
บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเรื�อง  การศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียนครั. งนี.   ผูว้ิจยัไดก้าํหนด
สัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  และขอเสนอผลการวเิคราะห์ตามลาํดบั  ดงันี.  

 
สัญลกัษณ์ทีใช้ในการวเิคราะห์ 

 n        แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 X        แทน ค่าเฉลี�ย (Mean) 
 S.D.     แทน ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t          แทน ค่าสถิติที�ใชใ้นการทดสอบค่าที (t-test) 
 F         แทน การแจกแจงของ F-Distribution 
 MS      แทน ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม (Mean Square) 
 SS       แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Sum of Square) 
 df        แทน ชั.นของความเป็นอิสระ (Degrees of  Freedom) 
 p         แทน  ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ   
              *         แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 **       แทน  มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

                    
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั� งนี�  ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอนๆ ดงันี�  
            ตอนที�  1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบื�องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
            ตอนที�  2  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ        
นกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที,การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 ตามความคิดเห็น    
ของผูบ้ริหารและครูที,ปรึกษาเกี,ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน คือ       
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน การป้องกนั 
ช่วยเหลือและแกปั้ญหา และการส่งต่อ 
          ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ       
นกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที,การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ตามความคิดเห็น    
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ของผูบ้ริหารและครูที,ปรึกษาเกี,ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน คือ        
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน  การป้องกนั 
ช่วยเหลือและแกปั้ญหา  และการส่งต่อ 
          ตอนที�  4   ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ  
นักเรียนตามความคิดเห็น ของผูบ้ริหารและครูที,ปรึกษาในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื�นที,    
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ที,จาํแนกตาม สถานภาพ ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์     
การทาํงาน 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาครั. งนี.  ปรากฏดงันี.  
           ตอนที 1  ขอ้มูลเบื.องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ปรากฏผลดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3  จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามขอ้มูลเบื.องตน้ 

 

ขอ้มูลเบื.องตน้ 
n = 449 

จาํนวน ร้อยละ 
สถานภาพ   

ผูบ้ริหาร 108 24.10 
ครูที�ปรึกษา 341 75.90 

รวม 449 100.00 
ประสบการณ์การทาํงาน   

นอ้ย 267 59.50 
มาก 182 40.50 

รวม 449 100.00 
ขนาดของโรงเรียน   

ขนาดเล็ก 17 3.79 
ขนาดกลาง 135 30.07 
ขนาดใหญ่ 106 23.60 

ขนาดใหญ่พิเศษ 191 42.54 
รวม 449 100.00 



 57

 จากตาราง 3  แสดงว่า  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั. งนี.   ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษา       
ในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  มีสถานภาพเป็นผูบ้ริหาร     
คิดเป็นร้อยละ 24.10  ครูที�ปรึกษา คิดเป็นร้อยละ  75.90  มีประสบการณ์ทาํงานนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 
59.50  ประสบการณ์ทาํงานมาก คิดเป็นร้อยละ 40.50 และปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
คิดเป็นร้อยละ 42.54 ขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 23.60 ขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.07 ขนาดเล็ก 
คิดเป็นร้อยละ 3.79  

 
 ตอนที  2  สภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังาน
เขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับ    
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 5 ดา้น คือ  การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  การคดักรอง
นักเรียน การส่งเสริมและพฒันานักเรียน การป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ปัญหา และการส่งต่อ           
มีรายละเอียดดงัตาราง 4 - 9 

 
ตาราง 4  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ  

ครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด   
สาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยภาพรวมและรายดา้น 

 

ที� 
สภาพการดาํเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 
n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 3.78 0.90 3 มาก 
2. การคดักรองนกัเรียน 3.78 0.91 4 มาก 
3. การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 3.90 0.94 2 มาก 
4. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3.92 0.93 1 มาก 
5. การส่งต่อนกัเรียน 3.75 0.86 5 มาก 

 รวม 3.84 0.86  มาก 

 
 จากตาราง 4  แสดงว่า  ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 
โดยภาพรวม มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มีระดับ   
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ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และดา้นที�มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็นสูงที�สุด  ไดแ้ก่  การป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา  รองลงมาคือ  การส่งเสริมพฒันานักเรียน  การคดักรองนกัเรียน  และการรู้จกั      
นกัเรียนเป็นรายบุคคลตามลาํดบั  ส่วนดา้นที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าที�สุด  ไดแ้ก่  การส่งต่อนกัเรียน  
 
ตาราง 5  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ  

ครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด   
สํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  จาํแนก
โดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. โรงเรียนมีแผนและปฏิทินปฏิบติังาน         
การจดัเก็บขอ้มูลพื.นฐานนกัเรียนเป็นรายบุคคล   
โดยการแต่งตั.งคณะกรรมการดาํเนินงาน
เตรียมความพร้อม 3.94 1.07 1 มาก 

2. ครูที�ปรึกษาและผูบ้ริหารไดด้าํเนินงานตาม
แผนปฏิบติังานเกี�ยวกบัการรู้จกันกัเรียน     
เป็นรายบุคคล 3.89 1.06 2 มาก 

3. ครูที,ปรึกษาจดัทาํขอ้มูลพื�นฐานนกัเรียน       
ทั�ง  4 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นความรู้ความสามารถ  
ดา้นสุขภาพ  ดา้นครอบครัว  และดา้นอื,นๆ    
ที,พบเพิ,มเติม 3.77 1.03 6 มาก 

4. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียน     
เป็นรายบุคคล 3.54 0.96 8 มาก 

5. บุคลากรในโรงเรียนใหค้วามร่วมมือปฏิบติั
ตามแผนงานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียน        
เป็นรายบุคคล 3.80 1.07 5 มาก 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

6. ผูบ้ริหารไดป้ระเมินคุณภาพภายในการ
ปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็น
รายบุคคลอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั� ง 3.85 1.10 4 มาก 

7. ครูที,ปรึกษาไดส้รุปผลและรายงานผลเกี,ยวกบั
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลต่อผูบ้ริหาร      
ผูป้กครอง  และชุมชนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 3.87 1.11 3 มาก 

8. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารไดน้าํปัญหาอุปสรรค      
การปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียน       
เป็นรายบุคคลมาปรับปรุงแกไ้ข 3.61 1.14 7 มาก 

 รวม 3.78 0.90  มาก 

 

