
บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลอืนักเรยีนตามความคิดเห็นของผูบรหิารสถานศึกษา และครูผูสอน จําแนกตามตําแหนง 

เพศ อายุราชการ และวุฒิการศึกษา กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ซึ่งกําหนด

กลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie and Morgan ไดขนาดกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 70 คน ครูผูสอนจํานวน 331 คน รวมกลุมตัวอยางจํานวน 401 คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น 

(Reliability) เทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) 

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)  

 

สรุปผล 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี

  1.  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวมและรายดาน มีการดําเนินงานอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล รองลงมาคือ ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการปองกันและแกไข

ปญหา ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานการสงตอ

นักเรียน และผลการศึกษารายดานมีดังน้ี 

   1.1  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล     

มีการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  

ครูที่ปรึกษาและผูบริหารไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
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รองลงมา ไดแก ครูที่ปรึกษามีการวางแผนเพื่อศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลที่ชัดเจน ผูปกครอง

มีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ครูที่ปรึกษา

และผูบริหารนําขอมูลนักเรียนรายบุคคลไปวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ครูมีขอมูลพื้นฐานของนักเรียนครบทุกดาน ไดแก ดานความสามารถ ดานสุขภาพ ดานครอบครัว  

ดานยาเสพติด ดานความปลอดภัย พฤติกรรมทางเพศ และดานอื่น ๆ ครูที่ปรึกษามีการรวบรวม และ

จัดเก็บขอมูลนักเรยีนเปนรายบุคคลอยางเปนระบบ โรงเรียนมกีารกํากบัติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงาน

ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ครูมีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานดานการรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล ครูมีการพบปะผูปกครองนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานตาง ๆ เกี่ยวกับ

นักเรียน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ครูมีการบันทึกและสรุปขอมูลของนักเรียน       

เปนรายบุคคลจากเครื่องมือตาง ๆ และรายงานตอหัวหนา/ผูบังคับบัญชา  

   1.2  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการคัดกรองนักเรียน มีการ

ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูที่ปรึกษา

ไดติดตามผลและประเมินผลนักเรียนกลุมปกติ กลุมเสี่ยงหรือมีปญหาอยางใกลชิด รองลงมา ไดแก  

ครูที่ปรึกษานําขอมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคลมาวิเคราะหเพื่อคัดกรองนักเรียนออกเปน 4 กลุม คือ

กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา และกลุมพิเศษ โรงเรียนมีการดําเนินการแจงผลการคัดกรองนักเรียน      

ใหผูปกครองทราบ ครูที่ปรึกษาและผูบริหารมีการประชุมวางแผนการคัดกรองนักเรียน ครูมีการสรุปผล

การคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล และรายหองเรียน ครูมีการจัดเก็บผลการคัดกรองนักเรียน       

เปนความลับ ครูมีวิธีการดําเนินการคัดกรองนักเรยีนที่หลากหลาย โรงเรียนมีการกําหนดประเด็น และ

เกณฑในการพิจารณาคัดกรองนักเรียนอยางชัดเจน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ครูมีการจัดทํา

เอกสารและสารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียน  

   1.3  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน มีการ

ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูที่ปรึกษา

และบุคลากรในโรงเรียนไดปฏิบัติตามแผนปฏิทินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริม และพัฒนา

นักเรียนที่วางไวตามข้ันตอน รองลงมา ไดแก ครูที่ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียนใหความรวมมอืเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียน ครูมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมตามความตองการ และสภาพ

ปญหาของนักเรียน ครูที่ปรึกษาไดสรุปผลและประเมินผลกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียน ใหเปน

ปจจุบัน โรงเรียนไดจัดทําปฏิทินแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกจิกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนตามระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนประจําทุกป ครูมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนานักเรียน         

เปนรายบุคคลตามระดับความสามารถของนักเรียน ครูมีการดําเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม
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และทํารายงานผลตอผูบังคับบัญชาเปนระยะ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก โรงเรียนมีการจัดให

ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมสงเสริมนักเรียนดานตาง ๆ  

   1.4  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน       

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการปองกันและแกไขปญหา         

มีการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  

ครูมีการประเมิน ติดตาม และรายงานผลความกาวหนาแกผูที่เกี่ยวของรับทราบอยางเปนระบบ 

รองลงมา ไดแก โรงเรียนมีวิธีการกําหนดแนวทางในการแกปญหาตามลักษณะของปญหา ครู ให

คําปรึกษาแกนักเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน ครูมีการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนโดยใช

เทคนิคและวิธีการอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนมกีารจดักิจกรรมปองกันและสงเสริมในดานตาง ๆ ที่สอดคลอง

กับความตองการของนักเรียน และเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน โรงเรียนมีการจัดบริการ               

ใหคําปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับดานการเรียน พฤติกรรม และอื่น ๆ ครูมีความเอาใจใสนักเรียน        

อยางใกลชิด ทําใหนักเรียนรูสึกอบอุน และคอยรับฟงปญหานักเรียนตลอดเวลา ครูที่ปรึกษาเปดโอกาส 

ใหนักเรียนไดปรึกษาปญหาเบื้องตนอยางจริงใจเพื่อใชเปนขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา

นักเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ครูมีเทคนิควิธีในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน         

ไดตรงจุด  

   1.5  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสงตอนักเรียน มีการดําเนินงาน

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก โรงเรียนมีการวางแผน 

การสงตอนักเรียนอยางเปนระบบ ทั้งการสงตอภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา รองลงมา 

ไดแก ครูมีการบันทึกปญหาและพฤติกรรมของนักเรียนอยางละเอียดกอนสงตอใหกับครูแนะแนว/      

ครูที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป ครูที่ปรึกษาไดรวบรวมขอมูลและจัดทํา

รายงานผลการสงตอนักเรียนอยางตอเน่ือง ครูที่ปรึกษามีการรายงานขอมูลที่ไดรับการชวยเหลอืสําเร็จ

จากผูเช่ียวชาญภายในโรงเรียนใหกบัผูปกครองทราบ ครูมีการบันทกึผลการดําเนินงานการสงตอทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน และรายงานตอหัวหนา/ผูบังคับบัญชาทุกครั้ง ครูที่ปรึกษานําขอมูลการสงตอ

นักเรียนมาปรับปรุงแกไขใหทันกับสถานการณปจจุบัน ในกรณีที่ไมสามารถที่จะชวยเหลือได โรงเรียน

มีการประสานงานและบันทึกการสงตอไปยังผูเช่ียวชาญภายนอก ครูที่ปรึกษาประสานงานกับผูปกครอง

อยางเรงดวนเมื่อมีการสงตอนักเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก โรงเรียนติดตามผลการสงตอ

นักเรียนกับผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเพื่อหาทางแกไขปญหา  
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  2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ 

นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จําแนกตามตําแหนง เพศ อายุราชการ และ

วุฒิการศึกษา  

   2.1  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผูสอน จําแนกตามตําแหนง โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

   2.2  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน       

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผูสอน จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ยกเวนดานการปองกันและแกไขปญหา และดานการสงตอนักเรียน ไมแตกตางกัน 

   2.3  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน       

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผูสอน จําแนกตามอายุราชการ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการปองกันและแกไขปญหา และ

ดานการสงตอนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานการคัดกรองนักเรียนและดาน

การสงเสริมพัฒนานักเรียน ไมแตกตางกัน 

      2.3.1  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน       

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 

      2.3.2  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน       

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตาม

อายุราชการ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวาอายุราชการนอยกวา 5 ป อายุราชการ 5 ป - 

10 ป และอายุราชการมากกวา 10 ป ไมแตกตางกัน 

      2.3.3  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน      

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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      2.3.4  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน       

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตาม

อายุราชการ ดานการสงตอนักเรียน พบวาอายุราชการนอยกวา 5 ป อายุราชการ 5 ป - 10 ป และ

อายุราชการมากกวา 10 ป ไมแตกตางกัน  

   2.4  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน           

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผูสอน จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 

การอภิปรายผล 

 

 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็น

ของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จําแนกตามตําแหนง เพศ อายุราชการ และวุฒิการศึกษา 

นํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานได ดังน้ี 

  1.  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดาน มีการดําเนินงานอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล รองลงมาคือ ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการปองกันและแกไข

ปญหา ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานการสงตอ

นักเรียน ซึ่งผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่วางไว ผลการวิจัยออกมาเชนน้ี แสดงใหเห็นวามีการ

ดําเนินงานอยูในระดับมากทัง้โดยรวมและรายดาน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมโีครงสรางการบริหารงาน

ที่ชัดเจน และบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สอดคลองกับ

งานวิจัยของจันทรฉาย ไทยรัตน (2561 : 76 - 105) ที่ไดศึกษาการบริหารและการจัดการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบวาภาพรวมของการวางแผนปฏิบัติการงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับกมล สุมาลา (2550 : 50) ที่ไดใหความหมาย      

ของระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนวา เปนกระบวนการดําเนินงานสงเสริม พัฒนา ปองกันและแกปญหา 

ชวยเหลือนักเรียนอยางรอบดาน โดยความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ คํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล สถานศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเกิดประสิทธิภาพ 

และสอดคลองกับบุญประสพ กุลศรี (2550 : 13) ที่ไดใหความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

วา เปนการสงเสริม การปองกัน และการแกไขปญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือสําหรับครูที่ปรึกษา

และบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อใชในการดําเนินงานพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะตาง ๆ เพื่อการดูแล
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ชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักและเมตตาตอศิษย และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีสวนสําคัญ

ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโตงอกงาม เปนบุคคลที่มีคุณคาทางสังคมตอไป บทบาท

ของครูที่กลาวมาน้ันไมใชเรื่องใหม เพราะมีการปฏิบัติกนัอยางสม่ําเสมอ และไดดําเนินการมานานแลว 

นับต้ังแตอดีตจนไดรับการยกยองใหเปนปูชนียบุคคล แตเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

โดยเฉพาะการทํางานอยางมีระบบที่มีกระบวนการทํางาน มีหลักฐานการปฏิบัติงาน มีเทคนิค วิธีการ 

หรือการใชเครื่องมือตาง ๆ เพื่อการดูแลนักเรียนแลวความสําเร็จของงานยอมเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว       

มีประสิทธิภาพ ผลดียอมเกิดข้ึนกับทุกคนทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนครู นักเรียน ผูปกครอง 

ชุมชนหรือสังคม และผลการศึกษารายดานม ีดังน้ี 

   1.1  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล         

มีการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก  

ครูที่ปรึกษาและผูบริหารไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

รองลงมา ไดแก ครูที่ปรึกษามีการวางแผนเพื่อศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลที่ชัดเจน ผูปกครอง

มีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ครูที่ปรึกษา

และผูบริหารนําขอมูลนักเรียนรายบุคคลไปวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ครูมีขอมูลพื้นฐานของนักเรียนครบทุกดาน ไดแก ดานความสามารถ ดานสุขภาพ ดานครอบครัว  

ดานยาเสพติด ดานความปลอดภัย พฤติกรรมทางเพศ และดานอื่น ๆ ครูที่ปรึกษามีการรวบรวม และ

จัดเก็บขอมูลนักเรยีนเปนรายบุคคลอยางเปนระบบ โรงเรียนมกีารกํากบัติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงาน

ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ครูมีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานดานการรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล ครูมีการพบปะผูปกครองนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานตาง ๆ เกี่ยวกับ

นักเรียน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ครูมีการบันทึกและสรุปขอมูลของนักเรียน      

เปนรายบุคคลจากเครื่องมือตาง ๆ และรายงานตอหัวหนา/ผูบังคับบัญชา ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปน

เพราะครูบางคนขาดความรูความเขาใจในระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนและจติวิทยาแนะแนว สอดคลองกบั

งานวิจัยของจันทรฉาย ไทยรัตน (2561 : 76 - 105) ที่ไดศึกษาการบริหารและการจัดการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบวาสภาพการบริหารและการจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลในภาพรวมอยูในระดับมาก 

   1.2  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน     

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการคัดกรองนักเรียน มีการดําเนินงาน

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูที่ปรึกษาไดติดตามผล

และประเมินผลนักเรียนกลุมปกติ กลุมเสี่ยงหรือมีปญหาอยางใกลชิด รองลงมา ไดแก ครูที่ปรึกษา      
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นําขอมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคลมาวิเคราะหเพื่อคัดกรองนักเรียนออกเปน 4 กลุม คือ กลุมปกติ 

กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา และกลุมพิเศษ โรงเรียนมีการดําเนินการแจงผลการคัดกรองนักเรียนใหผูปกครองทราบ 

ครูที่ปรึกษาและผูบริหารมีการประชุมวางแผนการคัดกรองนักเรียน ครูมีการสรุปผลการคัดกรองนักเรียน

