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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1.) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงาน
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 2.) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานคร  เม่ือจ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา  กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดั ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีสุ่มโดยใชต้าราง Krejcie และ Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  181  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั  จ  านวน 45 ขอ้ ผา่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน และมีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.947 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ  2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูต่อ
การด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3.  เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานคร  จ  าแนกขนาดโรงเรียน (จ านวนนกัเรียน) โดยใช ้t – test  4.  เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานคร  จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)  หากมีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติจะเปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc Comparison) 

 
 



ผลการวจิัยพบว่า 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 

1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 158  คน  พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดจ านวนนกัเรียน สูงกวา่ 1,200 โดย เป็น
ครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปีมากท่ีสุด  รองลงมาได ้แก่  ครูท่ีมีประสบการณ์การ
ท างาน 11 ปี ข้ึนไป   

2. ความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั  มาก 

3. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  ท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดต่างกนั โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั  แต่ถา้พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน   และดา้นการ
ส่งต่อนกัเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.5  ดงัน้ี 
            4.  ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร  พบวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานตั้งแต่ 1-5  ปี กบั 11 ปีข้ึน
ไปมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียน ในโรงเรียนสังกดั ส านกังานเขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานคร  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยครูท่ีมีประสบการณ์ 11 
ปี  ข้ึนไป มีความคิดเห็นสูงกวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ 1-5 ปี  ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์ท างานอ่ืนๆ 
ไม่พบความแตกต่าง 
 
ค าส าคญั 

ความคิดเห็น      การดูแลช่วยเหลือ   
ความน า 
            ในปัจจุบนัการศึกษานบัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาคนให้มีความเจริญงอกงาม
กา้วหน้าทั้ งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ สังคม วฒันธรรม และสติปัญญา โรงเรียนหรือ
สถานศึกษาจึงมีส่วนร่วมในบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือ อบรมสั่ง
สอน ฝึกฝนจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้เจริญเติบโตเป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์แบบสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีคุณภาพตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ 2542(ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หนา้ 3) คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีสุข ดงันั้น



โรงเรียนหรือสถานศึกษา จึงตอ้งหาวิธีจดักระบวนการทางการศึกษา เพื่อการพฒันานกัเรียนทุก
ด้าน นอกจากการจัดหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถแลว้ การป้องกนัและการช่วยเหลือแกไ้ขต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน กเ็ป็นส่ิงส าคญั
ประการหน่ึงในการพฒันา ในสภาพของสังคมยุคการส่ือสารไร้พรมแดน เราตอ้งยอมรับว่า มี
ความเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากในการด าเนินชีวิต การส่ือสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซ่ึง
นอกจากจะส่งผลทางความเจริญรุ่งเรืองแลว้ ยงัมีผลกระทบก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น 
ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการแข่งขนักนัในรูปแบบต่างๆรวมทั้งปัญหายาเสพติด
ท่ีรุนแรง ปัญหาเหล่าน้ีก่อให้เกิดความเครียด ความทุกข์ ความวิตกกังวล มีการปรับตัวไม่
เหมาะสม ซ่ึงเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง 
               ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร   ส านกังานเขตจตุจกัร  จ  านวน 7 โรงเรียน  เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึง
การด าเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการน า ไปใชว้างแผนด า เนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน
สังกดัส านักงานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  เม่ือจ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน และ
ขนาดสถานศึกษา 

ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการวิจยัคร้ังน้ี มุ่งความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงาน
ช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร โดยมี 
     1.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
           - ประสบการณ์การท างาน 
          - ขนาดสถานศึกษา (จ านวนนกัเรียน) 

       1.2 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตาม
ทศันะของผูบ้ริหารและครูสังกดักรุงเทพมหานคร   ส านกังานเขตจตุจกัร   ประกอบดว้ย  



     1) การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
     2) การคดักรองนกัเรียน 
     3) การส่งเสริมและพฒันา 
     4) การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา  
     5) การส่งต่อนกัเรียน 

