
บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัย เรื่องการศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จําแนกตาม

ตําแหนง เพศ อายุราชการ และวุฒิการศึกษา ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

 

สัญลักษณทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย            

ไดกําหนดสัญลักษณตางๆ เพื่อการแปลความหมาย ดังน้ี 

  N   แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 

   Χ    แทน   คาเฉลี่ย  (Mean)  

 S.D.  แทน   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  

 t   แทน   คาสถิติที่ใชในการทดสอบคาที  (t - test)  

  F   แทน  การแจกแจงของ F - Distribution  

 
  MS  แทน   คาความแปรปรวนระหวางกลุม  (Mean Square)  

 SS   แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม  (Sum Square)  

 df   แทน  ช้ันของความเปนอสิระ  (Degrees of Freedom)   

 p   แทน  ความนาจะเปนของคาสถิติ 

 **   แทน  คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 *   แทน  คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดังแสดงในตารางที่ 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 รอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมูลเบ้ืองตน 

 

รายการ จํานวน   รอยละ  

1.  ตําแหนง 

  1.1 ผูบริหารสถานศึกษา 

  1.2 ครูผูสอน 

 

70 

331 

 

 

 

 

17.46 

82.54 

 

 

 

รวม 401  100.00  

2.  เพศ  

  2.1 ชาย 

 2.2 หญิง 

 

219 

182 

 

 

 

 

54.61 

45.39 

 

 

 

รวม 401  100.00  

3.  อายุราชการ 

  3.1 นอยกวา 5 ป  

  3.2 5 ป - 10 ป 

  3.3 มากกวา 10 ป 

 

91 

196 

114 

 

 

 

 

 

22.69 

48.88 

28.43 

 

 

 

 

รวม 401  100.00  

4.  วุฒิการศึกษา 

  4.1  ปริญญาตรี  

  4.2 ปริญญาโทข้ึนไป  

 

251 

150 

 

 

 

 

62.59 

37.41 

 

 

 

รวม 401  100.00  

 

 จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี สวนใหญดํารงตําแหนง

ครูผูสอน เปนเพศชาย มีอายุราชการ 5 ป - 10 ป และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหขอมูลการดํา เนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน          

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี    

ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน 5 ดาน คือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมพัฒนานักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ

นักเรียน มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2 - 4.7 

 

ตารางท่ี 4.2  คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูบริหาร 

   สถานศึกษาและครูผูสอนเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

  ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดาน 
 
 

ท่ี 
การดําเนินงานระบบดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน Χ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  4.49 0.41 มาก 

2. ดานการคัดกรองนักเรียน 4.46 0.42 มาก 

3. ดานการสงเสรมิพัฒนานักเรียน 4.44 0.44 มาก 

4. ดานการปองกันและแกไขปญหา 4.46 0.40 มาก 

5. ดานการสงตอนักเรียน 4.28 0.47 มาก 

รวม 4.43 0.40 มาก 

 

 จากตารางที ่4.2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครผููสอนมีความคิดเหน็เกีย่วกับการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11         

ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล รองลงมา 

คือ ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน ตามลําดับ 

สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานการสงตอนักเรียน  

 

 

 

 

 



 60

ตารางท่ี 4.3  คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

  และครูผูสอนเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล จําแนกโดยรวมและรายขอ 

 

ท่ี 
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล Χ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1 ครูที่ปรึกษาและผูบรหิารไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 4.68 0.47 มากที่สุด 

2. ผูปกครองมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 4.50 0.65 มากที่สุด 

3. ครูที่ปรึกษาและผูบริหารนําขอมลูนักเรียนรายบุคคลไปวางแผน 

การปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 4.50 0.57 มากที่สุด 

4. ครูที่ปรึกษามีการวางแผนเพื่อศึกษาขอมลูนักเรียน 

เปนรายบุคคลที่ชัดเจน 4.54 0.57 มากที่สุด 

5. ครูที่ปรึกษามีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลนักเรียน 

เปนรายบุคคลอยางเปนระบบ 4.45 0.59 มาก 

6. ครูมีขอมลูพื้นฐานของนักเรียนครบทุกดาน ไดแก  

ดานความสามารถ ดานสุขภาพ ดานครอบครัว ดานยาเสพติด 

ดานความปลอดภัย พฤติกรรมทางเพศ และดานอื่น ๆ 4.48 0.59 มาก 

7. ครูมีการพบปะผูปกครองนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นในดานตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน 4.44 0.57 มาก 

8. โรงเรียนมกีารกํากับติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงาน 

ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 4.45 0.57 มาก 

9. ครูมีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 4.45 0.59 มาก 

10. ครูมีการบันทกึและสรปุขอมลูของนักเรียนเปนรายบุคคล

จากเครื่องมือตาง ๆ และรายงานตอหัวหนา/ผูบังคับบญัชา 4.39 0.64 มาก 

รวม 4.49 0.41 มาก 
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 จากตารางที่ 4.3 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการรูจักนักเรยีนเปนรายบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูที่ปรึกษาและผูบริหารไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล รองลงมา ไดแก ครูที่ปรึกษามีการวางแผนเพื่อศึกษาขอมูล

นักเรียนเปนรายบุคคลที่ชัดเจน ผูปกครองมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ครูที่ปรึกษาและผูบริหารนําขอมูลนักเรียนรายบุคคลไปวางแผนการ

ปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูมีขอมูลพื้นฐานของนักเรียนครบทุกดาน ไดแก 

ดานความสามารถ ดานสุขภาพ ดานครอบครัว ดานยาเสพติด ดานความปลอดภัย พฤติกรรมทางเพศ 

และดานอื่น ๆ ครูที่ปรึกษามีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลอยางเปนระบบ 

โรงเรียนมีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ครูมีการสรุป

และรายงานผลการดําเนินงานดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ครูมีการพบปะผูปกครองนักเรียน

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

ไดแก ครูมีการบันทึกและสรุปขอมูลของนักเรียนเปนรายบุคคลจากเครื่องมือตาง ๆ และรายงาน        

ตอหัวหนา/ผูบังคับบัญชา  

 

ตารางท่ี 4.4  คาเฉลีย่ คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

  และครูผูสอนเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  ดานการคัดกรองนักเรียน จําแนกโดยรวมและรายขอ 

 

ท่ี 
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ดานการคัดกรองนักเรียน Χ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ครูที่ปรึกษาและผูบรหิารมกีารประชุมวางแผนการ 

คัดกรองนักเรียน 4.46 0.64 มาก 

2. ครูที่ปรึกษานําขอมลูพื้นฐานนักเรียนรายบุคคลมาวิเคราะห

เพื่อคัดกรองนักเรียนออกเปน 4 กลุม คือกลุมปกติ  

กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา และกลุมพิเศษ 4.55 0.56 มากที่สุด 

3. ครูมีวิธีการดําเนินการคัดกรองนักเรียนที่หลากหลาย 4.42 0.70 มาก 

4. ครูที่ปรึกษาไดติดตามผลและประเมินผลนักเรียนกลุมปกติ 

กลุมเสี่ยงหรือมปีญหาอยางใกลชิด 4.56 0.57 มากที่สุด 
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ท่ี 
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ดานการคัดกรองนักเรียน Χ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

5. โรงเรียนมกีารกําหนดประเด็นและเกณฑในการพิจารณาคัด

กรองนักเรียนอยางชัดเจน 4.42 0.62 มาก 

6. ครูมีการจัดเก็บผลการคัดกรองนักเรียนเปนความลับ 4.43 0.60 มาก 

7. ครูมีการสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล  

และรายหองเรียน 4.44 0.59 มาก 

8. โรงเรียนมกีารดําเนินการแจงผลการคัดกรองนักเรียน 

ใหผูปกครองทราบ 4.48 0.65 มาก 

9. ครูมีการจัดทําเอกสารและสารสนเทศผลการคัดกรอง

นักเรียน 4.39 0.56 มาก 

 รวม 4.46 0.42 มาก 

 

 จากตารางที ่4.4 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครผููสอนมีความคิดเหน็เกี่ยวกับการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11        

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูที่ปรึกษาไดติดตามผลและประเมนิผลนักเรียนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง

หรือมีปญหาอยางใกลชิด รองลงมา ไดแก ครูที่ปรึกษานําขอมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคลมาวิเคราะห

เพื่อคัดกรองนักเรียนออกเปน 4 กลุม คือกลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา และกลุมพิเศษ โรงเรียน    

มีการดําเนินการแจงผลการคัดกรองนักเรียนใหผูปกครองทราบ ครูที่ปรึกษาและผูบริหารมีการประชุม

วางแผนการคัดกรองนักเรียน ครูมีการสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล และรายหองเรียน 

ครูมีการจัดเก็บผลการคัดกรองนักเรียนเปนความลบั ครูมีวิธีการดําเนินการคัดกรองนักเรียนที่หลากหลาย 

