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บทคัดย่ อ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างหนึ่ งของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
สถานศึกษา ครู อาจารย์และ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องจึงร่ วมแรงร่ วมใจกันช่วยเหลือ ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน
อย่างมีระบบและต่อเนื่อง โดยยึดสายใยและความผูกพันระหว่างครู และศิษย์ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการดาเนิ นงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 และ2) เพื่อเปรี ยบเทียบความคิด
เห็ นเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จาแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นครู และนักเรี ยนที่อยูใ่ นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 ซึ่ งเป็ นครู จานวน 313 คน และนักเรี ยนจานวน 375 คนได้มา
โดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคอร์ ท (Likert) ซึ่ งมี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จานวน 30 ข้อมีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ .33 ถึง .68 และมีค่า
ความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .93 สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบด้วยสถิติทดสอบ ที (t-test Independent)
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
1. การดาเนิ นงานระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาอุ ดรธานี เขต 4 โดยภาพรวมพบว่ามี การปฎิ บตั ิ อยู่ในระดับมาก
(  = 3.88 , S.D = 0.15) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ามีระดับการปฎิบตั ิอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
โดยด้านที่มีการปฏิบตั ิสูงสุ ด และรองลงมาเรี ยงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
(  = 3.91, S.D = 0.27) รองลงมา ได้แก่ ด้านการส่ งต่อ (  = 3.90, S.D = 0.26) ด้านการรู้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (  = 3.87, S.D = 0.25) ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน (  = 3.87, S.D = 0.25)
และด้านการป้ องกันและการแก้ไขปั ญหา (  = 3.86, S.D = 0.23) ตามลาดับ
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2. ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ การดาเนิ นงานระบบการดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จาแนกตาม
สถานภาพในภาพรวมไม่แตกต่างกันส่ วนรายด้านพบว่าด้านการคัดกรองนักเรี ยนและด้านการส่ งต่อ
มีความคิ ดเห็ นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านอื่นๆมีความคิ ดเห็ นไม่
แตกต่างกัน
3. ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ การดาเนิ นงานระบบการดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 จาแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน
โดยสรุ ปการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูเ้ กี่ยวข้องกับงานการศึกษา
ควรส่ งเสริ มให้สถานศึกษาครู อาจารย์ และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องร่ วมแรงร่ วมใจกันช่วยเหลือ ส่ งเสริ มและ
พัฒนานักเรี ยนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง

