
21.887 286
ระหวางกลุม
1.697
2
.848 31.310 .000*
รวม
ภายในกลุม
7.694
284 .027
รวม
9.391
286
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 5 พบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา
จําแนกตามอายุ ในภาพรวม พบวา ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมตติฐาน
ที่ตั้งไว ผูศึกษาจึงไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe test) พบวา

ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มอี ายุนอยกวา 35 ป มีความคิดเห็นดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
แตกตางกันกับผูบ ริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มอี ายุ มากกวา 45 ป ขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีความคิดเห็นดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลไมแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา
ที่มีอายุ 35 - 45 ป สวนผูที่มีอายุ 35 - 45 ป มีความคิดเห็นดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลแตกตางกันกับผูบริหาร
โรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีอายุมากกวา 45 ป ขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีอายุนอยกวา 35 ป มีความคิดเห็นดานการคัดกรองนักเรียนแตกตางกัน
กับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีอายุ มากกวา 45 ป ขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีความคิดเห็นดานการคัดกรองนักเรียนไมแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีอายุ 35 - 45 ป
สวนผูที่มีอายุ 35 - 45 ป มีความคิดเห็นดานการคัดกรองนักเรียนแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มี
อายุ มากกวา 45 ป ขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีอายุนอยกวา 35 ป มีความคิดเห็นดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน
แตกตางกันกับผูบ ริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีอายุ มากกวา 45 ป ขึ้นไป และผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา
ที่มีอายุ 35 - 45 ป มีความคิดเห็นดานการสงเสริมพัฒนานักเรียนแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา
ที่มีอายุ มากกวา 45 ป ขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา
ที่มีอายุนอยกวา 35 ป มีความคิดเห็นดานการสงเสริมพัฒนานักเรียนไมแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่
ปรึกษา ที่มีอายุ 35 - 45 ป
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีอายุนอยกวา 35 ป มีความคิดเห็นดานการปองกันและการแกปญหา
นักเรียนแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีอายุ มากกวา 45 ป ขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีอายุ 35 - 45 ป และบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา
ที่มีอายุมากกวา 45 ป ขึ้นไป มีความคิดเห็นดานการปองกันและการแกปญหานักเรียนไมแตกตางกันกับผูบริหาร
โรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีอายุนอยกวา 35 ป
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีอายุ 35 - 45 ป มีความคิดเห็นดานการสงตอนักเรียนแตกตางกันกับ
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีอายุ มากกวา 45 ป ขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีอายุนอยกวา 35 ป มีความคิดเห็นมีความคิดเห็นดานการสงตอนักเรียนไม
แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีอายุ 35 - 45 ป และผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีอายุ
มากกวา 45 ป ขึ้นไป
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแล
ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ของผูอํานวยการโรงเรียนและครูที่ปรึกษา จําแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวม
ปริญญาตรี (N=169)
ปริญญาโท (N=109)
ปริญญาเอก (N=9)
การบริหารระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
S.D. ระดับ X
S.D. ระดับ X
S.D. ระดับ
X
1. ดานการรูจักนักเรียนเปน
3.65 .235 มาก 3.81 .253 มาก 4.04 .487 มาก
รายบุคคล
ปาน
ปาน
ปาน
2. ดานการคัดกรองนักเรียน
3.25 .241
3.43 .407
3.25 .250
กลาง
กลาง
กลาง
3. ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน 3.56 .310 มาก 3.67 .445 มาก 3.82 .169 มาก
4. ดานการปองกันและแกปญ
 หา
ปาน
3.47 .318
3.68 .369 มาก 3.56 .333 มาก
นักเรียน
กลาง

5. ดานการสงตอนักเรียน
6. ดานปจจัยที่เอื้อตอการบริหาร
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
รวม