โรงเรียนมีการกําหนดประเด็นและเกณฑในการพิจารณาคัดกรองนักเรียนอยางชัดเจน สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ครูมีการจัดทําเอกสารและสารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียน 
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ตารางท่ี 4.5  คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

  และครูผูสอนเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี  

  ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน จําแนกโดยรวมและรายขอ 

 

ท่ี 
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน Χ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. โรงเรียนไดจัดทําปฏิทินแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกบักิจกรรม

สงเสริมและพัฒนานักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเปนประจําทกุป 4.40 0.64 มาก 

2. ครูที่ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียนใหความรวมมือ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสรมิและพัฒนานักเรียน 4.56 0.57 มากที่สุด 

3. ครูที่ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียนไดปฏิบัติตามแผน

ปฏิทินงานเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมสงเสรมิและพัฒนา

นักเรียนที่วางไวตามข้ันตอน 4.58 0.64 มากที่สุด 

4. ครูที่ปรึกษาไดสรุปผลและประเมินผลกจิกรรมสงเสรมิ

และพัฒนานักเรียนใหเปนปจจุบัน 4.41 0.62 มาก 

5. ครูมีการจัดกจิกรรมเพื่อสงเสริมและพฒันานักเรียน 

เปนรายบุคคลตามระดับความสามารถของนักเรียน 4.40 0.61 มาก 

6. ครูมีการจัดกจิกรรมโฮมรูมตามความตองการ และ 

สภาพปญหาของนักเรียน 4.46 0.61 มาก 

7. โรงเรียนมกีารจัดใหผูปกครองนักเรยีนมสีวนรวม 

สงเสริมนักเรียนดานตาง ๆ 4.34 0.65 มาก 

8. ครูมีการดําเนินการประเมินผลการจัดกจิกรรม 

และทํารายงานผลตอผูบงัคับบญัชาเปนระยะ 4.36 0.63 มาก 

 รวม 4.44 0.44 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูที่ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียนไดปฏิบัติตามแผน
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ปฏิทินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนที่วางไวตามข้ันตอน รองลงมา ไดแก  

ครูที่ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียนใหความรวมมือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียน 

ครูมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมตามความตองการ และสภาพปญหาของนักเรียน ครูที่ปรึกษาไดสรุปผล

และประเมินผลกิจกรรมสงเสรมิและพัฒนานักเรยีนใหเปนปจจบุัน โรงเรียนไดจัดทําปฏิทินแผนปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนประจําทุกป     

ครูมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคลตามระดับความสามารถของนักเรียน 

ครูมีการดําเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมและทํารายงานผลตอผูบังคับบัญชาเปนระยะ สวนขอ      

ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก โรงเรียนมีการจัดใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมสงเสริมนักเรียนดานตาง ๆ  

 

ตารางท่ี 4.6  คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

  และครูผูสอนเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี  

  ดานการปองกันและแกไขปญหา จําแนกโดยรวมและรายขอ 

 

ท่ี 
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ดานการปองกันและแกไขปญหา Χ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. โรงเรียนมกีารจัดบริการใหคําปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับ

ดานการเรียน พฤติกรรม และอื่น ๆ 4.43 0.64 มาก 

2. โรงเรียนมีวิธีการกําหนดแนวทางในการแกปญหา 

ตามลักษณะของปญหา 4.52 0.60 มากที่สุด 

3. ครูมีการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน โดยใช

เทคนิคและวิธีการอยางสม่ําเสมอ 4.50 0.64 มากที่สุด 

4. ครูมีความเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด ทําใหนักเรียน

รูสึกอบอุน และคอยรบัฟงปญหานักเรียนตลอดเวลา 4.43 0.59 มาก 

5. ครูใหคําปรึกษาแกนักเรียนทกุคนอยางเทาเทียมกัน 4.51 0.56 มากที่สุด 

6. ครูมีเทคนิควิธีในการปองกันและแกไขปญหา 

ของนักเรียนไดตรงจุด 4.34 0.54 มาก 

7. ครูที่ปรึกษาเปดโอกาสใหนักเรียนไดปรึกษาปญหา

เบือ้งตนอยางจรงิใจเพื่อใชเปนขอมลูเกีย่วกบัการปองกนั

และแกไขปญหานักเรียน 4.43 0.56 มาก 



 65

ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 

 

ท่ี 
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ดานการปองกันและแกไขปญหา Χ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