 จากตาราง  5  แสดงวา่ ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงาน
ระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18        
ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  มีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่  ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็นสูงที�สุด  ไดแ้ก่  โรงเรียนมีแผนและปฏิทินปฏิบติังานการจดัเก็บ
ข้อมูลพื.นฐานนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยแต่งตั. งคณะกรรมการดาํเนินงาน เตรียมความพร้อม       
รองลงมา  ได้แก่  ครูที�ปรึกษาและผูบ้ริหารได้ดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานเกี�ยวกับการรู้จกั       
นกัเรียนเป็นรายบุคคล  และอนัดบัที� 3  ไดแ้ก่  ครูที�ปรึกษาไดส้รุปผลและรายงานผลเกี�ยวกบัการรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคลต่อผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั. ง ตามลาํดบั  ส่วนขอ้ที�
ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาเห็นวา่มีสภาพการดาํเนินงานตํ�ากวา่ขอ้อื�นๆ  ไดแ้ก่  ผูป้กครองมีส่วนร่วม
ในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานเกี�ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  
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ตาราง 6  ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ   
ครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด  
สํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการคดักรองนกัเรียน จาํแนกโดยรวม
และรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. โรงเรียนไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงาน
ดา้นการคดักรองนกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  
และกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา 3.95 1.12 1 มาก 

2. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารมีการประชุมวาง
แผนการคดักรองนกัเรียน 3.76 1.12 9 มาก 

3. ครูที,ปรึกษานาํขอ้มูลพื�นฐานนกัเรียน          
รายบุคคลมาวเิคราะห์เพื,อคดักรองนกัเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม  คือกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี,ยง   
หรือมีปัญหา 3.82 1.00 3 มาก 

4. โรงเรียนจดัทาํสารสนเทศเกณฑก์ารคดักรอง
นกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี,ยง  
หรือมีปัญหา 3.77 

1.06 
 8 มาก 

5. โรงเรียนไดอ้อกแบบเครื,องมือคดักรองนกัเรียน
ออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา 

3.82 
 1.12 4 มาก 

6. คณะกรรมการดาํเนินงานและผูบ้ริหาร         
ไดส้ร้างความเขา้ใจกบัครูและบุคลากร         
ในโรงเรียนเกี,ยวกบัการคดักรองนกัเรียน 3.84 1.07 2 มาก 

7. ครูที,ปรึกษาไดติ้ดตามผลและประเมินผล    
นกัเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา
อยา่งใกลชิ้ด 3.77 0.98 7 มาก 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

8. ครูที,ปรึกษานาํผลประเมินนกัเรียนกลุ่มปกติ
กลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหารายงานใหผู้บ้ริหาร
ทราบอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  1  ครั� ง 3.80 1.03 5 มาก 

9. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการคดักรองนกัเรียน
โดยการให้รายละเอียดขอ้มูลที,เป็นจริง 3.65 1.07 11 มาก 

10. ครูที,ปรึกษาไดน้าํผลการประเมินนกัเรียน
กลุ่มปกติกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหารายงานให ้   
ผูป้กครองทราบอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั� ง 3.79 1.06 6 มาก 

11. ครูที,ปรึกษาไดน้าํผลการประเมินการคดักรอง
นกัเรียนมาปรับปรุงเพื,อพฒันาอยา่งต่อเนื,อง 3.66 1.05 10 มาก 

 รวม 3.78 0.91  มาก 

 
 จากตาราง 6 แสดงว่า ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน
ระบบช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้น
การคดักรองนกัเรียน มีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ขอ้ที�มี
ค่าเฉลี�ยความคิดเห็นสูงที�สุด  ไดแ้ก่  โรงเรียนแต่งตั.งคณะกรรมการดาํเนินงานดา้นการคดักรอง   
นกัเรียนออกไปกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี�ยงหรือมีปัญหา  รองลงมา  มีค่าเฉลี�ยเท่ากนั 2 ขอ้  ได้แก่       
ครูที,ปรึกษานาํขอ้มูลพื�นฐานนกัเรียนรายบุคคลมาวิเคราะห์เพื,อคดักรองนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม  
คือ  กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหาโรงเรียนได้ออกแบบเครื,องมือคดักรองนักเรียนออกเป็น     
กลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา และอนัดบัที� 3 ไดแ้ก่ คณะกรรมการดาํเนินงานและผูบ้ริหาร
ไดส้ร้างความเขา้ใจกบัครูและบุคลากรในโรงเรียนเกี,ยวกบัการคดักรองนกัเรียนตามลาํดบั  ส่วนขอ้ที�
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นวา่มีการสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ขอ้อื�นๆ 
ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษาไดน้าํผลการประเมินการคดักรองนกัเรียนมาปรับปรุงเพื,อพฒันาอยา่งต่อเนื,อง 
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ตาราง 7  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ     
ครูที�ปรึกษาเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ด้านการส่งเสริมพฒันานักเรียน จาํแนก  
โดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. โรงเรียนไดจ้ดัทาํปฏิทินแผนปฏิบติังาน
เกี,ยวกบักิจกรรมส่งเสริมและพฒันา      
นกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
เป็นประจาํทุกปี 3.86 1.04 9 มาก 

2. โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมประชุมผูป้กครอง
นกัเรียนเกี,ยวกบักิจกรรมส่งเสริมและ
พฒันานกัเรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  1 ครั� ง 3.96 1.10 4 มาก 

3. โรงเรียนไดจ้ดัโครงการส่งเสริมและ
พฒันานกัเรียนที,มีความสามารถทั�ง 4 ดา้น  
ไดแ้ก่  ดา้นความรู้ความสามารถ          
ดา้นสุขภาพ  ดา้นครอบครัว  และดา้นอื,นๆ  
ที,พบเพิ,มเติม 3.79 1.04 11 มาก 

4. ครูที�ปรึกษาไดจ้ดักิจกรรมโฮมรูมเพื�อ     
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในชั.นเรียน
อยา่งสมํ�าเสมอ 3.98 1.19 3 มาก 

5. ครูที�ปรึกษาไดจ้ดักิจกรรมชุมนุมส่งเสริม
และพฒันานกัเรียนเป็นตามความสมคัรใจ
และความถนดัของนกัเรียน 4.04 1.17 1 มาก 

6. โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมเขา้ค่ายวชิาการ  
เพื�อส่งเสริมและพฒันานกัเรียนเป็นประจาํ
ทุกปี 3.88 1.13 8 มาก 
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ตาราง 7  (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

7. ครูที�ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียน     
ใหค้วามร่วมมือเกี�ยวกบัการจดักิจกรรม      
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 3.84 1.07 10 มาก 

8. ครูที�ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียนได้
ปฏิบติัตามแผนปฏิทินงานเกี�ยวกบัการจดั
กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน         
ที�วางไวต้ามขั.นตอน 3.88 1.07 6 มาก 

9. ครูที�ปรึกษาไดส้รุปผลและประเมินผล   
กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้
เป็นปัจจุบนั 3.76 1.04 12 มาก 

