Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus
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การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อระบบดูแลนักเรียนโรงเรียนเสือโก้ก
วิทยาสรรค์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามโดยจ�ำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา และ
3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใน
ครัง้ นีเ้ ป็นผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์สงั กัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปีการ
ศึกษา 2559 จ�ำนวน 205 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อระหว่าง 0.26 –0.89 มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับ
วัตถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะของการศึกษาโดยวิธกี าร IOC (Index of Item Objective Congruence)
มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่
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ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่า t – test (t – independent)
และ F– test (One – way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะท�ำการทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้ค่าสถิติของ
Scheffe
ผลการวิจัยพบว่า
1) ระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหา รองลงมาคือ ด้านการส่งต่อ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำที่สุด คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามพบว่าผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ปกครองนักเรียนที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ข้อเสนอแนะของผูป้ กครองนักเรียนเกีย่ วกับการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สรุป
ได้ดงั นี้ ด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคลควรมีการจัดท�ำเอกสารรูปแบบอืน่ ในการจัดท�ำผลการเรียนของ
นักเรียนในแต่ละรายวิชาด้านการคัดกรองนักเรียนควรมีความชัดเจนของเกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียนด้าน
การส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนควรมีโครงการ/กิจกรรมทีห่ ลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาควรจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียนให้มีความหลากหลายด้านการส่งต่อควรรายงานในส่วนที่เปิดเผยได้โดยให้เกียรติ
และค�ำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นส�ำคัญ
ค�ำส�ำคัญ : 1. ความพึงพอใจของ 2. ผู้ปกครองนักเรียน 3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ABSTRACT
This research aimed 1) to study the level of student guardians’ satisfaction with
operations of student care and assistance system at Suakokwitthayasan School under
Mahasarakham Provincial Organization, 2) to compare their satisfaction with the school
operations as such to differences in genders and educational levels, and 3) to gather their
suggestions about school operations. The sampling comprised of 205 student guardians,
whose children were studying in academic year of 2016. The research instrument was the
Likert-type scale questionnaire with five discrimination between 0.26 and 0.89, index of
item objective congruence (IOC) for specific study from 0.67 to 1.00, and the reliability
amount at 0.98. Statistics used in data analysis were: frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA). In case of encountering differences
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of data, they would be examined in pair through Scheffe’s statistics.
The research results found that:
1) The level of student guardians’ satisfaction, in the overall aspects, with
operations of student care and assistance system of Suakokwitthayasan School under
Mahasarakham Provincial Organization was rated at the moderate scale from the highest
to lowest: problem prevention and solutions, student transfer, and intimacy between
students and a teacher.
2) The comparative results of their satisfaction with the school operations revealed
that different genders show no difference in the satisfaction with school operations;
whereas their educational levels comprehensively prove the opposite with statistical
significance at .05.
3) Student guardians’ suggestions to strengthen school operations can be
concluded as follows :
- To be intimate with individual students, there would be carried out other
forms of documents rather than their transcripts of each subject.
- In respect of screening procedures, there should have clear-cut criteria of
group divisions.
- In the aspect of promoting students’ activities, there should have a variety
of projects/activities in accordance with students’ aptitudes and interests to encourage
them to show their abilities.
- In regard to preventing problems and seeking solutions, the school should
hold for students such varieties of preventive for students and corrective activities for
students
- As with referral, teachers should only report students’ positive information
by honoring their privacy and regarding their benefits as the top priority.
Keywords : 1. Satisfaction 2. Student Guardians 3. Student care and Assistance System
1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงจัดท�ำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึน้ โดยความร่วมมือจากกรมสุขภาพ
จิตกระทรวงสาธารณสุข มุ่งหวังให้สถานศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างเสริม
คุณภาพชีวติ ป้องกันช่วยเหลือและแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียนซึง่ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นการด�ำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียน
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ได้พฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพบนพืน้ ฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยยึดหลักการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ
ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมพัฒนาของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งบุคลากรของโรงเรียนทุกคน กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชนองค์กรภาครัฐ และเอกชน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 4)
เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�ำนา ปีละครั้งมี
รายได้นอ้ ยต้องไปประกอบอาชีพรับจ้าง และด�ำรงชีวติ ทีต่ า่ งจังหวัด ซึง่ ส่งผลต่อการอบรมดูแลนักเรียนขาด
