
  

การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

บุญย่ิง  พรมจารีย1 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา 2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีปรึกษาเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางไดแกผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา จํานวน 287 คน เครื่องมือท่ีใช 
ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .96 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาสวนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยการหาทดสอบคาที  
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบวา 1) การบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็น 
ของผูบริหารและครูท่ีปรึกษา ในภาพรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น 
ของผูบริหารและครูท่ีปรึกษาเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจําแนกตาม เพศ ผลการเปรียบเทียบ ผูท่ีมีเพศ
ตางกัน โดยภาพรวมทุกดาน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สําหรับอายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน ใช ANOVA ผูท่ีมีอายุตางกัน โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน โดยภาพรวมทุกดานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผูท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน ท่ีมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 2 ดาน คือ  
ดานการสงเสริมพัฒนานักเรยีน และดานการสงตอนักเรียน นอกน้ันมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 

คําสําคัญ: การบริหาร ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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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.  
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บทนํา 
การจัดการศึกษาทุกยุคทุกสมัยลวนมีจุดหมายหลักคือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ ท้ังรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีชีวิตท่ีเปนสุขตามความมุงหวังของสังคมโดยผาน
กระบวนการทางการศึกษาซึ่งสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ท่ีสมบูรณทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 22 แนวการจัดการศึกษายังใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคนโดยยึดหลักวาทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดตองสงเสริมผูเรียนมีพัฒนาการตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพในการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญ ท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ซึ่งเรื่องหน่ึงท่ีกําหนดใหดําเนินการ คือ เรื่องความรูและทักษะ
ในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ท้ังในการจัดกระบวนการเรียนรู ใหคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล ใหผูเรียนรูจักประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและการแกไขปญหาใหรูจักคิดเปนทําเปน รวมท้ังปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา อีกท้ังมีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา 
ผูปกครอง และบุคคลในชมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545, หนา 5) ครูจึงมีหนาท่ีดูแล สงเสริม สนับสนุนปองกัน และชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด บทบาท
หนาท่ีของครูนอกจากใหความรูดานวิชาการและวิชาชีพแลวครูตองรูหลักจิตวิทยาท่ีเปนศาสตรเก่ียวกับพฤติกรรมและ
การกระทําของเด็ก เพ่ือชวยเหลือเด็กตามวัยและพัฒนาการตางๆ (สมพร สุทัศนีย, 2541, หนา 11) ดังน้ันจึงจําเปน 
ท่ีนักเรียนตองไดรับการดูแลเอาใจใสอยางดีจากพอแมเมื่ออยูท่ีบาน และจากครูเมื่อมาอยูท่ีโรงเรียนทําใหเกิด
สัมพันธภาพระหวางครูกับศิษยน้ันใกลเคียงกันกับสัมพันธภาพระหวางบิดามารดาและบุตร 
 จากเหตุผลและสภาพปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเพ่ือท่ีจะไดทราบการ
บริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครซึ่งผลการวิจัยจะเปนประโยชนตองานท่ีรับผิดชอบและเพ่ือเปนแนวทางท่ีผูอํานวยการ
โรงเรียนจะไดนําผลของงานวิจัยไปปรับเปนขอมูลเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานในสถานศึกษาตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษาเก่ียวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางานแตกตางกัน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. สภาพการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา อยูในระดับปานกลาง 
2. ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษาท่ีมีเพศ อาย ุระดับการศึกษา และประสบการณการทํางานตางกันมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

 
 

 



  

กรอบแนวคิด 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2558 ตามหลักการของคูมือการบริหารระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนชวงช้ันท่ี 1-ชวงช้ันท่ี 2 (ประถมศึกษาปท่ี 1-6) พ.ศ.2546 ของกรมสุขภาพจิตและสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีองคประกอบ 5 ดาน และผูวิจัยเพ่ิมปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเขามา  
อีก 1 ดาน เพราะในทางปฏิบัติการดูแลชวยเหลือนักเรียนจะไดผลจะตองมีปจจัยตาง ๆ เชน การทําความรูจัก
ผูปกครองและคนสําคัญในชุมชน การนําเอาศาสนาเขามามีสวนรวมในการละลายพฤติกรรมของนักเรียน กิจกรรมท่ี
แสดงความสามารถในเชิงความคิดสรางสรรค กิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีจิตสํานึกท่ีดี และการดําเนินชีวิตตาม
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน เขามาเสริมเพ่ือใหเกิดผลดียิ่งข้ึน ดังน้ันการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจะ
ประกอบไปดวยองคประกอบ 6 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546 : หนา 6) คือ 