เปนรายบุคคล และรายหองเรียน ครูมีการจัดเก็บผลการคัดกรองนักเรียนเปนความลับ ครูมีวิธีการ

ดําเนินการคัดกรองนักเรียนที่หลากหลาย โรงเรียนมีการกําหนดประเด็นและเกณฑในการพิจารณา 

คัดกรองนักเรียนอยางชัดเจน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ครูมีการจัดทําเอกสารและสารสนเทศ

ผลการคัดกรองนักเรียน ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะขาดวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย ขาดความเขมงวด

ในการกํากับติดตามในการจัดการเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียน สอดคลองกับ

งานวิจัยของจันทรฉาย ไทยรัตน (2561 : 76 - 105) ที่ไดศึกษาการบริหารและการจัดการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบวาสภาพการบริหารและการจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ดานการคัดกรองนักเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

   1.3  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน     

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน มีการ

ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูที่ปรึกษา

และบุคลากรในโรงเรียนไดปฏิบัติตามแผนปฏิทินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียน 

ที่วางไวตามข้ันตอน รองลงมา ไดแก ครูที่ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียนใหความรวมมือเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียน ครูมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมตามความตองการ และสภาพปญหา

ของนักเรียน ครูที่ปรึกษาไดสรุปผลและประเมินผลกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหเปนปจจุบัน 

โรงเรียนไดจัดทําปฏิทินแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนเปนประจําทุกป ครูมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล

ตามระดับความสามารถของนักเรยีน ครูมีการดําเนินการประเมินผลการจัดกจิกรรมและทาํรายงานผล

ตอผูบังคับบัญชาเปนระยะ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก โรงเรียนมีการจัดใหผูปกครองนักเรียน       

มีสวนรวมสงเสริมนักเรียนดานตาง ๆ ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะการจัดโครงการ/กิจกรรมใหกับ

นักเรียนโดยเฉพาะกลุมเสี่ยงกับกลุมมีปญหายังไมเหมาะสมเทาที่ควรสอดคลองกับงานวิจัยของนิษากรณ 

เหลาเขตกิจ (2560 : 55 - 75) ที่ไดศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนบานบึงหลม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จากการศึกษาพบวาสภาพการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการคัดกรองนักเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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   1.4  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี การปองกันและแกไขปญหา มีการ

ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูมีการ

ประเมิน ติดตาม และรายงานผลความกาวหนาแกผูที่เกี่ยวของรับทราบอยางเปนระบบ รองลงมา ไดแก 

โรงเรียนมีวิธีการกําหนดแนวทางในการแกปญหาตามลักษณะของปญหา ครูใหคําปรึกษาแกนักเรียน

ทุกคนอยางเทาเทียมกัน ครูมีการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนโดยใชเทคนิคและวิธีการ     

อยางสม่ําเสมอ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมปองกันและสงเสริมในดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการ

ของนักเรียน และเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน โรงเรียนมีการจัดบริการใหคําปรึกษานักเรียน

เกี่ยวกับดานการเรียน พฤติกรรม และอื่น ๆ ครูมีความเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด ทําใหนักเรียน

รูสึกอบอุน และคอยรับฟงปญหานักเรียนตลอดเวลา ครูที่ปรึกษาเปดโอกาสใหนักเรียนไดปรึกษา

ปญหาเบื้องตนอยางจริงใจเพื่อใชเปนขอมูลเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหานักเรียน สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ครูมีเทคนิควิธีในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนไดตรงจุด ผลวิจัย      

เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะครูยังขาดการทําวิจัยเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สอดคลองกับงานวิจัยของนิษากรณ เหลาเขตกิจ (2560 : 55 - 75) ที่ไดศึกษาแนวทางพัฒนาการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนบานบึงหลม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

จากการศึกษาพบวาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

   1.5  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน       

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานการสงตอนักเรียน มีการดําเนินงาน

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก โรงเรียนมีการวางแผน 

การสงตอนักเรียนอยางเปนระบบ ทั้งการสงตอภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา รองลงมา 

ไดแก ครูมีการบันทึกปญหาและพฤติกรรมของนักเรียนอยางละเอียดกอนสงตอใหกับครูแนะแนว/ครู

ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป ครูที่ปรึกษาไดรวบรวมขอมลูและจดัทํารายงานผล