ความเอาใจใส่ ปัญหาการหย่าร้างของบิดามารดาท�ำให้นักเรียนขาดการเลี้ยงดูที่ดีนักเรียนขาดความรับผิด
ชอบ ผลการเรียนต�ำ่ ชอบหลบเรียนขาดเรียนอยูบ่ อ่ ยๆ มีพฤติกรรมทีเ่ สีย่ ง เข้าไปเกีย่ วข้องกับบุหรี่ การมีครู่ กั
ในวัยเรียนโรงเรียน จึงต้องพยายามหาวิธที จี่ ะช่วยเหลือ และป้องกันปัญหาต่างๆ โดยโรงเรียนได้จดั ให้มกี าร
เยี่ยมบ้านคัดกรองนักเรียนการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละภาคเรียนท�ำให้มีโอกาสได้รับฟังปัญหา
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเป็นประจ�ำ
จากเหตุผลความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพือ่ น�ำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักเรียน
น�ำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ผู้ปกครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสบความส�ำเร็จส่งผลดีต่อผู้เรียนโรงเรียนชุมชน และประเทศ
ชาติในทุกด้านต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
2.2 เพือ่ เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จ�ำแนกตามเพศ และระดับการ
ศึกษา
2.3 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
3. สมมุติฐานการวิจัย
3.1 ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสือโก้
กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
3.2 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
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4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ท�ำให้ทราบระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสือ
โก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
4.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสือ
โก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน
4.3 ได้สารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษาในการน�ำไปพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.1.1 ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์
ต�ำบลเสือโก้ก อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 438 คน
5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 205 คน ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ใช้การเทียบจากตารางส�ำเร็จรูปเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,
หน้า 43) และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศและระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
5.3 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
5.3.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์
เฉพาะของการศึกษาโดยวิธีการ IOC (Index of Item Objective Congruence)
2) หาอ�ำนาจจ�ำแนกของแบบสอบถามโดยใช้คา่ สัมประสิทธิส์ หพันธ์อย่างง่ายระหว่าง
อ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total Correlation)
3) การหาค่าความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือของแบบสอบถามโดยรวมและรายด้าน
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ( Alpha-coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
5.3.2 สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ร้อยละ( Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
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5.3.3 สถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
สองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน โดยใช้ t – test (t – independent) และวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One – way ANOVA) โดยใช้ F – test เมื่อพบความแตกต่างจะท�ำการทดสอบเป็นรายคู่
โดยใช้ค่าสถิติของ Scheffe
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหา
รองลงมาคือ ด้านการส่งต่อ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแต่ละด้าน มีผลการวิจัยดังนี้
1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นสูงที่สุดคือ โรงเรียนมีการ
สัมภาษณ์นกั เรียนในด้านความสามารถสุขภาพการเรียนและครอบครัว อยูใ่ นระดับ ปานกลาง รองลงมา คือ
โรงเรียนมีการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อศึกษาข้อมูลนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมของนักเรียนขณะ
อยูบ่ า้ นและสังเกตสภาพความเป็นอยูภ่ ายในครอบครัวอยูใ่ นระดับ ปานกลาง และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ
โรงเรียนมีการจัดท�ำระเบียนสะสมหรือเป็นเอกสารรูปแบบอืน่ ในการจัดท�ำผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาอยู่ในระดับ ปานกลาง
2) ด้านการคัดกรองนักเรียนพบว่าข้อที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด คือ โรงเรียนให้ครูที่ปรึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดท�ำเกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียน อยู่ในระดับ ปานกลาง รองลงมา คือ โรงเรียนมีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนให้ผเู้ กีย่ วข้องได้เข้าใจตรงกัน อยูใ่ นระดับปานกลาง และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดคือ โรงเรียนมีความชัดเจนของเกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน พบว่า ข้อทีม่ คี วามคิดเห็นสูงทีส่ ดุ คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ต่อกันและกันร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมา คือ โรงเรียนมีการบักทึกผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมและประเมินผล
การจัดกิจกรรมโดยจัดท�ำรายงานกิจกรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ โรงเรียนมี
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนในด้านอื่น ๆ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ อยู่ในระดับปานกลาง
4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า ข้อมีความคิดเห็นสูงที่สุด คือ โรงเรียนมีการ
สัมพันธภาพระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ โรงเรียนมีการใช้กิจกรรม
เพื่อป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียนโดยค�ำนึงถึงประโยชน์และความต้องการของนักเรียนอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ โรงเรียนมีครูทปี่ รึกษาทีอ่ ทุ ศิ ตนในการแก้ปญ
ั หานักเรียนอยู่
ในระดับปานกลาง
5) ด้านการส่งต่อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นในระดับสูงที่สุด คือ โรงเรียนมีการจัดท�ำแบบ
บันทึกการส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดท�ำรายงาน
แจ้งผลการจัดท�ำการช่วยเหลือนักเรียนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับ มาก และ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดคือ โรงเรียนมีการแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
สม�่ำเสมอ อยู่ในระดับ ปานกลาง
6.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจ�ำแนกตามเพศและ
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีต่อการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างต่างกัน มีความ
พึงพอใจมีต่อการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