 1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2. การคัดกรองนักเรียน 
 3. การสงเสริมพัฒนานักเรียน  4. การปองกันและแกไขปญหานักเรียน 
 5. การสงตอนักเรียน   6. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารระบบดูแลชวยนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานครฉบับน้ีใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ 
ตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา จํานวน 287 คน โดยกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง

ของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan.1970, pp. 607-610) คาความเช่ือมั่น 95% สุมตัวอยางดวยวิธีการ
เทียบสัดสวนระหวางผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา และสุมอยางงาย (Simple random sampling)  

เครื่องมือท่ีใชเรื่องการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เปนแบบสอบถาม 3 ตอน 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลท่ีถามจะเก่ียวกับตัวแปรท่ีศึกษาและขอมูลท่ีจําเปนมี
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณทํางานท่ีผูตอบ
แบบสอบถามทํางานอยู  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นดานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
และครูท่ีปรึกษา เปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของคา (Likert s Scale) คือมี
ระดับความคิดเห็นดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด (บุญเรียง  ขจรศิลป, 
2533 : หนา 94-95) 

ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ ของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางเปนระบบเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบและปลายเปด 

การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.96 
ขั้นตอนการดําเนินการ 
ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยวิธีสอบถามตามแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน

มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมลูดงัน้ี 
1. นําหนังสือขออนุญาตจากสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีถึงผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 



  

2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 287 
ชุด และเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเองได 287 ชุดคิดเปน 100% 

3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม โดยทุกขอคําถามมีการตอบทุกรายการ 
4. จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถามเพ่ือนําขอมูลไปวิเคราะหทางดานสถิติ 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. หาคาสถิติพ้ืนฐานประกอบดวย คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. สรุประดับความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม โดยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังน้ี 
(บุญเรียง  ขจรศิลป, 2533: หนา 94-95 

คาเฉลี่ย   4.50-5.00    หมายถึง   มีระดับความคิดเห็นดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมากท่ีสุด 
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 มีระดับความคิดเห็นดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนอยท่ีสุด 

 
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษาเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม จําแนกตาม เพศ โดยใชการ
ทดสอบที (t-test) ชนิดตัวอยางเปนอิสระจากกัน (Independent Sampies) และจําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณในการทํางาน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)  

 

ผลการวิจัย 
1. ศึกษาสภาพการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ดังตารางตอไปน้ี 
 
 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ในภาพรวม 

การบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน X  SD. ระดับ 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 3.70 .267 มาก 
2. ดานการคัดกรองนักเรียน 3.32 .325 ปานกลาง 
3. ดานการสงเสรมิพัฒนานักเรียน 3.61 .370 มาก 
4. ดานการปองกันและแกปญหานักเรียน 3.17 .300 ปานกลาง 

5. ดานการสงตอนักเรียน 3.43 .495 ปานกลาง 

6. ดานปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 3.71 .277 มาก 

รวม 3.49 .205 ปานกลาง 
 

 



  

จากตารางท่ี 1 ความคิดเห็นดานการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษาในภาพรวม 

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 ) และดานปจจัยท่ีเอ้ือ

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. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษาเก่ียวกับการบริหารระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน ดังตารางตอไปน้ี  
 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมทุกดาน 

การบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ชาย (N = 37) หญิง (N = 250) 

X  SD. ระดับ X  SD. ระดับ 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 4.08 .248 มาก 3.67 .229 มาก 
2. ดานการคัดกรองนักเรียน 3.79 .443 มาก 3.25 .235 ปานกลาง 
3. ดานการสงเสรมิพัฒนานักเรียน 4.07 .341 มาก 3.54 .322 มาก 
4. ดานการปองกันและแกปญหานักเรียน 3.78 .470 มาก 3.52 .319 มาก 