8. ครูมีการประเมิน ติดตาม และรายงานผลความกาวหนา

แกผูทีเ่กี่ยวของรบัทราบอยางเปนระบบ 4.53 0.59 มากที่สุด 

9. โรงเรียนมกีารจัดกจิกรรมปองกันและสงเสริมในดาน 

ตาง ๆ ที่สอดคลองกบัความตองการของนักเรียน และ

เหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน 4.44 0.56 มาก 

 รวม 4.46 0.40 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี การปองกันและแกไขปญหา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูมีการประเมิน ติดตาม และรายงานผลความกาวหนา

แกผูที่เกี่ยวของรับทราบอยางเปนระบบ รองลงมา ไดแก โรงเรียนมีวิธีการกําหนดแนวทางในการ

แกปญหาตามลักษณะของปญหา ครูใหคําปรึกษาแกนักเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน ครูมีการปองกัน

และแกไขปญหาของนักเรียนโดยใชเทคนิคและวิธีการอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมปองกัน

และสงเสริมในดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของนักเรียน และเหมาะสมกับวุฒิภาวะ          

ของนักเรียน โรงเรียนมีการจัดบริการใหคําปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับดานการเรียน พฤติกรรม และอื่น ๆ  

ครูมีความเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด ทําใหนักเรียนรูสกึอบอุน และคอยรับฟงปญหานักเรยีนตลอดเวลา 

ครูที่ปรึกษาเปดโอกาสใหนักเรียนไดปรึกษาปญหาเบื้องตนอยางจริงใจเพื่อใชเปนขอมูลเกี่ยวกับการ

ปองกันและแกไขปญหานักเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ครูมีเทคนิควิธีในการปองกัน และ

แกไขปญหาของนักเรียนไดตรงจุด  
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ตารางท่ี 4.7  คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

  และครูผูสอนเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

  ดานการสงตอนักเรียน จําแนกโดยรวมและรายขอ 

 

ท่ี 
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ดานการสงตอนักเรียน Χ  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. โรงเรียนมกีารวางแผนการสงตอนักเรียนอยางเปนระบบ  

ทั้งการสงตอภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา 4.46 0.62 มาก 

2. ครูมีการบันทกึปญหาและพฤติกรรมของนักเรียนอยาง

ละเอียดกอนสงตอใหกับครูแนะแนว/ครูที่เกี่ยวของ เพื่อ

ดําเนินการดูแลชวยเหลอืนักเรียนตอไป 4.44 0.62 มาก 

3. ครูที่ปรึกษาไดรวบรวมขอมลูและจัดทํารายงานผลการสงตอ

นักเรียนอยางตอเน่ือง 4.29 0.62 มาก 

4. ครูที่ปรึกษานําขอมลูการสงตอนักเรียนมาปรบัปรุงแกไข 

ใหทันกับสถานการณปจจุบัน 4.23 0.60 มาก 

5. ครูที่ปรึกษาประสานงานกบัผูปกครองอยางเรงดวน 

เมื่อมกีารสงตอนักเรียน 4.18 0.67 มาก 

6. โรงเรียนติดตามผลการสงตอนักเรียนกับผูเช่ียวชาญเฉพาะ

ดานเพื่อหาทางแกไขปญหา 4.12 0.71 มาก 

7. ในกรณีที่ไมสามารถทีจ่ะชวยเหลือได โรงเรียนมีการ

ประสานงานและบันทึกการสงตอไปยังผูเช่ียวชาญภายนอก 4.23 0.75 มาก 

8. ครูมีการบันทกึผลการดําเนินงานการสงตอทัง้ภายใน และ

ภายนอกโรงเรียน และรายงานตอหัวหนา/ผูบังคับบัญชาทกุครัง้ 4.27 0.67 มาก 

9. ครูที่ปรึกษามีการรายงานขอมลูที่ไดรบัการชวยเหลือสําเร็จ

จากผูเช่ียวชาญภายในโรงเรยีนใหกับผูปกครองทราบ 4.28 0.67 มาก 

 รวม 4.28 0.47 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสงตอนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
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พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสงูสุด ไดแก โรงเรียนมีการวางแผนการสงตอนักเรียนอยางเปนระบบ ทั้งการสง

ตอภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา รองลงมา ไดแก ครูมีการบันทึกปญหาและพฤติกรรมของ

นักเรียนอยางละเอียดกอนสงตอใหกับครูแนะแนว/ครูที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนตอไป ครูที่ปรึกษาไดรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานผลการสงตอนักเรียนอยางตอเน่ือง       

