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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

โรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษา สำนักงานเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทำงาน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ ประซากร 

ไดแก ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส จำนวน 130 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้น ไดแก (1) ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวของ (2) สรางแบบสอบถามเปนรายขอ (3) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ และ (4) นำ

แบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบความสมบูรณแลวนำไปวิเคราะหขอมูลเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

ประกอบดวย 2 ตอน (1) แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และ (2) แบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 35 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติ คาที  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน 

วัดราชาธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษา สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานการปองกันและแกไขปญหาอยูในระดับมาก

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานการสงเสริมนักเรียน และดานการคัดกรองนักเรียนมคีาเฉลีย่นอยสุด 2) เปรียบเทียบความ

พึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษา และรายดานประสบการณทำงาน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการปองและแกไขปญหา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สำหรับ

ดานท่ีเหลือมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, การบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) To examine the satisfaction of teachers with the 

administration of taking care and helping Students In Wat Rajathiwas school Under The Ministry of 

Education Dusit District Office Bangkok; 2) To make a satisfaction of teacher the administration of taking 

care and helping studenth satisfaction towards the System of Taking Care and Helping Students in Wat 

Rajathiwas school Under The Ministry Of Education Dusit District Office Bangkok as classified by 
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educational level and work experience. This was survey research. The population studied were 130 

teachers. The research procedure consisted of 4 steps which were: (1) Studying the principles, concepts 

and theories concerned; (2) Constructing a questionnaire; (3) Correcting and improving the questionnaire 

as suggested by the experts; and (4) Verifying the questionnaire from which the data would be collected 

and analyzed. The instrument used for collecting the data was a 5-point rating questionnaire, containing 

35 question items which was divided into 2 parts: a checklist on the respondents' status and a rating 

scale on teacher advisors' satisfaction towards the System of Taking Care and Helping Students. The 

statistics used for analyzing the collected data were percentage, mean, Standard Deviation and t-test. 

 The major research findings revealed that 1) the satisfaction of teachers the administration of 

taking care and helping studenth in Wat Rajathiwas school Under the Ministry of Education Dusit District 

Office Bangkok was at high level in whole and in part. The listed mean scores in order included preventing 

and solving problems, supporting, and helping students, transferring, knowing students individually and 

screening students; and 2) the comparison results showed that the teachers with different educational 

levels work experience, found that their satisfaction were not different. However, the levels of their 

satisfaction towards the aspect of preventing and solving problems were different at the .05 level of 

significance. 

Keywords: Satisfaction, The Administration of taking care and helping students 

 

บทนำ 

สภาพสังคมไทยปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงทำใหเกิดปญหามากมาย ทั้งทางดานเศรษฐกิจและ

สังคม ซึ่งมีผลตอครอบครัวท่ีตองดิ้นรนตอสูชีวิตประจำวันมากข้ึน ทำใหสถาบันครอบครัวมีความหางเหินกันการดูแล การ

พ่ึงพาอาศัยกันนอยลง และเกิดแรงกดดันบีบคั้นตาง 1 สงผลกระทบทางจิตใจ จึงเปนสาเหตุความขัดแยงและหันไปใชสาร

เสพติดโดยรูเทาไมถึงการณและทำใหเถิดการติดยา การมั่วสุมกระทำความผิดตามมา (กรมสุขภาพจิต, 2546: 1) นักเรยีน

แตละคนมีความแตกตางกัน ดังนั้น การรูขอมูลที่จำเปนเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเปนสิ่งสำคัญที่จะชวยใหครูมีความเขาใจ

นักเรียนมากข้ึน สามารถนำขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือการคัดกรองนักเรียนเปนประโยชนในการสงเสริม การปองกันและแกไข

ปญหานักเรียนไดอยางถูกตอง ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษมิใชการใชความรูสึก 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow's theory motivation) อับราฮัม มาสโลว (A.H.Maslow) คนหาวิธีที่จะ