10. ครูและบุคลากรในโรงเรียนเตม็ใจให้
ความร่วมมือกิจกรรมส่งเสริมและพฒันา
นกัเรียน 3.94 1.07 5 มาก 

11. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนเงินงบประมาณ
ในการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันา    
นกัเรียนตามความเหมาะสม 3.88 1.08 7 มาก 

12. โรงเรียนไดย้กยอ่ง ชมเชย หรือให้รางวลั
นกัเรียนที�สร้างชื�อเสียงใหก้บัโรงเรียน 4.00 1.07 2 มาก 

 รวม 3.90 0.94  มาก 

 
 จากตาราง 7  แสดงวา่ ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพ การดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  
ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน  มีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่า  ข้อที�มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็นสูงที�สุด  ได้แก่  ครูที,ปรึกษาได้จัดกิจกรรมชุมนุมส่งเสริม        
และพฒันานกัเรียนเป็นตามความสมคัรใจและความถนดัของนกัเรียน  รองลงมาไดแ้ก่  โรงเรียน   
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ไดย้กย่อง  ชมเชย  หรือให้รางวลันกัเรียนที�สร้างชื�อเสียงให้กบัโรงเรียน และ ครูที,ปรึกษาไดจ้ดั     
กิจกรรมโฮมรูมเพื,อส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในชั�นเรียนอยา่งสมํ,าเสมอ  ส่วนขอ้ที�ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเห็นวา่มีสภาพการดาํเนินงานตํ�ากวา่ขอ้อื�นๆ  ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษาไดส้รุปผล
และประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นปัจจุบนั  

 
ตาราง 8  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที� และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร         

และครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน      
สังกดัสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
จาํแนกโดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. โรงเรียนมีการวางแผนเพื,อป้องกนัและ      
แกไ้ขปัญหานกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 3.92 1.12 7 มาก 

2. โรงเรียนกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังาน    
เกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน
ครูที,ปรึกษาและบุคคลากรในโรงเรียนปฏิบติั 3.96 1.08 2 มาก 

 โรงเรียนกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังาน    
เกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน 3.92 1.07 6 มาก 

4. ครูที,ปรึกษาและบุคคลากรในโรงเรียนปฏิบติั
ตามแผนเกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหานกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ     
นกัเรียน 3.93 0.95 5 มาก 

5. 
 
 

ครูที,ปรึกษาดูแลเอาใจใส่นกัเรียนโดยออก  
เยี,ยมบา้นเพื,อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา       
นกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ 3.95 1.03 3 มาก 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

6. ผูบ้ริหารสนบัสนุนการปฏิบติังานเกี,ยวกบั    

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน        

ตามความเหมาะสม 3.91 1.09 8 มาก 

7. ครูที,ปรึกษาประเมินผลและแจง้ให ้             

ผูป้กครองทราบเพื,อใหมี้ส่วนร่วมในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 3.96 1.07 1 มาก 

8. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารตรวจสอบและ     

ติดตามผลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน      

ในกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหาเพื,อการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหานกัเรียน 3.88 1.03 9 มาก 

9. ครูที,ปรึกษาเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้รึกษา

ปัญหาเบื�องตน้อยา่งจริงใจเพื,อใชเ้ป็นขอ้มูล

เกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน 3.94 0.97 4 มาก 

10. ครูที,ปรึกษาสร้างความมั,นใจในการรักษา

ความลบัขอ้มูลเกี,ยวกบัปัญหาของนกัเรียน 3.84 1.09 11 มาก 

11. ครูที,ปรึกษาไดแ้ผนการปฏิบติังานการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหานกัเรียนมาปรับปรุงเพื,อให้

ทนักบัสถานการณ์ปัจจุบนั 3.87 1.03 10 มาก 

 รวม 3.92 0.93  มาก 

 

 จากตาราง 8 แสดงวา่  ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  

ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดบัมาก   เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า  ข้อที� มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็นสูงที� สุดมีค่าเฉลี�ยเท่ากัน 2 ข้อ  ได้แก่  โรงเรียนแต่งตั� ง              
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คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในดูแลเรื,องการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน  ครูที,ปรึกษา

ประเมินผลและแจง้ใหผู้ป้กครองทราบเพื,อให้มีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  รองลงมา 

คือ ครูที,ปรึกษาดูแลเอาใจใส่นักเรียนโดยออกเยี,ยมบ้านเพื,อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน       

ตามระบบดูแลช่วยเหลือ และครูที,ปรึกษาเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดป้รึกษาปัญหาเบื�องตน้อยา่งจริงใจ

เพื,อใช้เป็นขอ้มูลเกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน ส่วนขอ้ที�ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษา 

เห็นว่ามีสภาพการดาํเนินงานตํ�ากว่าข้ออื�นๆ  ได้แก่  ครูที,ปรึกษาสร้างความมั,นใจในการรักษา    

ความลบัขอ้มูลเกี,ยวกบัปัญหาของนกัเรียน   

 
ตาราง 9  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ   

ครูที�ปรึกษาเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ด้านการส่งต่อนักเรียน จาํแนกโดยรวม     
และรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n= 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. 
 

โรงเรียนจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเกี,ยวกบั       
การส่งต่อนกัเรียนที,ตอ้งการความช่วยเหลือ 3.84 0.98 2 มาก 

2. ครูที,ปรึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลนกัเรียนเพื,อแยก
ประเภทการส่งต่อภายในหรือภายนอก        
อยา่งชดัเจน 3.65 0.94 6 มาก 

3. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจ      
กบัผูป้กครองเมื,อมีการส่งต่อนกัเรียน 3.80 1.00 3 

มาก 
 

4. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารมีความจริงใจ     
ปฏิบติังานเกี,ยวกบัการส่งต่อนกัเรียน 3.88 1.03 1 มาก 

5. ครูที,ปรึกษาประสานงานกบัผูป้กครอง       
อยา่งเร่งด่วนเมื,อมีการส่งต่อนกัเรียน 3.78 1.03 4 มาก 

6. โรงเรียนติดตามผลการส่งต่อนกัเรียนกบั         
ผูเ้ชี,ยวชาญเฉพาะดา้นเพื,อหาทางแกไ้ขปัญหา 3.77 0.98 5 มาก 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 
ระดบัสภาพการดาํเนินงาน 

n= 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

7. ครูที,ปรึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลและจดัทาํรายงาน
ผลการส่งต่อนกัเรียนอยา่งต่อเนื,อง 3.61 1.00 8 มาก 

8. ครูที,ปรึกษานาํขอ้มูลการส่งต่อนกัเรียนมา  
ปรับปรุงแกไ้ขใหท้นักบัสถานการณ์ปัจจุบนั 3.65 1.04 7 มาก 

