
 
ง 

 

ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การดําเนินงานเกีย่วกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาเชยีงใหม  เขต 1 
 

ผูเขียน นางประภาศรี  ศรีวงคพันธ 
 

ปริญญา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ประถมศึกษา) 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
 รองศาสตราจารยวีณา วโรตมะวิชญ ประธานกรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิรัตน ไวยกุล กรรมการ 

 

บทคัดยอ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม  เขต 1  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ครูที่ปฏิบัติหนาที่เปน         
ครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษา  จํานวน 284  คน ปฏิบัติงานในโรงเรียน 4 ขนาด คือ ขนาดใหญ
พิเศษ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก   เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนแบบมาตราสวนประมาณคาและปลายเปด  
ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหหาคารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปประเด็น 

ผลการศึกษาพบวา 
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โรงเรียนทุกขนาด มีการดําเนินงานอยูใน 

ระดับมาก   
2. ดานการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนทุกขนาดมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก  
3. ดานการสงเสริมและการพัฒนานักเรียน โรงเรียนทุกขนาดมีการดําเนินงานอยูใน 

ระดับมาก  ยกเวนโรงเรียนขนาดใหญพเิศษทีด่ําเนินงานอยูในระดับมากทีสุ่ด  
4. ดานการปองกันและการแกไขปญหา โรงเรียนทุกขนาดมีการดําเนินงานอยูใน 

ระดับมาก  ยกเวนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่ดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด  
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5. ดานการสงตอนักเรียน โรงเรียนทุกขนาดมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง   
ยกเวนโรงเรียนขนาดใหญพเิศษที่ดําเนินงานอยูในระดับมาก  

6. ปญหาและขอเสนอแนะ  ครูมีภาระงานมาก  ทําใหไมมีเวลาไปเยีย่มบานนักเรยีน 
และขาดงบประมาณ ผูปกครองไมมีเวลามาพบครูเมื่อนักเรียนมีปญหาและไมเขาใจในระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูบริหารไมใหความสําคัญเทาที่ควร ขาดการติดตามอยางตอเนื่อง             
โดยใหขอเสนอแนะคือ ควรมีการอบรมเพื่อพัฒนาครูทุกคนในสังกัด ควรมีการสนับสนุน
งบประมาณใหมากขึ้น  ควรจัดงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนระบบและดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง  ควรมีเครือขายผูปกครอง  และควรมีการชี้แจงใหผูปกครองเขาใจถึงขั้นตอนการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this independent study were to investigate operation, and  problem 
and obstacles concerning students caring system of school attached to the Office of Chiang 
Mai Education Area 1. The sample studied was 284 students’ advisors or classroom teachers 
who worked in those school of 4 sizes, namely; extra large, large, medium, and small size in 
those schools. A questionnaire of rating scales and open–ended type was used as an instrument 
for collecting data which were then analyzed by computing percentage, average, and standard 
deviation.  The results were presented through tables and description. 
 The major findings were as follows: 
 1.  As regards knowing individual student, the schools of every size in operated  
their  tasks  at  a  high  level. 
 2.    Regarding student filtering system, most schools carried out the task at a high level. 
 3.  Concerning supporting and developing students, most schools carried out the task 
at a high level, except in the extra large schools which performed their task at the highest level. 
 4.  Regarding prevention and solving students’ problems, the schools of every size 
operated their tasks at a high level, except in the extra large schools which performed their 
task at the highest level. 
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 5.  As for sending students to other related persons, the school of every size operated 
tasks at a moderate level, except in the extra large schools which performed their task at the high 
level. 
 6.  With regard to problem and suggestions, most teachers felt that they were given 
too much work so that they had no time to visit students’ homes and as well as given less 
budget. Parents found no time to come and meet the teachers when their children encountered 
problems. The school administrators did not realize the importance as they should do so that 
the follow-up task was discontinued. The suggestions found included: all teachers in those 
schools should join the workshop, the budgets should be increased, the students’ caring system 
should effectively operate continually and the network among parents be established so that 
they could thoroughly understand all steps of operations. 
 