อธิบายวาทำไมคนจึงถูกผลักตันโดยความตองการบางอยาง ณ เวลาหน่ึง ทำไมคนหน่ึงจึงทุมเทเวลาและพลังงานอยางมาก

เพื่อใหไดมาซึ่งความปลอดภัยของตนเอง แตอีกคนหนึ่งกลับทำสิ่งเหลานั้นเพื่อใหไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่น คำตอบ

ของ มาสโลว คือ ความตองการของมนุษยจะถูกเรียงตามลำดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว 

ไดจัดลำดับความตองการตามความสำคัญ คือ 1) ความตองการทางกาย (physiological needs) เปนความตองการ

พื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 2) ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการท่ี

เหนือกวาความตองการเพ่ือความอยูรอด เปนความตองการในดานความปลอดภัยจากอันตราย 3) ความตองการทางสังคม 

(social needs) เปนการตองการการยอมรับจากเพื่อน 4) ความตองการการยกยอง (esteem needs) เปนความตองการ

การยกยองสวนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม และ 5) ความตองการใหตนประสบความสำเร็จ (self-actualization 

needs) เปนความตองการสูงสุดของแตละบุคคล บุคคลพยายามท่ีสรางความพึงพอใจใหกับความตองการท่ีสำคัญท่ีสุดเปน
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อันดับแรกกอน เมื่อความตองการน้ันไดรับความพึงพอใจความตองการน้ันก็จะหมดลง และเปนตัวกระตุนใหบุคคลพยายาม

สรางความพึงพอใจใหกับความตองการท่ีสำคัญท่ีสุดลำดับตอไป 

ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ชิกมันต ฟรอยด (S.M. Freud) ตั้งสมมุติฐานวา บุคคลมักไมรูตัวมากนักวาพลังทาง

จิตวิทยามีสวนชวยสรางใหเกิดพฤติกรรม ฟรอยด พบวา บุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเราหลายอยางสิ่งเราเหลาน้ีอยูนอกเหนือ

การควบคุมอยางสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝน พูดคำท่ีไมตั้งใจพูด มีอารมณอยูเหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือ

เกิดอาการวิตกจริตอยางมาก โดยอาจแบงประเภทความพอใจกรณีนี ้ได 3 ประเภท คือ 1) ความพอใจดานจิตวิทยา 

(psychological hedonism) เปนทรรศนะของความพึงพอใจวามนุษย โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขสวนตัว 

หรือหลีกเลี่ยงจากความทุกขใด ๆ2) ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เปนทรรศนะของความพอใจวา

มนุษยจะพยายามแสวงหาความสุขสวนตัว แตไมจำเปนวาการแสวงหาความสุขตองเปนธรรมชาติของมนุษยเสมอไป และ 

3) ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือวามนุษยแสวงหาความสุข เพื่อผลประโยชนของมวล

มนุษยหรือสังคมท่ีตนเปนสมาชิกอยู และเปนผูไดรับผลประโยชนผูหน่ึงดวย 

ผูวิจัยไดศึกษาการติดตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนเรื ่องที ่สำคัญมากในสถานศึกษา ซึ่งมีครูไดเปน

ผูดำเนินการตาง ๆ เพ่ือการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักและความเมตตาท่ีมีตอศิษยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของเยาวชนใหเจริญเติบโตงอกงาม ดวยเหตุผลดังกลาว พบวา ครูยังประสบปญหาการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน เชน มีเวลาจำกัด ภาระงานท่ีรับผิดชอบมีมาก 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทำงาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามแนวทางดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือในสถานศึกษา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) ผูวิจัยไดกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังน้ี 

 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

1) ระดับการศึกษา  

1.1 ปริญญาตรี  

1.2 สูงกวาปริญญาตรี  

2. ประสบการณทำงาน 

2.1 นอยกวา 10 ป  

2.2 10 ปข้ึนไป 

 

 ความพึงพอใจตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  

2. ดานการคัดกรองนักเรียน  

3. ดานการสงเสริมนักเรียน 

4. ดานการปองกันและแกไขปญหา  

5. ดานการสงตอนักเรียน 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 1. มุงศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตคุสิต กรุงเทพมหานคร ใน 5 ดาน ดังนี้ 1) การรูจักนักเรยีนเปนรายบุคคล 2) การคัด

กรองนักเรียน 3) การสงเสริมนักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา 5) การสงตอนักเรียน 

 2. ประชากรที ่ ใช ในการวิจ ัยในคร ั ้ งน ี ้  ได แก  คร ู ท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงานอยู  ในโรงเร ียนวัดราชาธ ิวาส ส ังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 จำนวน 130 คน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทำใหทราบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 2. สามารถนำขอมูลไปใชในการกำหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนให

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 3. ผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนในการชวยเหลือนักเรียนแกผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโรงเรียนวัดราชาธิ

วาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

การดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 ประชากรที ่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครู ที ่ปฏิบัติงานอยู ในโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562 จำนวน 130 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจำแนก

ออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ

รายการตรวจสอบรายการ (Checklist) เลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียว 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

โรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดกระทงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั จำนวน 35 ขอ 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1. นำแบบสอบถามที่ไดมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) แลวนำผลการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญมาคำนวณหาคาความเท่ียงโดยการหาคา 

IOC (Item-Object Congruence Index) และไดคะแนน IOC ทุกขอคำถาม อยูระหวาง 0.67-1.00 ถือวามีความเท่ียงตรง

ของเน้ือหา 

 2. นำแบบสอบถามที่มีคาความเที่ยงในระดับที่ใชไดแลวนำไปทดลองใช (Try Out) กับครูที่มิไดรับการคัดเลือก

เปนกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน แลวนำมาหาคาความเชื ่อมั ่น (Reliabity) ของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับ โดย

คำนวณหาคาสัมประสิทธิ ์อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach's alpha Coefficient) ซึ ่งไดคาความเชื่อมั ่นทั ้งฉบับมีคา

เทากับ .86 
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 3. นำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเช่ือมั่นแลวไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับข้ันตอนดังน้ี 

 1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลในการศึกษาคนควากับ

ผูอำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความสะดวกใน

การเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 2. ผูวิจัยนำแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยตนเอง ซึ่งแบบสอบถามท่ีสงไป จำนวน 130 ฉบับ ไดรับกลับคืน 130 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100   

 3. นำแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณเพ่ือนำไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ใชการจำแนกตัวแปรตามลักษณะที่กำหนดโดยใชการแจกแจงความถี่ (f) และการหา

คารอยละ (Percentage) 

 2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 การวิเคราะหความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดย

ใชคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชเกณฑในการแปลผลความหมายดังน้ี 

  4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

  1.51- 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

  1.00 -1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยการใชการทดสอบคาที (t-test) 

 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ครูตอ

การบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัตราชาธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

 2. ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิ

วาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการ

ทำงาน 

 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณการทำงาน 

 

ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

สังกัดกระทวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดูสิต กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

 1. ประชากรที ่ศ ึกษาเปนครูผ ู สอนโรงเร ียนวัดราชาธ ิวาส กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 76.92 จบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี 
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จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 2308 โดยมีประสบการณการทำงานนอยกวา 10 ป จำนวน 110 คน คิดเปนรอยละ 89.61 

และมีประสบการณการทำงาน 10 ป ข้ึนไป จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 15.39 

 2. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดศึกษาธิการ 

สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปไดดังน้ี 

2.1 ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

การปองกันและแกไขปญหาอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการสงเสริมนักเรียน และดานการคัดกรอง

นักเรียนมีคาเฉลี่ยนอยสุด 

2.2 ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ซึ่งขอครูไดรับความรวมมือจากผูปกครองขอมูลนักเรียนโดยการออก

เยี่ยมบานสูงสุด รองลงมาคือครูวิเคราะหความถูกตองของขอมูลที่ไดรับจากนักเรียนแตละบุคคล และครูใชเครื่องมือที่มี