การสงตอนักเรยีนอยางตอเน่ือง ครูที่ปรึกษามีการรายงานขอมูลที่ไดรับการชวยเหลือสําเร็จจากผูเช่ียวชาญ

ภายในโรงเรียนใหกับผูปกครองทราบ ครูมีการบันทึกผลการดําเนินงานการสงตอทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน และรายงานตอหัวหนา/ผูบังคับบัญชาทุกครั้ง ครูที่ปรึกษานําขอมูลการสงตอนักเรียนมาปรบัปรงุ

แกไขใหทันกับสถานการณปจจุบัน ในกรณีที่ไมสามารถที่จะชวยเหลือได โรงเรียนมีการประสานงาน

และบันทึกการสงตอไปยังผูเช่ียวชาญภายนอก ครูที่ปรึกษาประสานงานกับผูปกครองอยางเรงดวน 

เมื่อมีการสงตอนักเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก โรงเรียนติดตามผลการสงตอนักเรียน         

กับผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเพื่อหาทางแกไขปญหา ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะขาดความเขมงวด 

ในการกํากับติดตามงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของปกาวรรณ แกวโพธ์ิ 
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(2559 : 73 - 90) ที่ไดศึกษาผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จากการศึกษาพบวาการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ดานการสงตอนักเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

  2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ 

นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จําแนกตามตําแหนง เพศ อายุราชการ และ

วุฒิการศึกษา อภิปรายผลได ดังน้ี 

   2.1  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน     

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผูสอน จําแนกตามตําแหนง โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน และบุคลากรทุกฝาย

มีสวนรวมในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของจันทรฉาย ไทยรัตน 

(2561 : 76 - 105) ที่ไดศึกษาการบริหารและการจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสราง

คุณลักษณะทีดี่ของนักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากการศึกษา

พบวาภาพรวมของการวางแผนปฏิบัติการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก

   2.2  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน    

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผูสอน จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน และบุคลากรทุกฝาย     

มีสวนรวมในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของจันทรฉาย ไทยรัตน 

(2561 : 76 - 105) ที่ไดศึกษาการบริหารและการจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสราง

คุณลักษณะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากการศึกษา

พบวาภาพรวมของการวางแผนปฏิบัติการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก 

ยกเวนดานการปองกันและแกไขปญหา และดานการสงตอนักเรียน ไมแตกตางกัน ผลวิจัยเปนเชนน้ี

อาจเปนเพราะการจดัโครงการ/กจิกรรมใหกับนักเรียนโดยเฉพาะกลุมเสีย่งกับกลุมมีปญหายังไมเหมาะสม

เทาที่ควร 

   2.3  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน    

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผูสอน จําแนกตามอายุราชการ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการปองกันและแกไขปญหา 

และดานการสงตอนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ
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ครูมีเทคนิควิธีในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนไดตรงจุด สอดคลองกับงานวิจัยของนิษากรณ 

เหลาเขตกิจ (2560 : 55 - 75) ที่ไดศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนบานบึงหลม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จากการศึกษาพบวาสภาพการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา ในภาพรวมอยูในระดับมาก สวนดาน

การคัดกรองนักเรียนและดานการสงเสริมพัฒนานักเรียนไมแตกตางกัน ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ

โรงเรียนขาดความเขมงวดในการกํากับติดตามงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

      2.3.1  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน      

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตาม

อายุราชการ โดยภาพรวม พบวาอายุราชการนอยกวา 5 ปและ 5 ป - 10 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอายุราชการนอยกวา 5 ป มีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน       

นอยกวาอายุราชการ 5 ป - 10 ป ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะครูมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

และพัฒนานักเรียนเปนรายบคุคลตามระดับความสามารถของนักเรยีน ครูมีการดําเนินการประเมนิผล

การจัดกิจกรรมและทํารายงานผลตอผูบังคับบัญชาเปนระยะ สอดคลองกับงานวิจัยของจันทรฉาย 

ไทยรัตน (2561 : 76 - 105) ที่ไดศึกษาการบริหารและการจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน       

เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

จากการศึกษาพบวาภาพรวมของการวางแผนปฏิบัติการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีคาเฉลี่ยรวม         

อยูในระดับมาก 

      2.3.2  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน       

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตาม

อายุราชการ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวาอายุราชการนอยกวา 5 ป อายุราชการ 5 ป - 