5. ดานการสงตอนักเรียน 4.03 .506 มาก 3.71 .251 มาก 
6. ดานปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

3.87 .422 มาก 3.69 .240 มาก 

รวม 3.94 .247 มาก 3.56 .104 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา เพศชาย มีความคิดเห็นดานการบริหารระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

อยูในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. = .247 ) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ดังน้ี 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 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ( X = 3.56, 

S.D. = .104) โดยเรยีงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ดังน้ี คือ ดานการสงตอนักเรียน ( X = 3.71, S.D. = 

.251) ดานปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ( X = 3.69, S.D. = .240) ดานการรูจักนักเรียนเปน

รายบุคคล ( X = 3.67, S.D. = .229)  
 
 
 
 

 



  

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา 
จําแนกตามเพศในภาพรวม 

 
การบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ชาย 
N = 37 

หญิง 
N = 250  

t 
 

Sig 
X  S.D. X  S.D. 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 4.08 .248 3.67 .229 9.520 .000* 
2. ดานการคัดกรองนักเรียน 3.79 .443 3.25 .235 11.355 .000* 
3. ดานการสงเสรมิพัฒนานักเรียน 4.07 .341 3.54 .322 8.905 .000* 
4. ดานการปองกันและแกปญหานักเรียน 3.78 .470 3.52 .319 3.216 .000* 
5. ดานการสงตอนักเรียน 4.03 .506 3.71 .251 6.002 .000* 
6. ดานปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

3.87 .422 3.69 .240 3.882 .000* 

รวม 3.94 .247 3.56 .104 16.140 .000* 
*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา 
จําแนกตามเพศ ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว  

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา จําแนกตามอายุ ในภาพรวม 

การบริหารระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

นอยกวา 35 ป              
(N=52) 

35 - 45 ป (N=125) มากกวา 45 ป ขึ้นไป 
(N=110) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล 

3.61 .243 มาก 3.65 .231 มาก 3.86 .264 มาก 

2. ดานการคัดกรองนักเรียน 3.20 .223 
ปาน
กลาง 

3.25 .247 
ปาน
กลาง 

3.45 .392 
ปาน
กลาง 

3. ดานการสงเสรมิพัฒนานักเรียน 3.53 .366 มาก 3.55 .302 มาก 3.71 .418 มาก 

4. ดานการปองกันและแกปญหา
นักเรียน 

3.47 .370 
ปาน
กลาง 

3.53 .318 มาก 3.62 .371 มาก 

5. ดานการสงตอนักเรียน 3.74 .326 มาก 3.71 .228 มาก 3.82 .377 มาก 

6. ดานปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหาร
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

3.64 .224 มาก 3.67 .231 มาก 3.78 .328 มาก 

รวม 3.53 .124 มาก 3.56 .101 มาก 3.71 .227 มาก 

 



  

จากตารางท่ี 4 พบวา ความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา จําแนกตาม

อายุในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.53, S.D. = .124, X = 3.56, S.D. = .101, X = 3.71, S.D. = .227)  
ทุกชวงอายุ 

 
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา 
จําแนกตามอายุในภาพรวม 

การบริหารการบริหารระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

แบงกลุม SS df MS F Sig 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
ระหวางกลุม 3.446 2 1.723 28.380 .000* 
ภายในกลุม 17.242 284 .061   
รวม 20.688 286    

2. ดานการคัดกรองนักเรียน 
ระหวางกลุม 3.354 2 1.677 17.723 .000* 
ภายในกลุม 26.877 284 .095   
รวม 30.231 286    

3. ดานการสงเสรมิพัฒนานักเรียน 
ระหวางกลุม 1.943 2 .971 7.419 .001* 
ภายในกลุม 37.189 284 .131   
รวม 39.132 286    

4. ดานการปองกันและแกปญหานักเรียน 
ระหวางกลุม .941 2 .470 3.877 .022* 
ภายในกลุม 34.444 284 .121   
รวม 35.384 286    