3.73

.265

มาก

3.82

.361

มาก

3.44

.282

ปาน
กลาง

3.67

.238

มาก

3.78

.321

มาก

3.68

.224

มาก

3.55

.112

มาก

3.70

.233

มาก

3.63

.073

มาก

จากตารางที่ 6 พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นการ
บริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = .112, X = 3.70, S.D. = .233, X = 3.63, S.D. = .073)
ทุกระดับการศึกษา
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัด สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากรุง เทพมหานคร ของผูบริ หารโรงเรีย นและครู ที่
ปรึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม
การบริหารการบริหารระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน

แบงกลุม

ระหวางกลุม
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
2. ดานการคัดกรองนักเรียน
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
3. ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน
รวม
ระหวางกลุม
 หา
ภายในกลุม
4. ดานการปองกันและแกปญ
นักเรียน
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
5. ดานการสงตอนักเรียน
รวม
ระหวางกลุม
6. ดานปจจัยที่เอื้อตอการบริหาร
ภายในกลุม
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
รวม
ระหวางกลุม
รวม
ภายในกลุม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS

df

MS

F

Sig

2.612
18.076
20.688
2.096
28.135
30.231
1.350
37.782
39.132
2.737
32.647
35.384
1.435
26.586
2.612
18.076
20.688
2.096
28.135
30.231
1.350

2
284
286
2
284
286
2
284
286
2
284
286
2
284
286
2
284
286
2
284
286

1.306
.064

20.518 .000*

1.048
.099

10.580 .000*

.675
.133

5.075

1.368
.115

11.904 .000*

.717
.094

7.662

.064
1.048

10.580 .000*

.099
.675

5.075

.007*

.001*

.007*

จากตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นดานการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของผูอํานวยการโรงเรียนและครูที่
ปรึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ผูศึกษาจึงไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe test)
พบวา
ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท
ก็มีความคิดเห็นดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล แตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเชนกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนกัน
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นดานการคัดกรองนักเรียน
แตกตางกันกับผูบ ริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา
ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ก็มีความคิดเห็นดานการคัดกรองนักเรียน ไมแตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่
ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกเชนกัน
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นดานการสงเสริมพัฒนา
นักเรียน แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และผูบริหารโรงเรียนและ
ครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ก็มีความคิดเห็นดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน ไมแตกตางกับผูบริหาร
โรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกเชนกัน
ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นดานการปองกันและ
แกปญหานักเรียน แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และผูบริหาร
โรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ก็มีความคิดเห็นดานการปองกันและแกปญหานักเรียน
ไมแตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกเชนกัน
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นดานการสงตอนักเรียน
แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ก็มีความคิดเห็นดานการสงตอ
นักเรียน ไมแตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก และผูบริหารโรงเรียนและ
ครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความคิดเห็นดานการสงตอนักเรียนแตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่
ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นดานปจจัยที่เอื้อตอการ
บริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ก็มีความคิดเห็นดานปจจัยที่เอื้อตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไมแตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่
ปรึกษา ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแล
ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ใน
ภาพรวม
นอยกวา 10 ป (N=
มากกวา 20 ป ขึ้นไป
11 - 20 ป (N=147)
การบริหารระบบการดูแล
101)
(N=39)
ชวยเหลือนักเรียน
S.D. ระดับ X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ
X
1. ดานการรูจักนักเรียนเปน
3.65 .213 มาก 3.75 .282 มาก 3.82 .307 มาก
รายบุคคล
ปาน
ปาน
ปาน
2. ดานการคัดกรองนักเรียน
3.22 .209
3.35 .339
3.44 .442
กลาง
กลาง
กลาง
3. ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน 3.56 .328 มาก 3.64 .359 มาก 3.61 .492 มาก
4. ดานการปองกันและแกปญ
 หา
ปาน
3.49 .328
3.57 .313 มาก 3.68 .489 มาก
นักเรียน
กลาง
5. ดานการสงตอนักเรียน
3.74 .280 มาก 3.75 .279 มาก 3.83 .473 มาก
6. ดานปจจัยที่เอื้อตอการบริหาร
3.64 .227 มาก 3.70 .256 มาก 3.92 .357 มาก
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
รวม
3.55 .116 มาก 3.63 .169 มาก 3.72 .281 มาก
จากตารางที่ 8 ความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา จําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = .116, X = 3.63, S.D. = .169, X =
3.72, S.D. = .281) ทุกชวงประสบการณในการทํางาน
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัด สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากรุง เทพมหานคร ของผูบริ หารโรงเรีย นและครู ที่
ปรึกษา จําแนกตามประสบการณในการทํางานในภาพรวม
การบริหารการบริหารระบบการดูแล
แบงกลุม
SS
df
MS
F
Sig
ชวยเหลือนักเรียน
ระหวางกลุม
.947
2
.474 6.813 .001*
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ภายในกลุม 19.741 284 .070
รวม
20.688 286
ระหวางกลุม
1.706
2
.853 8.490 .000*
2. ดานการคัดกรองนักเรียน
ภายในกลุม 28.526 284 .100
รวม
30.231 286
ระหวางกลุม
.409
2
.204 1.499 .225
3. ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน
ภายในกลุม 38.723 284 .136
รวม
39.132 286