 รวม 3.75 0.86  มาก 

 
 จากตาราง 9  แสดงวา่  ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสภาพการดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  
ด้านการส่งต่อนักเรียน  มีสภาพการดาํเนินงานอยู่ในระดับมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า        
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  และข้อที� มีค่าเฉลี�ยความคิดเห็นสูงที�สุด  ได้แก่            
ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารมีความจริงใจปฏิบติังานเกี,ยวกับการส่งต่อนักเรียน  รองลงมาได้แก่       
โรงเรียนจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเกี,ยวกบัการส่งต่อนกัเรียนที,ตอ้งการความช่วยเหลือ และครูที,ปรึกษา
และผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองเมื,อมีการส่งต่อนกัเรียน ส่วนขอ้ที�ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษา
เห็นวา่มีสภาพการดาํเนินงานจดัการตํ�ากวา่ขอ้อื�นๆ  ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลและจดัทาํ
รายงานผลการส่งต่อนกัเรียนอยา่งต่อเนื,อง  
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 ตอนที  3  ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังาน
เขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาเกี�ยวกบั    
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 5 ดา้น คือ  การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  การคดักรอง
นักเรียน การส่งเสริมและพฒันานักเรียน การป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ปัญหา และการส่งต่อ           
มีรายละเอียดดงัตาราง 10 - 15 

 
ตาราง 10  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูที�ปรึกษาเกี�ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด
สาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยภาพรวมและรายดา้น 

 

ที� 
ปัญหาการดาํเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 
n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
การคดักรองนกัเรียน 
การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
การส่งต่อนกัเรียน 

2.15 
2.13 
2.03 
2.02 
2.08 

0.99 
1.09 
0.98 
1.03 
1.03 

1 
2 
4 
5 
3 

นอ้ย 
นอ้ย 
นอ้ย 
นอ้ย 
นอ้ย 

 รวม 2.08 0.97  นอ้ย 

 
 จากตาราง  10  แสดงว่า ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัญหาการบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  
โดยภาพรวมมีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย  เมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  มีค่าเฉลี�ย
ความคิดเห็นสูงที�สุด  ได้แก่  การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล  รองลงมาคือ การคดักรองนักเรียน  
และการส่งต่อนกัเรียนตามลาํดบั  ส่วนดา้นที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าที�สุด  ไดแ้ก่  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา   
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ตาราง 11  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที� และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร       
และครูที�ปรึกษาเกี�ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดั  
สํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล       
จาํแนกโดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. 
 
 
 

โรงเรียนมีแผนและปฏิทินปฏิบติังานการ
จดัเก็บขอ้มูลพื.นฐานนกัเรียนเป็นรายบุคคล
โดยการแต่งตั.งคณะกรรมการดาํเนินงาน 
เตรียมความพร้อม 2.14 1.07 6 นอ้ย 

2. ครูที�ปรึกษาและผูบ้ริหารไดด้าํเนินงาน   
ตามแผนปฏิบติังานเกี�ยวกบัการรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล 2.17 1.19 4 นอ้ย 

3. ครูที,ปรึกษาจดัทาํขอ้มูลพื�นฐานนกัเรียน  
ทั�ง 4 ดา้นไดแ้ก่  ดา้นความรู้ความสามารถ  
ดา้นสุขภาพ  ดา้นครอบครัว  และดา้นอื,นๆ  
ที,พบเพิ,มเติม 2.08 1.06 7 นอ้ย 

4. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน   
ตามแผนปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล 2.19 1.04 2 นอ้ย 

5. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน  
ตามแผนปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล 2.03 1.06 8 นอ้ย 

6. ผูบ้ริหารไดป้ระเมินคุณภาพภายในการ
ปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียน       
เป็นรายบุคคลอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั� ง 2.22 1.12 1 นอ้ย 
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ตาราง 11  (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

7. 
 

ครูที,ปรึกษาไดส้รุปผลและรายงานผล   
เกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลต่อ 
ผูบ้ริหารผูป้กครอง  และชุมชนอยา่งนอ้ย   
ปีละ 1 ครั� ง 2.15 1.18 5 นอ้ย 

8. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารไดน้าํปัญหา
อุปสรรคการปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกั  
นกัเรียนเป็นรายบุคคลมาปรับปรุงแกไ้ข 2.17 1.17 3 นอ้ย 

 รวม 2.15 0.99  นอ้ย 

 
 จากตาราง  11  แสดงวา่ ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัญหาการดาํเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  
ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  มีปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย   เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า  ขอ้ที�มีปัญหามากที�สุด  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารไดป้ระเมินคุณภาพภายในการปฏิบติังานเกี,ยวกบั 
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั� ง  รองลงมาคือ  ผูป้กครองมีส่วนร่วม    
ในการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล   และครูที�ปรึกษา    
และผูบ้ริหารไดด้าํเนินงานตามแผนปฏิบติังานเกี�ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล  ครูที,ปรึกษา
และผูบ้ริหารไดน้าํปัญหาอุปสรรค  การปฏิบติังานเกี,ยวกบัการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคลมาปรับปรุง
แกไ้ขตามลาํดบั  ส่วนขอ้ที�ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาเห็นว่ามีปัญหาการดาํเนินงานตํ�ากว่าขอ้อื�นๆ   
ได้แก่  บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนงานเกี,ยวกับการรู้จักนักเรียน             
เป็นรายบุคคล  
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ตาราง 12  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ  
ครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด   
สํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นการคดักรองนักเรียน จาํแนกโดยรวม   
และรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. 
 

โรงเรียนไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงาน
ดา้นการคดักรองนกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  
และกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา 2.22 1.12 1 นอ้ย 

2. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารมีการประชุม     
วางแผนการคดักรองนกัเรียน 2.09 1.17 8 นอ้ย 

3. ครูที,ปรึกษานาํขอ้มูลพื�นฐานนกัเรียน     
รายบุคคลมาวเิคราะห์เพื,อคดักรองนกัเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม  คือกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี,ยง
หรือมีปัญหา 2.15 1.14 6 นอ้ย 

4. โรงเรียนจดัทาํสารสนเทศเกณฑก์ารคดักรอง
นกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี,ยง
หรือมีปัญหา 2.06 1.06 11 นอ้ย 

5. โรงเรียนไดอ้อกแบบเครื,องมือคดักรอง   
นกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี,ยง
หรือมีปัญหา 2.10 1.06 7 นอ้ย 

6. คณะกรรมการดาํเนินงานและผูบ้ริหาร    ได้
สร้างความเขา้ใจกบัครูและบุคลากร    ใน
โรงเรียนเกี,ยวกบัการคดักรองนกัเรียน 2.07 1.09 10 นอ้ย 