 
5. ดานการสงตอนักเรียน 
 

ระหวางกลุม .675 2 .338 3.506 .031* 
ภายในกลุม 27.346 284 .096   
รวม 28.021 286    

6. ดานปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

ระหวางกลุม 1.028 2 .514 6.999 .001* 
ภายในกลุม 20.859 284 .073   
รวม 21.887 286    

รวม 
ระหวางกลุม 1.697 2 .848 31.310 .000* 
ภายในกลุม 7.694 284 .027   
รวม 9.391 286    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 5 พบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา 
จําแนกตามอายุ ในภาพรวม พบวา ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมตติฐาน
ท่ีตั้งไว ผูศึกษาจึงไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe test) พบวา  

 

 



  

ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมอีายุนอยกวา 35 ป มีความคิดเห็นดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมอีายุ มากกวา 45 ป ข้ึนไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และมีความคิดเห็นดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลไมแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา 
ท่ีมีอายุ 35 - 45 ป สวนผูท่ีมีอายุ 35 - 45 ป มีความคิดเห็นดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลแตกตางกันกับผูบริหาร
โรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีอายุมากกวา 45 ป ข้ึนไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผูบริหารโรงเรียนและครท่ีูปรึกษา ท่ีมีอายุนอยกวา 35 ป มีความคิดเห็นดานการคัดกรองนักเรียนแตกตางกัน
กับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีอายุ มากกวา 45 ป ข้ึนไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และมีความคิดเห็นดานการคัดกรองนักเรียนไมแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีอายุ 35 - 45 ป 
สวนผูท่ีมีอายุ 35 - 45 ป มีความคิดเห็นดานการคัดกรองนักเรียนแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมี
อายุ มากกวา 45 ป ข้ึนไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีอายุนอยกวา 35 ป มีความคิดเห็นดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน
แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีอายุ มากกวา 45 ป ข้ึนไป และผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา 
ท่ีมีอายุ 35 - 45 ป มีความคิดเห็นดานการสงเสริมพัฒนานักเรียนแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา 
ท่ีมีอายุ มากกวา 45 ป ข้ึนไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา 
ท่ีมีอายุนอยกวา 35 ป มีความคิดเห็นดานการสงเสริมพัฒนานักเรียนไมแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ี
ปรึกษา ท่ีมีอายุ 35 - 45 ป 

ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีอายุนอยกวา 35 ป มีความคิดเห็นดานการปองกันและการแกปญหา
นักเรียนแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีอายุ มากกวา 45 ป ข้ึนไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีอายุ 35 - 45 ป และบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา       
ท่ีมีอายุมากกวา 45 ป ข้ึนไป มีความคิดเห็นดานการปองกันและการแกปญหานักเรียนไมแตกตางกันกับผูบริหาร
โรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีอายุนอยกวา 35 ป 

ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีอายุ 35 - 45 ป มีความคิดเห็นดานการสงตอนักเรียนแตกตางกันกับ
ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีอายุ มากกวา 45 ป ข้ึนไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวน
ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีอายุนอยกวา 35 ป มีความคิดเห็นมีความคิดเห็นดานการสงตอนักเรียนไม
แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีอายุ 35 - 45 ป และผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีอายุ
มากกวา 45 ป ข้ึนไป 

ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ของผูอํานวยการโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา จําแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวม 

การบริหารระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

ปริญญาตรี (N=169) ปริญญาโท (N=109) ปริญญาเอก (N=9) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล 

3.65 .235 มาก 3.81 .253 มาก 4.04 .487 มาก 

2. ดานการคัดกรองนักเรียน 3.25 .241 
ปาน
กลาง 

3.43 .407 
ปาน
กลาง 

3.25 .250 
ปาน
กลาง 

3. ดานการสงเสรมิพัฒนานักเรียน 3.56 .310 มาก 3.67 .445 มาก 3.82 .169 มาก 

4. ดานการปองกันและแกปญหา
นักเรียน 

3.47 .318 
ปาน
กลาง 

3.68 .369 มาก 3.56 .333 มาก 

 



  

5. ดานการสงตอนักเรียน 3.73 .265 มาก 3.82 .361 มาก 3.44 .282 
ปาน
กลาง 

6. ดานปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหาร
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

3.67 .238 มาก 3.78 .321 มาก 3.68 .224 มาก 

รวม 3.55 .112 มาก 3.70 .233 มาก 3.63 .073 มาก 
 

จากตารางท่ี 6  พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นการ
บริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = .112, X = 3.70, S.D. = .233, X = 3.63, S.D. = .073) 
ทุกระดับการศึกษา 