4. ดานการปองกันและแกปญ
 หานักเรียน
5. ดานการสงตอนักเรียน
6. ดานปจจัยที่เอื้อตอการบริหารระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

1.154
34.230
35.384
.285
27.736
28.021
2.324
19.563
21.887
.874
8.517
9.391

2
284
286
2
284
286
2
284
286
2
284
286

.577
.121

4.786

.009*

.142
.098

1.459

.234

1.162 16.872 .000*
.069
.437
.030

14.565 .000*

จากตารางที่9 พบวา มี 2 ดาน ที่มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน คือ ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน และดาน
การสงตอนักเรียน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน นอกนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมตติฐานที่ตั้งไว ผูศึกษาจึงไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe test)
พบวา
ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป มีความคิดเห็นดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีประสบการณการทํางาน 11- 20 ป และ
มากกวา 20 ป ขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มี
ประสบการณการทํางาน 11 - 20 ป ก็มีความคิดเห็นดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ไมแตกตางกับผูบริหาร
โรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 20 ป ขึ้นไป
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 10 ป มีความคิดเห็นดานการคัด
กรองนักเรียน แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีประสบการณในการทํางาน 11 - 20 ป และ
มากกวา 20 ป ขึ้นไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มี
ประสบการณในการทํางาน 11 - 20 ป มีความคิดเห็นดานการคัดกรองนักเรียน ไมแตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครู
ที่ปรึกษา ที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป ขึ้นไป
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 10 ป มีความคิดเห็นดานการ
ปองกันและแกปญหานักเรียน แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา
20 ป ขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความคิด เห็นดานการปอ งกันและแกปญหา
นักเรียน ไมแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีประสบการณในการทํางาน 11 - 20 ป สวนผูบริหาร
โรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีประสบการณในการทํางาน 11 - 20 ป ก็มีความคิดเห็นดานการปองกันและแกปญหา
นักเรียน ไมแตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป ขึ้นไป เชนกัน
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มปี ระสบการณในการทํางานนอยกวา 10 ป มีความคิดเห็นดานปจจัยที่
เอื้อตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีประสบการณใน
การทํางานมากกวา 20 ป ขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความคิดเห็นดานปจจัยที่เอื้อ
ตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไมแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีประสบการณในการ
ทํางาน 11 - 20 ป สวนผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มปี ระสบการณในการทํางาน ก็มีความคิดเห็นดานปจจัยที่

เอื้อตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีประสบการณในการ
ทํางานมากกวา 20 ป ขึ้นไป