ความหลากหลายในการเก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลมีคาเฉลี่ยนอยสุด 

2.3 ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก และครูมีการจำแนกนักเรียนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมี

ปญหา มีคำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือครูรักษาความลับผลการคัดกรองของนักเรียน และผูปกครองยอมรับการแบงกลุม

นักเรียนตามการวิเคราะหคัดกรองของครูท่ีปรึกษา มีคาเฉลี่ยนอยสุด 

2.4 ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานการสงเสริมนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ยกเวนครูในการจัดกิจกรรมโฮมรมูและมีการบันทึกการจัดกิจกรรมอยางสม่ำเสมอ อยู

ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการออกเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อใหกำลังใจและแกปญหารวมกับผูปกครอง 

อยูในระดับมาก และการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมโฮมรูมแกครู อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยนอยสุด 

2.5 ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานการปองกันและแกไขปญหา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ยกเวนครูใหความรวมมือกับผูเกี่ยวของในการแกไขปญหานักเรียน อยูใน

ระดับมากที่สุด มีคำเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาครูอุทิศตนในการแกไขปญหานักเรียน อยูในระดับมาก และการรายงานและ

ประเมินผลในการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน นอยสุด 

 3. เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน จำแนกตามระดับการศึกษาและ

ประสบการณการทำงาน ปรากฏผลดังน้ี 

3.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชาธิวาส 

สังกัดกะทวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายดานไมแตกตาง

กัน 

3.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชาธิวาส 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณการทำงาน โดยรวมไมแตกตาง
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กันเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการปองกันและแกไขปญหามีความพึงพอใจ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 สำหรับดานท่ีเหลือมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส 

สังกัดกระทวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดาน ดังน้ี 

 1. ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการ

ปองกันและแกไขปญหา ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการสงตอ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล และดานการคัดกรอง

นักเรียน ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากการท่ีโรงเรียนมีการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ นักเรียนอยางเปนระบบมีข้ันตอน มีการ

ชี้แจงใหครูทราบถึงความสำคัญของระบบดูแลและบทบาทหนาที่ของครู ซึ่งครูเปนบุคลากรหลักในการทำงาน มีหนาท่ี

จัดทำขอมูลที่จำเปนเกี่ยวกับนักเรียนทำใหสามารถนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อคัดกรองนักเรียนใหเปนประโยชนในการ

สงเสริมและพัฒนานักเรียน และการปองกันแกไขปญหาของนักเรียนไดอยางถูกตองในดานการสงตอบุคลากรทุกฝายท่ี

เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีสวนรวมในการดำเนินการอาศัยความรวมมือทั้งภายใน เชน ครูประจำวิชา 

ครูแนะแนว ฝายปกครองหรือการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอกตอไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 2) ดังนั้น จากการท่ี

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายนี้เอง สงผลใหครูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทรัสม รัตนจรูญชัย (2550: 113) ไดทำรายงาน

โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาทาแคลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 

พบวา ครูเกิดความตระหนักใหความสนใจอยางจริงจัง และครูไดมีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินงานโครงการระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนและกิจกรรมทุกกิจกรรม ทั้งนี้ครูไดมีสวนรวมในการสงเสริมสวนที่ดีของนักเรียน และปองกันมีให

ปญหาเกิดขึ้นหรือลุกลาม โดยเฉพาะเด็กกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา สามารถรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงใหเปนไปในทางที่ดีข้ึน 

และครูท่ีมีขอมูลและรูจักนักเรียนเปนอยางดี สามารถแกไขปญหานักเรียนในเบ้ืองตนได ซึ่งเปนปจจัยสำคัญกอใหเกิดความ

พึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมทาแคลง จังหวัดจันทบุรี 

 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการประสบการณการทำงาน ปรากฏผลดังน้ี 

2.1 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธวิาส 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดูสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายดานไม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนวัดราชาธิวาส มี

การวางแผนงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและชัดเจน ทำใหครูสามารถทำงานและดำเนินงานตาม

ขั้นตอนอยางมีมาตรการเดยีวกัน โดยเริ่มจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล จัดเก็บขอมูลนักเรียนอยางเปนระบบ จัดทำ 

SDQ วิเคราะหนักเรียนออกเปนกลุมคือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหาถาพบวานักเรียนมีปญหาสามารถดำเนินการ

ใหคำปรึกษาชวยเหลือนักเรียนในเบ้ืองตน ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด มีการโยมรูมและบันทึกการจัดกิจกรรมอยางสม่ำเสมอ 

อีกทั้งไดรับความรวมมือจากผูปกครองในการใหขอมูลนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบาน และครูดำเนินการปองกันแกไข

นักเรียนอยางชัดเจน โดยเนนการปฏิบัติจริง โดยไดรับความรวมมือจากผูปกครองและผูที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา

นักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ผล พรมทอง (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนวมินทราชูทิศ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบวา ครูท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 

มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันทางสถิติ 
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2.2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธวิาส 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณการทำงานโดยรวมไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการปองกันและแกไขปญหามีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 สวนดานที่เหลือไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนวัดราชาธิวาส มีนโยบายการพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมตามอัตลักษณของโรงเรียน คือ 

เปนผูนำ นับถือพ่ี เคารพครูกตัญู พอแม ดูแลนอง และสนองคุณแผนดิน อีกท้ังมีการวางระบบงานท่ีเหมาะสม ดำเนินงาน

ตามช้ันตอน ครูมีทักษะในการดูแลชวยเหลือเบ้ืองตันแกนักเรียน และโรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม โดยการใหครูออกเยี่ยม

บานนักเรียนและจัดประชุมผู ปกครอง ปการศึกษาละ 2 ครั ้ง ซึ ่งมีความสำคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติงานของครูใหมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตติกาล ออนนอม (2559) ความคิดเห็นของครูที่มีตอระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา พบวา ครูท่ีมีประสบการณแตกตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและราย

ดานไมแตกตางกันทางสถิติ 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช 

1.1 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ครูควรดำเนินการใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

นักเรียนหลายแบบ ทั้งทางดานพฤติกรรมและการเรียนเพื่อครอบคลุมขอมูลแตละดานของนักเรียน และ

เยี่ยมบานนักเรียนใหครบทุกคนท่ีอยูในความดูแลเพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวน และรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลดียิ่งข้ึน 

1.2 ดานการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรมีการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่ใชเปนเกณฑในการคัดกรอง

แบงกลุมนักเรียน และช้ีแจงใหครูทุกคนทราบเพ่ือใหเปนมาตรฐานในการแบงกลุมนักเรียนท่ีตนเองใหการดูแลชวยเหลือ 

1.3 ดานการสงเสริมนักเรียน ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย และใหนักเรียนมีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมกอนเรียน เพ่ือใหนักเรียนเห็นความสำคัญของตนเองกับกิจกรรมกอนเรียนของครู และโรงเรียนควรจัดใหมี

เวทีแสดงความสามารถของนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 

1.4 ดานการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน ครู ควรมีการประชุมรวมกันเพ่ือกำหนดการจัดกิจกรรมให

เกิดความเหมาะสม และสอดคลองกับพฤติกรรมดานการปองกันหรือแกไขปญหานักเรียน 

1.5 ดานการสงตอนักเรียน ครูควรสงขอมูลที่ชัดเจนและถูกตองของนักเรียนที่ตองการสงตอ และควรมีการ

ประสานงานกันระหวางครูกับผูรับการสงตออยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหเกิดผลดีตอการแกไขปญหาพฤติกรรมนักเรียน 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัด

ราชาธิวาส 

2.2 ควรวิจัยกลยุทธการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดราชาธิวาส ใหมีประสิทธิภาพ

สูงยิ่งข้ึน 
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