ตารางท่ี 7  การเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ี
ปรึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม 

 

การบริหารการบริหารระบบ 
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

แบงกลุม SS df MS F Sig 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
ระหวางกลุม 2.612 2 1.306 20.518 .000* 
ภายในกลุม 18.076 284 .064   
รวม 20.688 286    

2. ดานการคัดกรองนักเรียน 
ระหวางกลุม 2.096 2 1.048 10.580 .000* 
ภายในกลุม 28.135 284 .099   
รวม 30.231 286    

 
3. ดานการสงเสรมิพัฒนานักเรียน 

ระหวางกลุม 1.350 2 .675 5.075 .007* 
ภายในกลุม 37.782 284 .133   
รวม 39.132 286    

 
4. ดานการปองกันและแกปญหา

นักเรียน 

ระหวางกลุม 2.737 2 1.368 11.904 .000* 
ภายในกลุม 32.647 284 .115   
รวม 35.384 286    

 
5. ดานการสงตอนักเรียน 
 

ระหวางกลุม 1.435 2 .717 7.662 .001* 
ภายในกลุม 26.586 284 .094   
รวม 2.612 286    

6. ดานปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหาร
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

ระหวางกลุม 18.076 2 .064 10.580 .000* 
ภายในกลุม 20.688 284 1.048   
รวม 2.096 286    

รวม 
ระหวางกลุม 28.135 2 .099 5.075 .007* 
ภายในกลุม 30.231 284 .675   
รวม 1.350 286    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 



  

จากตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นดานการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของผูอํานวยการโรงเรียนและครูท่ี
ปรึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ผูศึกษาจึงไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe test) 
พบวา  

ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท  
ก็มีความคิดเห็นดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล แตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเชนกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เชนกัน 

ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นดานการคัดกรองนักเรียน 
แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา 
ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท ก็มีความคิดเห็นดานการคัดกรองนักเรียน ไมแตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ี
ปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอกเชนกัน  

ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นดานการสงเสริมพัฒนา
นักเรียน แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และผูบริหารโรงเรียนและ
ครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท ก็มีความคิดเห็นดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน ไมแตกตางกับผูบริหาร
โรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอกเชนกัน 

ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นดานการปองกันและ
แกปญหานักเรียน แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และผูบริหาร
โรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท ก็มีความคิดเห็นดานการปองกันและแกปญหานักเรียน  
ไมแตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอกเชนกัน 

ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นดานการสงตอนักเรียน 
แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ท่ีระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ก็มีความคิดเห็นดานการสงตอ
นักเรียน ไมแตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอก และผูบริหารโรงเรียนและ 
ครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความคิดเห็นดานการสงตอนักเรียนแตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ี
ปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นดานปจจัยท่ีเอ้ือตอการ
บริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ก็มีความคิดเห็นดานปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไมแตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ี
ปรึกษา ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก 
 
 
 

 



  

ตารางท่ี 8 คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ใน
ภาพรวม 

การบริหารระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

นอยกวา 10 ป (N=
101) 

11 - 20 ป (N=147) 
มากกวา 20 ป ขึ้นไป 

(N=39) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล 

3.65 .213 มาก 3.75 .282 มาก 3.82 .307 มาก 

2. ดานการคัดกรองนักเรียน 3.22 .209 
ปาน
กลาง 

3.35 .339 
ปาน
กลาง 

3.44 .442 
ปาน
กลาง 

3. ดานการสงเสรมิพัฒนานักเรียน 3.56 .328 มาก 3.64 .359 มาก 3.61 .492 มาก 

4. ดานการปองกันและแกปญหา
นักเรียน 

3.49 .328 
ปาน
กลาง 

3.57 .313 มาก 3.68 .489 มาก 

5. ดานการสงตอนักเรียน 3.74 .280 มาก 3.75 .279 มาก 3.83 .473 มาก 
6. ดานปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหาร

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
3.64 .227 มาก 3.70 .256 มาก 3.92 .357 มาก 

รวม 3.55 .116 มาก 3.63 .169 มาก 3.72 .281 มาก 

จากตารางท่ี 8 ความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา จําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = .116, X = 3.63, S.D. = .169, X = 
3.72, S.D. = .281) ทุกชวงประสบการณในการทํางาน 
 