7. ครูที,ปรึกษาไดติ้ดตามผลและประเมินผล
นกัเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา
อยา่งใกลชิ้ด 2.15 1.13 5 นอ้ย 
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ตาราง  12  (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการคดักรองนกัเรียน 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

8. ครูที,ปรึกษานาํผลประเมินนกัเรียน        
กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหารายงาน
ใหผู้บ้ริหารทราบอยา่งนอ้ยภาคเรียน        
ละ  1  ครั. ง 2.08 1.09 9 นอ้ย 

9. ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการคดักรอง       
นกัเรียนโดยการให้รายละเอียดขอ้มูล        
ที,เป็นจริง 2.17 1.22 4 นอ้ย 

10. ครูที,ปรึกษาไดน้าํผลการประเมินนกัเรียน
กลุ่มปกติกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหารายงานให้
ผูป้กครองทราบอยา่งนอ้ยภาคเรียน         
ละ 1 ครั� ง 2.17 1.11 3 นอ้ย 

11. ครูที,ปรึกษาไดน้าํผลการประเมินการ      
คดักรองนกัเรียนมาปรับปรุงเพื,อพฒันา
อยา่งต่อเนื,อง 2.17 1.08 2 นอ้ย 

 รวม 2.13 1.09  นอ้ย 

 
 จากตาราง 12  แสดงว่า  ผู ้บริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกับปัญหา            
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษา       
มธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการคดักรองนกัเรียนมีปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย  เมื�อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า  ข้อที�มีปัญหาสูงที�สุด  ได้แก่  โรงเรียนได้แต่งตั� งคณะกรรมการดาํเนินงาน        
ดา้นการคดักรองนกัเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา รองลงมาไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษา
ไดน้าํผลการประเมินการคดักรองนกัเรียนมาปรับปรุงเพื,อพฒันาอย่างต่อเนื,อง  ครูที,ปรึกษาไดน้าํ  
ผลการประเมินนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี, ยงหรือมีปัญหารายงานให้ผูป้กครองทราบอย่างน้อย       
ภาคเรียนละ 1 ครั� ง  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการคดักรองนักเรียนโดยการให้รายละเอียดขอ้มูล        
ที,เป็นจริง  และครูที,ปรึกษาไดติ้ดตามผลและประเมินผลนกัเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา
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อย่างใกล้ชิดตามลําดับ  ส่วนข้อที�ผู ้บริหารและครูที�ปรึกษาเห็นว่าปัญหาการดํา เนินงาน                  
อยู่ในระดับตํ� ากว่าข้ออื�นๆ  ได้แก่  โรงเรียนจัดทําสารสนเทศเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน             
ออกเป็นกลุ่มปกติ  และกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหา 
 
ตาราง 13   ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร    

และครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน       
สังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน จาํแนก       
โดยภาพรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. 
 

โรงเรียนไดจ้ดัทาํปฏิทินแผนปฏิบติังาน 
เกี,ยวกบักิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นประจาํ
ทุกปี 2.06 1.11 4 นอ้ย 

2. โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมประชุมผูป้กครอง 
นกัเรียนเกี,ยวกบักิจกรรมส่งเสริมและพฒันา
นกัเรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  1 ครั� ง 1.96 1.03 12 นอ้ย 

3. โรงเรียนไดจ้ดัโครงการส่งเสริมและพฒันา
นกัเรียนที,มีความสามารถทั�ง 4 ดา้น  ไดแ้ก่  
ดา้นความรู้ความสามารถ  ดา้นสุขภาพ   
ดา้นครอบครัว  และดา้นอื,นๆ ที,พบเพิ,มเติม 2.07 1.17 3 นอ้ย 

4. ครูที,ปรึกษาไดจ้ดักิจกรรมโฮมรูมเพื,อ       
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในชั�นเรียน  
อยา่งสมํ,าเสมอ 2.05 1.28 5 นอ้ย 

5. ครูที,ปรึกษาไดจ้ดักิจกรรมชุมนุมส่งเสริม
และพฒันานกัเรียนเป็นตามความสมคัรใจ
และความถนดัของนกัเรียน 2.03 1.21 6 นอ้ย 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

6. โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมเขา้ค่ายวชิาการ  
เพื,อส่งเสริมและพฒันานกัเรียนเป็นประจาํ
ทุกปี 1.99 1.06 10 นอ้ย 

7. ครูที,ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียน      
ใหค้วามร่วมมือเกี,ยวกบัการจดักิจกรรม  
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 2.12 1.02 1 นอ้ย 

8. ครูที,ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียนได้
ปฏิบติัตามแผนปฏิทินงานเกี,ยวกบัการจดั  
กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน         
ที,วางไวต้ามขั�นตอน 1.99 1.01 9 นอ้ย 

9. 
 

ครูที,ปรึกษาไดส้รุปผลและประเมินผล    
กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน       
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 1.98 1.03 11 นอ้ย 

10. ครูและบุคลากรในโรงเรียนเตม็ใจ          
ให ้ความร่วมมือกิจกรรมส่งเสริม         
และพฒันานกัเรียน 2.00 1.11 8 นอ้ย 

11. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนเงินงบประมาณ
ในการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันา    
นกัเรียนตามความเหมาะสม 2.07 1.16 2 นอ้ย 

12. 
 

โรงเรียนไดย้กยอ่ง  ชมเชย  หรือให้รางวลั
นกัเรียนที,สร้างชื,อเสียงใหก้บัโรงเรียน 2.00 1.10 7 นอ้ย 

 รวม 2.03 0.98  นอ้ย 

 
 จากตาราง 13  แสดงว่า  ผู ้บริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกับปัญหา             
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษา       
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มธัยมศึกษา  เขต 18  ด้านการส่งเสริมพฒันานักเรียน มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย       
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ขอ้ที�มีปัญหาสูงที�สุด  ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียน  
ใหค้วามร่วมมือเกี,ยวกบัการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียน  รองลงมาไดแ้ก่  โรงเรียนไดจ้ดั
โครงการส่งเสริมและพฒันานกัเรียนที,มีความสามารถทั�ง 4 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นความรู้ความสามารถ  
ดา้นสุขภาพ  ดา้นครอบครัว  และดา้นอื,นๆ  ที,พบเพิ,มเติมผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนเงินงบประมาณ
ในการจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัเรียนตามความเหมาะสม  และโรงเรียนไดจ้ดัทาํปฏิทิน
แผนปฏิบติังานเกี,ยวกับกิจกรรมส่งเสริมและพฒันานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
เป็นประจาํทุกปี  ส่วนขอ้ที�ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาเห็นวา่มีปัญหาการดาํเนินงานตํ�ากวา่ขอ้อื�นๆ   
ได้แก่  โรงเรียนได้จดักิจกรรมประชุมผูป้กครองนักเรียนเกี,ยวกับกิจกรรมส่งเสริมและพฒันา         
นกัเรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั� ง  
 
ตาราง  14   ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  อนัดบัที�  และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  

และครูที�ปรึกษาเกี�ยวกับปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน       
สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
จาํแนกโดยรวมและรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n= 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. 
 