ครูที่ปรึกษามีการรายงานขอมูลที่ไดรับการชวยเหลือสําเร็จจากผูเช่ียวชาญภายในโรงเรียนใหกับ

ผูปกครองทราบ ครูมีการบันทึกผลการดําเนินงานการสงตอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และ

รายงานตอหัวหนา/ผูบังคับบัญชาทุกครั้ง ครูที่ปรึกษานําขอมูลการสงตอนักเรียนมาปรับปรุงแกไข     

ใหทันกับสถานการณปจจุบัน ในกรณีที่ไมสามารถที่จะชวยเหลือได โรงเรียนมีการประสานงาน และ

บันทึกการสงตอไปยังผูเช่ียวชาญภายนอก ครูที่ปรึกษาประสานงานกับผูปกครองอยางเรงดวนเมื่อมี

การสงตอนักเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก โรงเรียนติดตามผลการสงตอนักเรียนกบัผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดานเพื่อหาทางแกไขปญหา  

 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด 

สุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จําแนกตามตําแหนง เพศ 

อายุราชการ และวุฒิการศึกษา มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.8 - 4.15 

 

ตารางท่ี 4.8  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

  ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  

  และครูผูสอน จําแนกตามตําแหนง 

 

ท่ี 
การดําเนินงานระบบดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน 

ตําแหนง 

t p 
ผูบรหิาร

สถานศึกษา 

ครูผูสอน 

 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  4.61 0.29 4.46 0.42 3.46 0.00* 

2. ดานการคัดกรองนักเรียน 4.62 0.33 4.43 0.43 4.34 0.00* 

3. ดานการสงเสรมิพัฒนานักเรียน 4.61 0.28 4.40 0.46 4.96 0.00* 

4. ดานการปองกันและแกไขปญหา 4.57 0.26 4.44 0.43 3.34 0.00* 

5. ดานการสงตอนักเรียน 4.34 0.36 4.27 0.49 1.48 0.01* 

 ภาพรวม 4.54 0.32 4.40 0.41 3.25 0.00* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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 จากตารางที่ 4.8 แสดงวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตารางท่ี 4.9  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

  ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  

  และครูผูสอน จําแนกตามเพศ 

ท่ี 
การดําเนินงานระบบดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน 

เพศ 

t p ชาย หญิง 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  4.58 0.36 4.37 0.43 5.31 0.00* 

2. ดานการคัดกรองนักเรียน 4.54 0.36 4.37 0.47 4.15 0.00* 

3. ดานการสงเสรมิพัฒนานักเรียน 4.51 0.42 4.35 0.45 3.78 0.00* 

4. ดานการปองกันและแกไขปญหา 4.55 0.41 4.36 0.37 4.76 0.25 

5. ดานการสงตอนักเรียน 4.42 0.43 4.11 0.46 6.84 0.13 

 รวม 4.52 0.38 4.31 0.39 5.42 0.02* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

 จากตารางที่ 4.9 แสดงวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีเพศแตกตางกันมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการปองกันและแกไขปญหา และดานการสงตอนักเรียน ไม

แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.10  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด 

    สุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน  

   จําแนกตามอายุราชการ  

 (n = 401)  

ท่ี 
การดําเนินงานระบบดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน 
แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปน

รายบุคคล  

ระหวางกลุม 2.51 2.00 1.26 7.91 0.00* 

ภายในกลุม 63.23 398.00 0.16   

รวม 65.75 400.00    

2. ดานการคัดกรองนักเรียน ระหวางกลุม 0.30 2.00 0.15 0.85 0.43 

ภายในกลุม 70.05 398.00 0.18   

รวม 70.35 400.00    

3. ดานการสงเสรมิพัฒนา

นักเรียน 

ระหวางกลุม 0.45 2.00 0.23 1.17 0.31 

ภายในกลุม 76.80 398.00 0.19   

รวม 77.25 400.00    

4. ดานการปองกันและแกไข

ปญหา 

ระหวางกลุม 1.37 2.00 0.69 4.25 0.01* 

ภายในกลุม 64.16 398.00 0.16   

รวม 65.53 400.00    

5. ดานการสงตอนักเรียน ระหวางกลุม 5.74 2.00 2.87 13.91 0.00* 

ภายในกลุม 82.11 398.00 0.21   

รวม 87.85 400.00    

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 2.01 2.00 1.01 6.50 0.00* 

ภายในกลุม 61.66 398.00 0.15   

รวม 63.68 400.00    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

 จากตารางที่ 4.10 แสดงวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามอายุราชการ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการปองกัน และ