 
ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ี
ปรึกษา จําแนกตามประสบการณในการทํางานในภาพรวม 

การบริหารการบริหารระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

แบงกลุม SS df MS F Sig 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
ระหวางกลุม .947 2 .474 6.813 .001* 
ภายในกลุม 19.741 284 .070   
รวม 20.688 286    

2. ดานการคัดกรองนักเรียน 
ระหวางกลุม 1.706 2 .853 8.490 .000* 
ภายในกลุม 28.526 284 .100   
รวม 30.231 286    

3. ดานการสงเสรมิพัฒนานักเรียน 
ระหวางกลุม .409 2 .204 1.499 .225 
ภายในกลุม 38.723 284 .136   
รวม 39.132 286    

 



  

4. ดานการปองกันและแกปญหานักเรียน 
ระหวางกลุม 1.154 2 .577 4.786 .009* 
ภายในกลุม 34.230 284 .121   
รวม 35.384 286    

 
5. ดานการสงตอนักเรียน 
 

ระหวางกลุม .285 2 .142 1.459 .234 
ภายในกลุม 27.736 284 .098   
รวม 28.021 286    

6. ดานปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรยีน 

ระหวางกลุม 2.324 2 1.162 16.872 .000* 
ภายในกลุม 19.563 284 .069   
รวม 21.887 286    

รวม 
ระหวางกลุม .874 2 .437 14.565 .000* 
ภายในกลุม 8.517 284 .030   
รวม 9.391 286    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี9 พบวา มี 2 ดาน ท่ีมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน คือ ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน และดาน
การสงตอนักเรียน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน นอกน้ันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมตติฐานท่ีตั้งไว ผูศึกษาจึงไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe test) 
พบวา 

ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณการทํางานนอยกวา 10 ป มีความคิดเห็นดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณการทํางาน 11- 20 ป และ
มากกวา 20 ป ข้ึนไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมี
ประสบการณการทํางาน 11 - 20 ป ก็มีความคิดเห็นดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ไมแตกตางกับผูบริหาร
โรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณการทํางานมากกวา 20 ป ข้ึนไป 

ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณในการทํางานนอยกวา 10 ป มีความคิดเห็นดานการคัด
กรองนักเรียน แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11 - 20 ป และ
มากกวา 20 ป ข้ึนไปแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมี
ประสบการณในการทํางาน 11 - 20 ป มีความคิดเห็นดานการคัดกรองนักเรียน ไมแตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครู
ท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป ข้ึนไป 

ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณในการทํางานนอยกวา 10 ป มีความคิดเห็นดานการ
ปองกันและแกปญหานักเรียน แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณในการทํางานมากกวา 
20 ป ข้ึนไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความคิดเห็นดานการปองกันและแกปญหา
นักเรียน ไมแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11 - 20 ป สวนผูบริหาร
โรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณในการทํางาน 11 - 20 ป ก็มีความคิดเห็นดานการปองกันและแกปญหา
นักเรียน ไมแตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป ข้ึนไป เชนกัน 

        ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมปีระสบการณในการทํางานนอยกวา 10 ป มีความคิดเห็นดานปจจัยท่ี
เอ้ือตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณใน
การทํางานมากกวา 20 ป ข้ึนไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความคิดเห็นดานปจจัยท่ีเอ้ือ
ตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไมแตกตางกันกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณในการ
ทํางาน 11 - 20 ป สวนผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมปีระสบการณในการทํางาน ก็มีความคิดเห็นดานปจจัยท่ี

 



  

เอ้ือตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตกตางกับผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณในการ
ทํางานมากกวา 20 ป ข้ึนไป 