โรงเรียนมีการวางแผนเพื,อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหานกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ        
นกัเรียน 2.00 1.10 9 นอ้ย 

2. โรงเรียนแต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
ภายในดูแลเรื,องการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
นกัเรียน 1.98 1.07 10 นอ้ย 

3. โรงเรียนกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังาน     
เกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน 2.03 1.04 4 นอ้ย 

4. ครูที,ปรึกษาและบุคคลากรในโรงเรียนปฏิบติั
ตามแผนเกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
นกัเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 2.12 1.21 1 นอ้ย 



 76

ตาราง 14  (ต่อ) 
  

ที� ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน  

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

5. ครูที,ปรึกษาดูแลเอาใจใส่นกัเรียนโดยออก 
เยี,ยมบา้นเพื,อป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือ 2.04 1.14 3 นอ้ย 

6. ผูบ้ริหารสนบัสนุนการปฏิบติังานเกี,ยวกบั    
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียนตามความ
เหมาะสม 2.00 1.08 8 นอ้ย 

7. ครูที,ปรึกษาประเมินผลและแจง้ใหผู้ป้กครอง
ทราบเพื,อใหมี้ส่วนร่วมในการป้องกนัและ    
แกไ้ขปัญหา 1.97 1.10 11 นอ้ย 

8. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารตรวจสอบและติดตาม
ผลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในกลุ่มเสี,ยง
หรือมีปัญหาเพื,อการป้องกนั  และแกไ้ขปัญหา
นกัเรียน 2.07 1.16 2 นอ้ย 

9. ครูที,ปรึกษาเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดป้รึกษา
ปัญหาเบื�องตน้อยา่งจริงใจเพื,อใชเ้ป็นขอ้มูล 
เกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน 2.02 1.16 6 นอ้ย 

10. ครูที,ปรึกษาสร้างความมั,นใจในการรักษา
ความลบัขอ้มูลเกี,ยวกบัปัญหาของนกัเรียน 2.02 1.15 5 นอ้ย 

11. ครูที,ปรึกษาไดแ้ผนการปฏิบติังานการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหานกัเรียนมาปรับปรุงเพื,อใหท้นั
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั 2.01 1.14 7 นอ้ย 

 รวม 2.02 1.03  นอ้ย 

 
 จากตาราง 14  แสดงว่า  ผู ้บริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกับปัญหา            
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษา       
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มธัยมศึกษา  เขต 18  ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา  มีปัญหาการดาํเนินงานอยู่ในระดบัน้อย  
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  ขอ้ที�มีปัญหาสูงที�สุด ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษาและบุคคลากรในโรงเรียน
ปฏิบติัตามแผนเกี,ยวกบัการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
รองลงมาคือ  ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารตรวจสอบและติดตามผลการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน        
ในกลุ่มเสี,ยงหรือมีปัญหาเพื,อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน  และครูที,ปรึกษาดูแลเอาใจใส่
นักเรียนโดยออกเยี,ยมบ้านเพื,อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ            
ส่วนขอ้ที�ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษา เห็นวา่มีปัญหาการดาํเนินงาน ตํ�ากวา่ขอ้อื�นๆ  ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษา
ประเมินผลและแจง้ใหผู้ป้กครองทราบเพื,อใหมี้ส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
 
ตาราง 15   ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน อนัดบัที� และระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร     

และครูที�ปรึกษาเกี�ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดั
สํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  ดา้นการส่งต่อนกัเรียน จาํแนกโดยภาพรวม
และรายขอ้ 

 

ที� ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

1. โรงเรียนจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเกี,ยวกบั       
การส่งต่อนกัเรียนที,ตอ้งการความช่วยเหลือ 2.03 1.10 7 นอ้ย 

2. ครูที,ปรึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลนกัเรียนเพื,อแยก
ประเภทการส่งต่อภายในหรือภายนอก       
อยา่งชดัเจน 2.12 1.10 2 นอ้ย 

3. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจ      
กบัผูป้กครองเมื,อมีการส่งต่อนกัเรียน 2.15 1.12 1 

นอ้ย 
 

4. ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารมีความจริงใจ     
ปฏิบติังานเกี,ยวกบัการส่งต่อนกัเรียน 2.12 1.12 3 นอ้ย 

5. ครูที,ปรึกษาประสานงานกบัผูป้กครอง        
อยา่งเร่งด่วนเมื,อมีการส่งต่อนกัเรียน 1.97 1.12 8 นอ้ย 

6. โรงเรียนติดตามผลการส่งต่อนกัเรียนกบั         
ผูเ้ชี,ยวชาญเฉพาะดา้นเพื,อหาทางแกไ้ขปัญหา 2.12 1.13 4 นอ้ย 
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ตาราง 15   (ต่อ) 
 

ที� ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 
ระดบัปัญหาการดาํเนินงาน 

n = 449 

X  S.D. อนัดบัที� ระดบั 

7. ครูที,ปรึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลและจดัทาํรายงาน
ผลการส่งต่อนกัเรียนอยา่งต่อเนื,อง 2.11 1.11 5 นอ้ย 

8. ครูที,ปรึกษานาํขอ้มูลการส่งต่อนกัเรียน          
มาปรับปรุงแกไ้ขใหท้นักบัสถานการณ์ปัจจุบนั 2.07 1.12 6 นอ้ย 

 รวม 2.08 1.03  นอ้ย 

 
 จากตาราง 15  แสดงว่า  ผู ้บริหารและครูที�ปรึกษามีความคิดเห็นเกี�ยวกับปัญหา            
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษา      
มธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการส่งต่อนกัเรียน  มีปัญหาการดาํเนินงานอยูใ่นระดบันอ้ย   เมื�อพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่  มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกขอ้ และขอ้ที�มีปัญหาสูงที�สุด  ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษาและ
ผูบ้ริหารสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองเมื,อมีการส่งต่อนกัเรียน รองลงมา  มีค่าเฉลี�ยเท่ากนั 3  ขอ้ 
ได้แก่  ครูที,ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเพื,อแยกประเภทการส่งต่อภายในหรือภายนอก            
อยา่งชดัเจน  ครูที,ปรึกษาและผูบ้ริหารมีความจริงใจปฏิบติังานเกี,ยวกบัการส่งต่อนกัเรียน โรงเรียน
ติดตามผลการส่งต่อนักเรียนกบัผูเ้ชี,ยวชาญเฉพาะด้านเพื,อหาทางแก้ไขปัญหาและครูที,ปรึกษา       
ได้รวบรวมขอ้มูลและจดัทาํรายงานผลการส่งต่อนักเรียนอย่างต่อเนื,อง  ส่วนขอ้ที�ผูบ้ริหารและ       
ครูที�ปรึกษาเห็นว่ามีปัญหาการดาํเนินงานจดัการตํ�ากว่าขอ้อื�นๆ  ไดแ้ก่  ครูที,ปรึกษาประสานงาน  
กบัผูป้กครองอยา่งเร่งด่วนเมื,อมีการส่งต่อนกัเรียน 
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 ตอนที  4  ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ  
นักเรียนตามความคิดเห็น ของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื.นที�     
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ที�จาํแนกตามสถานภาพ  ประสบการณ์การทาํงาน  และขนาดของ
โรงเรียนมีรายละเอียดดงัตาราง 16 - 27 
 