  2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อน สังกดั
ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร     จ  านวน  181 คน    
  3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ด าเนินการ  1-12  กมุภาพนัธ์  2558   
 

ผลการวจิัย 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี 

1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 158  คน  พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีขนาดจ านวนนกัเรียน สูงกวา่ 1,200โดยเป็น
ครูท่ีมีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปีมากท่ีสุด  รองลงมาได ้แก่  ครูท่ีมีประสบการณ์การ
ท างาน 11 ปี ข้ึนไป 

2.  ความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังาน
เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั  มาก 
             3.  ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  ท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาด(จ านวนนกัเรียน) 
ต่างกนั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  แต่ถา้พิจารณารายดา้น มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
            4.  ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีประสบการณ์ท างานต่างกนั มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  แต่ถา้พิจารณารายดา้น มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 
 



อภิปรายผล 
   จากการวจิยั เร่ือง ความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  พบว่า  
 1.การแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือ
พิจารณารายดา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ
ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล    รองลงมาไดแ้ก่การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  และการคดั
กรองนกัเรียน  ซ่ึงมีคะแนนเท่ากนักบั การส่งเสริมนกัเรียน เน่ืองจาก การรู้จกันกัเรียนป็นราย
บุคคลมีความจ าเป็นในการคดักรอกนกัเรียนและการป้องกนัและการแกปั้ญหา สอดคลอ้งกบั
งานวจิยั  ประภาศรี ศรีวงคพ์นัธ์ (2549,บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการด าเนินงานเก่ียวกบัระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนทุกขนาดมีการ
ด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการคดักรองนกัเรียน โรงเรียนทุกขนาดมีการด าเนินงานอยูใ่น
ระดบัมาก ดา้นการส่งเสริมและการพฒันานกัเรียน โรงเรียนทุกขนาดมีการด าเนินงานอยูใ่น
ระดบัมาก ดา้นการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา โรงเรียนทุกขนาดมีการด าเนินงานอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น ซ่ึงอภิปรายในแต่ละดา้นดงัน้ี 
  ดา้นท่ี 1 การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมมีความคิดเห็น  อยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ 2.การจดัท าระเบียนสะสมอยา่งต่อเน่ืองเป็นปัจจุบนั และ 
ขอ้ 3 การไดศึ้กษาขอ้มูลทางดา้นสุขภาพร่างกายของนกัเรียน (น ้าหนกั ส่วนสูง โรคประจ าตวั) 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  แสดงว่า ครูมีทุกคนเอาใจใสดูแลนกัเรียน มี

การศึกษาและเก็บขอ้มูลนักเรียนเป็นรายบุคคลในทุกๆด้าน ตลอดจนมีการประสานงานกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แนะแนว  วิชาการ และการติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครองเพื่อขอ้มูลของ

นกัเรียนโดยตรง สอดคลอ้งกบั  อภินนัทนา  แสนทวี (2551, หนา้ 72) ว่าดว้ยความแตกต่างของ

นกัเรียนแต่ละคนท่ีมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตไม่เหมือนกนั หล่อหลอมท าใหเ้กิดพฤติกรรม

หลายรูปแบบ ทั้งทางบวกและทางลบ ดงันั้นการรู้ขอ้มูล ท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัตวันกัเรียนจึงเป็นส่ิง

ส าคญัและท่ีจะช่วยใหค้รูท่ีปรึกษามีความเขา้ใจนกัเรียนมากข้ึนสามารถน าขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อ

การคดักรองนกัเรียน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกนัการแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนได้



อย่างถูกทาง ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษมิ์ใช่การใช้ความรู้สึก หรือการคาดเดาโดยเฉพาะการ

แกปั้ญหานกัเรียน ซ่ึงท าใหไ้ม่เกิดขอ้ผดิพลาดต่อการช่วยเหลือนกัเรียนหรือเกิดไดน้อ้ยท่ีสุด 