แกไขปญหา และดานการสงตอนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดาน    

การคัดกรองนักเรียนและดานการสงเสริมพัฒนานักเรียนไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.11  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

   ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

    ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  

   และครูผูสอน จําแนกตามอายุราชการ โดยภาพรวม 

 

ท่ี อายุราชการ 

 อายุราชการ 

Χ  นอยกวา 5 ป  5 ป - 10 ป มากกวา 10 ป 

 4.44 4.48 4.32 

1. นอยกวา 5 ป 4.44 - -0.04* 0.06 

2. 5 ป - 10 ป 4.48 - - 0.16 

3. มากกวา 10 ป 4.32 - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

 จากตารางที่ 4.11 แสดงวาผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนก

ตามอายุราชการ โดยรวม พบวาอายุราชการนอยกวา 5 ปและ 5 ป - 10 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอายุราชการนอยกวา 5 ป มีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

นอยกวาอายุราชการ 5 ป - 10 ป 

 

ตารางท่ี 4.12  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

   ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

    ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  

   และครูผูสอนจําแนกตามอายุราชการ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

 

ท่ี อายุราชการ 

 อายรุาชการ 

Χ  นอยกวา 5 ป  5 ป - 10 ป มากกวา 10 ป 

 4.47 4.56 4.38 

1. นอยกวา 5 ป  4.47 - -0.09 0.09 

2. 5 ป - 10 ป 4.56 - - 0.18 

3. มากกวา 10 ป 4.38 - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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 จากตารางที่ 4.12 แสดงวาผลการเปรยีบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนก

ตามอายุราชการ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวาอายุราชการนอยกวา 5 ป อายุราชการ        

5 ป - 10 ป และอายุราชการมากกวา 10 ป ไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 4.13  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

    ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  

   และครูผูสอน จําแนกตามอายุราชการ ดานการปองกันและแกไขปญหา 

 

ท่ี อายุราชการ 

 อายุราชการ 

Χ  นอยกวา 5 ป  5 ป - 10 ป มากกวา 10 ป 

 4.48 4.50 4.37 

1. นอยกวา 5 ป  4.48 - -0.02* 0.11 

2. 5 ป - 10 ป 4.50 - - 0.13 

3. มากกวา 10 ป 4.37 - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

 จากตารางที่ 4.13 แสดงวาผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนก

ตามอายุราชการ ดานการปองกันและแกไขปญหา พบวาอายุราชการนอยกวา 5 ปและ 5 ป - 10 ป 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอายุราชการนอยกวา 5 ป มีการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา นอยกวาอายุราชการ 5 ป - 10 ป 
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ตารางท่ี 4.14  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

    ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  

   และครูผูสอน จําแนกตามอายุราชการ ดานการสงตอนักเรียน 

 

ท่ี อายุราชการ 

 อายุราชการ 

Χ  นอยกวา 5 ป  5 ป - 10 ป มากกวา 10 ป 

 4.31 4.37 4.09 

1. นอยกวา 5 ป  4.31 - -0.06 0.22 

2. 5 ป - 10 ป 4.37 - - 0.28 

3. มากกวา 10 ป 4.09 - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

 จากตารางที่ 4.14 แสดงวาผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนก

ตามอายุราชการ ดานการสงตอนักเรียน พบวาอายุราชการนอยกวา 5 ป อายุราชการ 5 ป - 10 ป 

และอายุราชการมากกวา 10 ป ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.15  เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด 

    สุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน  

   จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ท่ี 
การดําเนินงานระบบดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน 

วุฒิการศึกษา 

t p ปริญญาตร ี
ปริญญาโท

ขึ้นไป 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  4.47 0.42 4.52 0.39 -1.20 0.39 

2. ดานการคัดกรองนักเรียน 4.45 0.41 4.48 0.43 -0.57 0.44 

3. ดานการสงเสรมิพัฒนานักเรียน 4.42 0.46 4.47 0.40 -0.90 0.11 

4. ดานการปองกันและแกไขปญหา 4.45 0.43 4.48 0.35 -0.85 0.32 

5. ดานการสงตอนักเรียน 4.30 0.49 4.24 0.43 1.35 0.19 

 รวม 4.42 0.41 4.43 0.38 -0.22 0.70 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

 จากตารางที่ 4.15 แสดงวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน           

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน          

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 