ตาราง 16  ผลการเปรียบเทียบ สภาพดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน             

ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�          
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามสถานภาพ 

 

ขอ้ 
การดาํเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ผูบ้ริหาร 
n = 108 

ครูที�ปรึกษา 
n = 341 

t p 

X  S.D. X  S.D. 
1. 
2. 
3. 
4. 

 5. 

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
การคดักรองนกัเรียน 
การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
การส่งต่อนกัเรียน 

3.69 
3.65 
3.83 
3.81 
3.64 

0.98 
1.05 
1.05 
1.09 
1.03 

3.81 
3.83 
3.92 
3.95 
3.78 

0.87 
0.87 
0.90 
0.87 
0.80 

1.24 
1.77 
0.94 
1.37 
1.43 

0.22 
0.10 
0.39 
0.23 
0.21 

                                     รวม 3.73 0.97 3.87 0.82 1.41 0.20 

 
 จากตาราง 16  แสดงว่า  ผู ้บริหารและครูที�ปรึกษา มีความคิดเห็นเกี�ยวกับสภาพ            
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษา      
มธัยมศึกษา เขต 18  โดยภาพรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง 17  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน       
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน 

 

ขอ้ 
การดาํเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

นอ้ย 
n = 267 

มาก 
n = 182 t p 

X  S.D. X  S.D. 
1. 
2. 
3. 
4. 
 5. 

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
การคดักรองนกัเรียน 
การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
การส่งต่อนกัเรียน 

3.74 
3.76 
3.87 
3.90 
3.72 

0.93 
0.94 
0.95 
0.93 
0.85 

3.85 
3.82 
3.94 
3.94 
3.78 

0.86 
0.86 
0.91 
0.92 
0.88 

1.19 
0.62 
0.77 
0.36 
0.69 

0.23 
0.54 
0.44 
0.72 
0.49 

                                     รวม 3.81 0.88 3.87 0.84 0.74 0.46 

 
 จากตาราง 17  แสดงวา่  ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียนที�มีประสบการณ์การทาํงาน
ต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี�ยวกับสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน     
สังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18  โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ  
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ตาราง 18   ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน       
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

การดาํเนินงาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

df SS MS F p 

1.  การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
    1 
447 

 
    0.40 
360.77 

 
0.40 
0.81 

 
0.38 

 
0.23 

รวม 448 361.93    
2.  การคดักรองนกัเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
    1 
447 

 
    0.32 
369.24 

 
0.32 
0.83 

 
0.38 

 
0.54 

รวม 448 369.56    
3.  การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
     1 
447 

 
   0.52 
391.61 

 
0.52 
0.88 

 
0.59 

 
0.44 

รวม 448 392.13    
4.  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
     1 
447 

 
     0.11 
384.55 

 
0.11 
0.86 

 
0.13 

 
0.72 

รวม 448 384.66    
5.  การส่งต่อนกัเรียน      

ระหวา่งกลุ่ม      1    0.35 0.40 0.54 0.46 
ภายในกลุ่ม 447 332.44 0.74   

รวม 448 332.79    
รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกุล่ม 

 
    1 
447 

 
    0.40 
332.37 

 
0.40 
0.74 

 
0.38 

 
0.46 

                             รวม 448 332.77    
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 จากตาราง 18  แสดงว่า  สภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน         
โดยภาพรวมและรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตาราง 19  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน       

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามสถานภาพ 

 

ขอ้ 
การดาํเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ผูบ้ริหาร 
n = 108 

ครูที�ปรึกษา 
n = 341 t p 

X  S.D. X  S.D. 
1. 
2. 
3. 
4. 

 5. 

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
การคดักรองนกัเรียน 
การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
การส่งต่อนกัเรียน 

2.32 
3.17 
2.12 
2.18 
2.22 

0.92 
1.31 
0.95 
0.98 
0.92 

2.09 
2.85 
2.00 
1.97 
2.04 

1.00 
1.40 
1.00 
1.04 
1.06 

2.14 
2.04 
1.04 
1.83 
1.69 

   0.03* 

   0.04* 

   0.30 
   0.07 
   0.09 

                                     รวม 2.22 0.89 2.03 0.99 1.77 0.08 

 
*p <  .05 

 
 จากตาราง 19  แสดงว่า  ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาที�มีสถานภาพต่างกนั ความคิดเห็น   
เกี�ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื.นที� 
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  ยกเวน้การรู้จกั
นกัเรียนเป็นรายบุคคล และการคดักรองนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
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ตาราง 20  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน      
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน    

 

ขอ้ 
การดาํเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ประสบการณ์นอ้ย 
n = 267 

ประสบการณ์มาก 
n = 182 t p 

X  S.D. X  S.D. 
1. 
2. 
3. 
4. 

 5. 

การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
การคดักรองนกัเรียน 
การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
การส่งต่อนกัเรียน 

2.08 
2.83 
1.95 
1.94 
2.05 

0.95 
1.38 
0.94 
1.02 
1.02 

2.25 
3.07 
2.13 
2.14 
2.14 

1.04 
1.39 
1.04 
1.03 
1.03 

1.79 
1.80 
2.06 
1.98 
0.93 

0.08* 
0.07* 
0.04* 

0.05* 

0.35* 
                                     รวม 2.01 0.95 2.18 0.98 1.84 0.07* 

 

*p < .05 
 

จากตาราง 20  แสดงวา่  ผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียนที�มีประสบการณ์การทาํงาน
ต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน สังกดั
สํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญั      
ทางสถิติ  ยกเวน้การส่งเสริมพฒันานกัเรียน  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84

ตาราง 21   ผลการเปรียบเทียบปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน      
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูที�ปรึกษาในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 18 โดยจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน  

 

การดาํเนินงาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

df SS MS F p 

1.  การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 
    3 
445 
448 

 
 41.99 
394.49 
361.93 

 
14.00 
  0.89 

 
15.79 

 
0.00** 

2.  การคดักรองนกัเรียน 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 
   3 
445 
448 

 
  75.31 
785.58 
860.88 

 
25.10 
  1.77 

 
14.22 

 
0.00** 

3.  การส่งเสริมพฒันานกัเรียน 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 
    3 
445 
448 

 
  27.41 
406.92 
434.32 

 
9.14 
0.91 

 
9.99 

 
0.00** 

4.  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 
    3 
445 
448 

 
  33.24 
442.10 
475.33 

 
11.08 
  0.99 

 
11.15 

 
0.00** 

5.  การส่งต่อ 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 
    3 
445 
448 

 
  52.78 
419.79 
472.56 

 
17.59 
 0.94 

 
18.65 

 

 
0.00** 

 

 รวม 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 
     3 
445 

 
  36.95 
381.08 

 
12.32 
  0.86 

 
14.38 

 
0.00** 

                       รวม 448 418.03    
 

**p < .01 
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 จากตาราง 21  แสดงว่า  ปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  
สังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  โดยจาํแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวม
และรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
 เมื�อพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  
โดยใชว้ธีิ LSD  ปรากฏดงัตาราง 22 - 27 
 
ตาราง 22  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนที�แตกต่างกนัต่อปัญหา

การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ    
ครูที�ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 ภาพรวม 

 

ขนาดโรงเรียน  

X  

ขนาดเล็ก 
1.63 

ขนาดกลาง 
2.31 

ขนาดใหญ่ 
1.61 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
2.21 

ขนาดเล็ก 1.63 - 0.68** -0.02 0.58** 

ขนาดกลาง 2.31 - - -0.70**       -0.10 
ขนาดใหญ่ 1.61 - - - 0.60** 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2.21 - - - - 

 
**p < .01 

 
 จากตาราง 22  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ต่อปัญหาการดาํเนินงานระบบดูแล        
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 ภาพรวม   
พบว่า  โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่า
โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียน       
ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ            
ที�ระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลางกับขนาดใหญ่พิเศษ           
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง 23  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนที�แตกต่างกนัต่อปัญหา
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ   
ครูที�ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการรู้จกั  
นกัเรียนเป็นรายบุคคล  

 

ขนาดโรงเรียน  

X  

ขนาดเล็ก 
1.69 

ขนาดกลาง 
2.38 

ขนาดใหญ่ 
1.65 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
2.29 

ขนาดเล็ก 1.69 - 0.69** -0.40 0.60** 

ขนาดกลาง 2.38 - - -0.73**        -0.09 
ขนาดใหญ่ 1.65 - - - 0.64** 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2.29 - - - - 

 
**p < .01 

 
 จากตาราง 23  แสดงวา่  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ต่อปัญหาการดาํเนินงานระบบ   
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18         
ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก            
ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่า           
โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่             
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่                
โรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง 24  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนที�แตกต่างกนัต่อปัญหา
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ   
ครูที�ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการคดักรอง
นกัเรียน  

 

ขนาดโรงเรียน  

X  

ขนาดเล็ก 
2.29 

ขนาดกลาง 
3.23 

ขนาดใหญ่ 
2.27 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
3.13 

ขนาดเล็ก 2.29 - 0.94** -0.02 0.84** 

ขนาดกลาง 3.23 - - -0.96**        -0.10 
ขนาดใหญ่ 2.27 - - - 0.86** 

ขนาดใหญ่พิเศษ 3.13 - - - - 

                                                 
** p < .01 

 
 จากตาราง 24  แสดงวา่  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ต่อปัญหาการดาํเนินงานระบบ    
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18         
ด้านการคัดกรองนักเรียนพบว่า  โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก          
ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่า            
โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่              
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่                
โรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88

ตาราง 25  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนที�แตกต่างกนัต่อปัญหา
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ    
ครูที�ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18  ดา้นการส่งเสริม
พฒันานกัเรียน  

 

ขนาดโรงเรียน  

X  

ขนาดเล็ก 
1.51 

ขนาดกลาง 
2.26 

ขนาดใหญ่ 
1.67 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
         2.11 

ขนาดเล็ก 1.51 - 0.75** 0.16 0.60** 

ขนาดกลาง 2.26 - -  -0.59**       -0.15 
ขนาดใหญ่ 1.67 - - - 0.44** 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2.11 - - - - 

                                                 
**p < .01 

 
 จากตาราง  25  แสดงวา่  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ต่อปัญหาการดาํเนินงานระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18         
ด้านการส่งเสริมพฒันาพบว่า  นักเรียนโรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่า            
โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาดกลาง  
กบัขนาดใหญ่พิเศษ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง 26  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนที�แตกต่างกนัต่อปัญหา
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ  
ครูที�ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 ดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา  

 

ขนาดโรงเรียน  

X  

ขนาดเล็ก 
1.65 

ขนาดกลาง 
2.26 

ขนาดใหญ่ 
1.58 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
2.13 

ขนาดเล็ก 1.65 - 0.61* -0.07 0.48* 

ขนาดกลาง 2.26 - - -0.68**       -0.13 
ขนาดใหญ่ 1.58 - - - 0.55** 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2.13 - - - - 

                                                          
** p < .05 
**p < .01 

 
 จากตาราง 26  แสดงวา่  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ต่อปัญหาการดาํเนินงานระบบ   
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18         
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก        
ขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ              
ที�ระดบั .05  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  
มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .01                
โดยโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาดกลางกับขนาดใหญ่พิเศษ  แตกต่างกัน         
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง 27  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนที�แตกต่างกนัต่อปัญหา
การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน  ตามความคิดเห็น ของผูบ้ริหารและ   
ครูที�ปรึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื.นที�การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 18 ดา้นการส่งต่อ
นกัเรียน  

 

ขนาดโรงเรียน  

X  

ขนาดเล็ก 
1.65 

ขนาดกลาง 
2.30 

ขนาดใหญ่ 
1.51 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
2.29 

ขนาดเล็ก 1.65 - 0.65** -0.14 0.64** 

ขนาดกลาง 2.30 - - -0.79**       -0.01 
ขนาดใหญ่ 1.51 - - - 0.78** 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2.29 - - - - 

                                            
**p < .01 

 
 จากตาราง 27  แสดงวา่  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยรายคู่ต่อปัญหาการดาํเนินงานระบบ     
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื.นที�การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18         
ดา้นการส่งต่อนกัเรียน  โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่พิเศษ     
มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง      
และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั   
ทางสถิติที�ระดบั .01  โดยโรงเรียนขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่พิเศษ 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 