  ดา้นท่ี 2 การคดักรองนกัเรียนโดยภาพรวมมีความคิดเห็น  อยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ 8.คดักรองนกัเรียนโดยใชดุ้ลยพินิจของท่านเอง มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด สืบเน่ืองมาจากในขั้นตน้ครูจะเป็นผูพ้ิจารณาหรือคดักรองนกัเรียนดว้ยการ
สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนดว้ยตนเองก่อน  สอดคลอ้งกบั  อภินนัทนา  แสนทว ี(2551, หนา้ 
68) ใหค้วามหมายของการคดักรองนกัเรียนวา่ การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาขอ้มูลนกัเรียน
เป็นรายบุคคลสรุปเพื่อแบ่งกลุ่มตามพฤติกรรมดา้นบวกและดา้นลบจากเคร่ืองมือแบบบนัทึก
ต่างๆ 
  ดา้นท่ี 3 การส่งเสริมนกัเรียนโดยภาพรวมและรายขอ้ มีความคิดเห็น  อยูใ่น
ระดบัมาก   สืบเน่ืองมาจากครูทุกท่านไดด้ าเนินการจดักิจกรรมเพื่อเป็นการ่งเสริมนกัเรียนแต่ละ
กลุ่มอยา่งหลากหลาย มีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหก้บันกัเรียนกลุ่มปกติทัว่ไป ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบั กรมสุขภาพจิต (2544ก,หนา้ 29)ไดก้ล่าวถึงวธีิการและเคร่ืองมือในการส่งเสริม
นกัเรียนไวว้า่วธีิการและเคร่ืองมือในการส่งเสริมนกัเรียนมีหลายวธีิท่ีโรงเรียนสามารถพิจารณา
ด าเนินการไดแ้ต่มีกิจกรรมหลกัท่ีส าคญัตอ้งด าเนินการคือ1)การจดักิจกรรมโฮมรูม 
(Homeroom) 2) การจดัประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom meeting) 
  ดา้นท่ี 4 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา โดยภาพรวมมีความคิดเห็น  อยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ 3ใหค้  าแนะน าในเร่ืองการปรับตวัและการวางตวัใน
สังคมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สืบเน่ืองมาจาก ครูทุกท่านเม่ือพบวา่นกัเรียนมีปัญหา 
กจ็ะพยายามใหค้  าแนะน าดว้ยตนเองก่อน สอดคลอ้งกบั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2546,หนา้1-6) ใหค้วามส าคญัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาวา่ครูท่ีปรึกษาควรใหค้วาม
เอาใจใส่กบันกัเรียนทุกคนเท่าเทียมกนั แต่นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มช่วยเหลือตอ้งใหค้วาม
ดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดแนวทางการป้องกนัช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาใหก้บันกัเรียนมีหลาย
วธีิการแต่ส่ิงท่ีครูท่ีปรึกษาตอ้งด าเนินการ 2 ประการคือ การใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้การจดั
กิจกรรมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
 