10 ป และอายุราชการมากกวา 10 ป ไมแตกตางกัน ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะครูมีการบันทึก

ปญหาและพฤติกรรมของนักเรยีนอยางละเอยีดกอนสงตอใหกบัครแูนะแนว/ครทูี่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป ครูที่ปรึกษาไดรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานผลการสงตอนักเรียน

อยางตอเน่ือง ครูที่ปรึกษามีการรายงานขอมูลที่ไดรับการชวยเหลือสําเร็จจากผูเช่ียวชาญภายในโรงเรียน

ใหกับผูปกครองทราบ ครูมีการบันทึกผลการดําเนินงานการสงตอทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

และรายงานตอหัวหนา/ผูบังคับบญัชาทุกครัง้ ครูที่ปรึกษานําขอมูลการสงตอนักเรียนมาปรับปรุงแกไข

ใหทันกับสถานการณปจจุบัน  

      2.3.3  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน       

ของโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตาม

อายุราชการ ดานการปองกันและแกไขปญหา พบวาอายุราชการนอยกวา 5 ปและ 5 ป - 10 ป 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอายุราชการนอยกวา 5 ป มีการดําเนินงาน
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ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา นอยกวาอายุราชการ 5 ป - 10 ป        

ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะครูบางคนขาดความรูความเขาใจในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และ

จิตวิทยาแนะแนว สอดคลองกับงานวิจัยของจนัทรฉาย ไทยรัตน (2561 : 76 - 105) ทีไ่ดศึกษาการบริหาร

และการจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนเชียงราย

วิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบวาสภาพการบริหารและการจัดการระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

      2.3.4  ผลการเปรยีบเทยีบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามอายุราชการ 

ดานการสงตอนักเรียน พบวาอายุราชการนอยกวา 5 ป อายุราชการ 5 ป - 10 ป และอายุราชการ

มากกวา 10 ป ไมแตกตางกัน ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงาน       

ที่ชัดเจน และบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

   2.4  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน       

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผูสอน จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ผลวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปน

เพราะครูทุกคนมีการดําเนินการดูแลชวยเหลอืนักเรียนในรปูแบบที่หลากหลาย จดัทําขอมูลเปนระบบ

และเปนปจจุบัน  

 

ขอเสนอแนะ  

 

 จากผลการวิเคราะหขอมลูงานวิจัย เรื่อง การศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัย      

มีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย ดังน้ี 

  1.  ขอเสนอแนะสําหรับเขตพื้นที่การศึกษา  

   1.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ควรจัดอบรม สัมมนา      

ดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนนําไปใช       

ในการดําเนินงานในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ 

   1.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ควรมีการประเมินการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลอืนักเรยีน ของโรงเรียนในสงักัดอยางตอเน่ือง เพื่อใหสถานศึกษาไดปรับปรุงพัฒนางาน

ใหมีคุณภาพ 
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   1.3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ควรนิเทศ กํากับ ติดตาม 

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยการเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการ

  2.  ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา 

   2.1  ผูบริหารสถานศึกษาควรประชุมทําความเขาใจกับครูผูสอนเพื่อใหการดําเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

   2.2  ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการสรางความรูความเขาใจในระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนและจิตวิทยาแนะแนวแกครูในโรงเรียน เพื่อใหครูมีการบันทึกและสรุปขอมูล      

ของนักเรียนเปนรายบคุคลจากเครื่องมือตาง ๆ  และรายงานตอหัวหนา/ผูบงัคับบญัชา อยางเปนระบบ 

   2.3  ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีทีมงานในการกํากับติดตามในการจัดการ

เกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียนอยางเขมงวด เพื่อใหครูมีการจัดทําเอกสาร และ

สารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

   2.4  โรงเรียนควรจัดโครงการ/กิจกรรมใหกับนักเรียนโดยเฉพาะกลุมเสี่ยงกับกลุม 

มีปญหาอยางตอเน่ืองเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียน 

   2.5  ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครทูําวิจัยเกีย่วกับงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนมากข้ึน เพื่อแกปญหาแกไขปญหาของนักเรียนไดตรงจุด  

  3.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  

   3.1  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา            

เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

   3.2  ควรศึกษาความสัมพันธของรูปแบบการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา        

กับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 

 

 