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

1. การศึกษาสภาพการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษาในภาพรวม
พบวา ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน และดานปจจัยที่เอื้อตอการบริหารระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานการคัดกรองนักเรียน ดานการปองกันและแกปญหานักเรียน
และดานการสงตอนักเรียน อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีการบริหารที่สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการดําเนินงานแบบมีสวน
รวมอยางชัดเจนเพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งสอดคลองกับ สุมาลี ทองงาม (2555, หนา 156-160)
ได ทํา การวิ จัย เรื่ อง การบริ หารจั ดการระบบดูแ ลช วยเหลือ นัก เรี ยนโรงเรีย นวั ดโคนอน สํ านั กงานเขตภาษี เจริ ญ
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา 1.1 การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดโคนอนมีการ
บริหารจัดการ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบดูแล ชวยเหลือนักเรียนแบบมี
สวนรวมจากคณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครองนักเรียน ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับการบริหาร จัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการรายงานผลการบริหารจัดการ ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได 1.2 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดโคนอนไดดําเนินงานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) ดานการคัดกรองนักเรียน 3) ดานการสงเสริม
และพัฒนานักเรียน 4) ดานการปองกันและชวยเหลือนักเรียน และ 5)ดานการสงตอนักเรียน โดยไดใชแบบประเมิน
พฤติกรรม (SDQ) ไดเยี่ยมบาน วางแผนการคัดกรอง จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ ให ความรูแกครูในการใหคํา ปรึกษา
เบื้องตนแกนกั เรียน ใหความรวมมือในการชวยเหลือนักเรียน และ เชิญผูปกครองมารับทราบถึงความจําเปนในการสง
ตอนักเรียน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ผลการเปรียบเทียบ ผูบริหาร
โรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีเพศตางกัน ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยมีความคิดเห็นแตกตางกันในดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงตอนักเรียน ดานปจจัยที่เอื้อตอการบริหาร
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นอกนั้นมีความคิดเห็นไมแตกตางกันทุกดาน ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ที่มีอายุ
ตางกัน พบวา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมตติฐานที่ตั้งไว ผูบริหาร
โรงเรียนและครูที่ปรึกษา ที่มีระดับการศึกษาตางกัน ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมตติฐานที่ตั้งไว มีเพียง 2 ดาน ที่มีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน คือ ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน และดานการสงตอนักเรียน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการบริหารระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา จึงไดใหความสําคัญกับระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน และมีการดําเนินงานตามขั้นตอน โดยเริ่มการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดวยวิธีการ
ใหกรอกประวัติขอมูลของตัวนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการ
สงเสริมพัฒนานักเรียน โดยมีการจัดประชุมผูปกครองเพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนและครูใหเกิดความเขาใจตรงกัน มีการ

ปองกันและแกปญหานักเรียน โดยมีมาตรการที่ชัดเจนโดยเนนการปฏิบัติจริง มีการสงตอนักเรียน โดยมีการจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการสงตอนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือ ซึ่งขั้นตอนตางๆ เหลานี้ ผูบริหาร ครู และผูมี
ส ว นเกี่ ย วข อ งมี ก ารประสานงานกั น อย า งใกล ชิ ด และมี ก ารประชุ ม กั น อย า งสม่ํ า เสมอ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ สุ วี ธ า
ฤกษเกษม (2551, หนา 107-118) ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา ดานประสบการณทํางาน ครูโรงเรียน เอกชนที่มีประสบการณการทํางานแตกตาง
กัน มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูเอกชน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน ในดานการคัดกรองนักเรียน
และดานการปองกันและแกปญหานักเรียน จึงควรมีกาประชุมรวมกันระหวางผูอํานวยการและครูที่ปรึกษา เพื่อให
รับทราบนโยบาย และมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. ความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน และครูที่ปรึกษา ชาย หญิง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดังตอไปนี้
ดานการคัดกรองนักเรียน ควรมีการแบงประเภทนักเรียนออกเปน 2 ประเภท คือกลุมเสี่ยงและกลุมปกติ
และจัดทําแบบประเมินนักเรียนฉบับครูที่ปรึกษาและฉบับผูปกครอง
ดานการสงตอนักเรียน ควรมีการติดตามผลของนักเรียนที่มีปญหาดานพฤติกรรม ที่มีการสงตอทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนอยางใกลชิดจนแกปญหาได โดยมีการรวมมือกับผูปกครอง และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ดานปจจัยที่เอื้อตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรมีการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
รวมกัน และสงเสริม สนับสนุนใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายรวมกันดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบทีมงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
4. ควรมีการศึกษาความตองการของนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
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