  ดา้นท่ี 5 การส่งต่อนกัเรียน  โดยภาพรวมและรายขอ้ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากสืบเน่ืองมาจากครูไดเ้ล่งเห็นความส าคญัของปัญหาวา่ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น  สอดคลอ้งกบั จุฑาภรณ์  นาคประวติั(2553, หนา้ 40) ในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาของนกัเรียนโดยครูท่ีปรึกษาตามกระบวนการในขอ้ 4 นั้นอาจมีบางกรณีท่ีปัญหามีความ
ยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแลว้นกัเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึนกค็วรด าเนินการส่งต่อไปยงั
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นต่อไป เพื่อใหปั้ญหาของนกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งถูกทางและ
รวดเร็วข้ึน หากปล่อยใหเ้ป็นบทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีปรึกษาหรือครูคนใดคนหน่ึงเท่านั้นความ
ยุง่ยากของปัญหาอาจมีมากข้ึนหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โต จนยากต่อการแกไ้ขการส่ง
ต่อ แบ่งเป็น 2 แบบคือ 1) การส่งต่อภายในครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยงัครูท่ีสามารถใหก้ารช่วยเหลือ
นกัเรียนไดใ้นทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของปัญหา เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล หรือฝ่ายปกครอง
เป็นตน้2)การส่งต่อภายนอกครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผูด้  าเนินงานส่งต่อไปยงั
ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
 2.จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนใน
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร   จ  าแนกตามขนาดโรงเรียน (จ านวน
นกัเรียน) พบวา่โดยภาพรวมไม่ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 บุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนเอาใจใส่ดูแลนกัเรียนอยา่งเป็นระบบมีกระบวนการท างานท่ีมีคุณภาพ 
สอดคลอ้งกบั กรมสามญัศึกษา(2544, หนา้ 3) ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นระบบการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีกระทรวงศึกษาธิการโดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิต ไดร่้วมกนัวางรากฐานเพื่อการพฒันา
คุณภาพนกัเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนจึงเป็นระบบท่ีสามารถด าเนินการเพื่อใหมี้
กระบวนการท างานเป็นระบบ มีความชดัเจนและคลอบคลุม มีกระบวนการท างานท่ีมีคุณภาพ
และการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองส่งผลต่อการพฒันาเดก็และเยาวชนใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพ
และมีศกัยภาพเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีพร้อมสมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรร
และมีชีวติท่ีสงบสุขรายดา้นครูท่ีมีอยูท่ี่โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็น และรายดา้น 
พบวา่ ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน   และดา้นการส่งต่อนกัเรียน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  0.5   

 3.ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนใน

โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร    จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน 



พบวา่  ครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียน 

ในโรงเรียนสังกดั ส านกังานเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ถา้พิจราณา

รายดา้น พบว่าดา้นการส่งเสริมนักเรียน   แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.5     

อาจสืบเน่ืองมาจากการสนบัสนุนใหน้กัเรียนทุกคนท่ีอยูใ่นความดูแลของครูใหมี้คุณภาพมากข้ึน 

หรือมีความภาคภูมิใจในตนเองในดา้นต่างๆ นั้นแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความพร้อมของแต่ละคน

ซ่ึงจะช่วยป้องกนัมิใหน้กัเรียนท่ีอยูก่ลุ่มปกติกลายเป็นกลุ่มเส่ียงมีปัญหา และเป็นการช่วยเหลือ

นกัเรียนกลุ่มเส่ียงมีปัญหากลบัมาเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชน

คาดหวงัต่อไป สอดคลอ้งกบั อภินนัทนา  แสนทวี (2551, หนา้ 79) ใหค้วามส าคญัการส่งเสริม

และพฒันานกัเรียนเป็นการสนบัสนุนใหน้กัเรียนทุกคนท่ีอยูใ่นความดูแลของครูท่ีปรึกษาไม่ว่า

จะเป็นนกัเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา ใหมี้คุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเอง

ในด้านต่างๆ ซ่ึงจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเส่ียงมี

ปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเส่ียงมีปัญหากลบัมาเป็นนักเรียน กลุ่มปกติและมี

คุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวงัต่อไป โดยมุ่งเนน้การพฒันาตามหลกัไตรสิกขา คือ 

ศีล สมาธิ ปัญญา โรงเรียนวิถีพุทธตอ้งอบรมผูเ้รียนใหกิ้น อยู ่ดูแลและฟังเป็น และอินทิรา ฮวด

เจริญ  ( 2550,บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี พบว่า โดยภาพรวมและดา้นการรู้จกันักเรียนเป็น

รายบุคคล การคดักรองนกัเรียน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน และการส่งต่อนกัเรียนไม่

แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมนกัเรียนแตกต่างกนัตามขนาดโรงเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 
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