 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
1. การศึกษาสภาพการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษาในภาพรวม 
พบวา ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน และดานปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานการคัดกรองนักเรียน ดานการปองกันและแกปญหานักเรียน 
และดานการสงตอนักเรียน อยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีการบริหารท่ีสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการดําเนินงานแบบมีสวน
รวมอยางชัดเจนเพ่ือใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งสอดคลองกับ สุมาลี  ทองงาม (2555, หนา 156-160) 
ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโคนอน สํานักงานเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา 1.1 การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดโคนอนมีการ
บริหารจัดการ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน 
สถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบดูแล ชวยเหลือนักเรียนแบบมี
สวนรวมจากคณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครองนักเรียน ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวของกับการบริหาร จัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการรายงานผลการบริหารจัดการ ท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบได 1.2 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการ
บริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดโคนอนไดดําเนินงานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม
กระบวนการ 5 ข้ันตอน คือ 1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) ดานการคัดกรองนักเรียน 3) ดานการสงเสริม
และพัฒนานักเรียน 4) ดานการปองกันและชวยเหลือนักเรียน และ 5)ดานการสงตอนักเรียน โดยไดใชแบบประเมิน
พฤติกรรม (SDQ) ไดเยี่ยมบาน วางแผนการคัดกรอง จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ ให ความรูแกครูในการใหคํา ปรึกษา
เบ้ืองตนแกนักเรียน ใหความรวมมือในการชวยเหลือนักเรียน และ เชิญผูปกครองมารับทราบถึงความจําเปนในการสง
ตอนักเรียน 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษาเก่ียวกับการบริหารระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ผลการเปรียบเทียบ ผูบริหาร
โรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีเพศตางกัน ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยมีความคิดเห็นแตกตางกันในดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงตอนักเรียน ดานปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหาร
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นอกน้ันมีความคิดเห็นไมแตกตางกันทุกดาน ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีอายุ
ตางกัน พบวา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมตติฐานท่ีตั้งไว ผูบริหาร
โรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ผูบริหารโรงเรียนและครูท่ีปรึกษา ท่ีมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมตติฐานท่ีตั้งไว มีเพียง 2 ดาน ท่ีมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน คือ ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน และดานการสงตอนักเรียน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการบริหารระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา จึงไดใหความสําคัญกับระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน และมีการดําเนินงานตามข้ันตอน โดยเริ่มการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดวยวิธีการ
ใหกรอกประวัติขอมูลของตัวนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีการ
สงเสริมพัฒนานักเรียน โดยมีการจัดประชุมผูปกครองเพ่ือสงเสริมพัฒนาผูเรียนและครูใหเกิดความเขาใจตรงกัน มีการ

 



  

ปองกันและแกปญหานักเรียน โดยมีมาตรการท่ีชัดเจนโดยเนนการปฏิบัติจริง มีการสงตอนักเรียน โดยมีการจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการสงตอนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือ ซึ่งข้ันตอนตางๆ เหลาน้ี ผูบริหาร ครู และผูมี
สวนเก่ียวของมีการประสานงานกันอยางใกลชิด และมีการประชุมกันอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ สุวีธา   
ฤกษเกษม (2551, หนา 107-118) ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา ดานประสบการณทํางาน ครูโรงเรียน เอกชนท่ีมีประสบการณการทํางานแตกตาง
กัน มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูเอกชน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยรวมและรายดาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
1. การบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา มีความคิดเห็นแตกตางกัน ในดานการคัดกรองนักเรียน 

และดานการปองกันและแกปญหานักเรียน จึงควรมีกาประชุมรวมกันระหวางผูอํานวยการและครูท่ีปรึกษา เพ่ือให
รับทราบนโยบาย และมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 2. ความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน และครูท่ีปรึกษา ชาย หญิง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดังตอไปน้ี 
 ดานการคัดกรองนักเรียน ควรมีการแบงประเภทนักเรยีนออกเปน 2 ประเภท คือกลุมเสี่ยงและกลุมปกติ 
และจัดทําแบบประเมินนักเรียนฉบับครูท่ีปรึกษาและฉบับผูปกครอง  

         ดานการสงตอนักเรียน ควรมีการติดตามผลของนักเรียนท่ีมีปญหาดานพฤติกรรม ท่ีมีการสงตอท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียนอยางใกลชิดจนแกปญหาได โดยมีการรวมมือกับผูปกครอง และผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน   

         ดานปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรมีการสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน
รวมกัน และสงเสริม สนับสนุนใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายรวมกันดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2. ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบทีมงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
4. ควรมีการศึกษาความตองการของนักเรียนเก่ียวกับการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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