6.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามสรุปเป็น
รายด้าน ดังนี้ 1) ด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล ควรมีการจัดท�ำเอกสารรูปแบบอืน่ ในการจัดท�ำผลการ
เรียนของนักเรียนในแต่ละรายวิชาควรมีการจัดท�ำและใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในด้านการเรียน
เช่นการเข้าเรียน ความตั้งใจเรียน การขาดเรียน 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน ควรมีความชัดเจนของเกณฑ์
การแบ่งกลุม่ นักเรียนควรมีความชัดเจนของตัวชีว้ ดั ของเกณฑ์การแบ่งกลุม่ ควรให้ผปู้ กครองมีสว่ นร่วมในการ
แบ่งกลุ่มนักเรียน และควรมีการคัดกรองนักเรียนพิจารณาจากข้อมูลนักเรียนหลาย ๆ ด้าน 3) ด้านการส่ง
เสริมนักเรียนโรงเรียนควรมีโครงการ/กิจกรรมทีห่ ลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพือ่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามความ
สนใจมากยิ่งขึ้น 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ควรจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
ให้มีความหลากหลายเช่นการให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้นจากครูที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมในห้องเรียนการจัด
กิจกรรมซ่อมเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรผู้บริหารครูผู้ปกครองนักเรียนควรจัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้ง/มอบ
หมายภาระหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่จัดเจนรวมถึง
ประชุมวางแผนชี้แจงท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และ 5) ด้าน
การส่งต่อ ควรรายงานในส่วนทีเ่ ปิดเผยได้โดยให้เกียรติและค�ำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นส�ำคัญครูควร
วางตัวเป็นกลางพูดคุยกับนักเรียนเป็นการส่วนตัวไม่คาดคั้น ควรสร้างจิตส�ำนึกให้ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียน
อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอจนนักเรียนรู้สึกไว้วางใจและไม่รู้สึกแปลก
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจยั พบ
ว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักการจัดการศึกษาของไทยที่ถือว่านักเรียนมีความ
ส�ำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพท�ำให้โรงเรียนเห็นความส�ำคัญต่อการพัฒนาคน จึงได้พัฒนาคุณภาพนักเรียนในทุก ๆ ด้าน แต่ผู้
ปกครองยังขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ความส�ำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และเครื่องมือที่ใช้ไม่ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ครูที่ปรึกษาให้ความ
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ส�ำคัญกับกิจกรรออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาน้อยท�ำให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในการก�ำหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนขาดการมีส่วนร่วมทั้งครู
ผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนท�ำให้เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนที่ไม่เป็นมาตรฐาน
และไม่ครอบคลุมปัญหาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกธร วงษ์จันทร์ (2552, หน้า 89) ได้ท�ำการวิจัย
เรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมท่า
แคลงจังหวัดจันทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนมัธยมท่าแคลงจังหวัดจันทบุรีโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง ที่
เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนความเชื่อและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของนักเรียน ไปในทางที่เหมาะสมโดยการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดหาวิธีการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียนโดยไม่ปล่อยปะละเลยจนกลายเป็นปัญหาของสังคมเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพของสังคม และประสานงานกับผู้ปกครอง ในการติดตาม ดูแลและเอาใจใส่ สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ มนต์ญฎา บุญทันเสน (2556, หน้า 82-83) ได้ศกึ ษาระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรียนต่อ
การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า
มีนกั เรียนและผูป้ กครองให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ตรงกับความเป็นจริงและมีครูบางคนออกเยีย่ มบ้านนักเรียนไม่ครบทุก
บ้านท�ำให้ข้อมูลที่ได้เกิดความคลาดเคลื่อน ท�ำให้ผู้ปกครองนักเรียนให้เห็นความส�ำคัญของระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียนแตกต่างกันออกไปและอาจเป็นเพราะครู มีการใช้การใช้โปรแกรม Scan Tool และโปรแกรม
DMC ในการติดตามนักเรียน แทนการออกเยี่ยมบ้าน จึงท�ำให้ผู้ปกครองบางส่วน ไม่เห็นความส�ำคัญของ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีระพงษ์ วันทา (2555, หน้า 112 -114) ได้ทำ� การ
ศึกษาผลการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (อุบลราชธานี – อ�ำนาจเจริญ) ที่พบว่าการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียนของข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
(อุบลราชธานี–อ�ำนาจเจริญ) จ�ำแนกตามสถานภาพบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถานศึกษาครูแนะแนวและ
ครูที่ปรึกษาโดยรวมมีผลการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก
7.2 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด�ำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
1) ผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ ั้งไว้ ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ าจเป็นเพราะว่า
ผู้ปกครองที่มีเพศชายและหญิงให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วย
เหลือนักเรียนเท่ากัน และทางโรงเรียนก็มีการประสานงานติดต่อกับผู้ปกครองอย่างเท่าเทียมกัน จึงมอง
ระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียนของโรงเรียนไม่แตกต่างกันซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกธร วงษ์จนั ทร์
(2552, หน้า 89) ได้ศกึ ษา ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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โรงเรียนมัธยมท่าแคลงจังหวัดจันทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมท่าแคลง จังหวัดจันทบุรี จ�ำแนกตามเพศโดยรวม และรายด้านทุกด้านแตก
ต่างกัน อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ระดับการศึกษา พบว่า ผูป้ กครองทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างต่างกัน มีความพึงพอใจมีตอ่ การ
ด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันแสดงความคิดเห็นต่อ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยกนกธร วงษ์จันทร์ (2552,
หน้า 89) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนมัธยมท่าแคลงจังหวัดจันทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมท่าแคลง จังหวัดจันทบุรี จ�ำแนกตามระดับการศึกษาโดยรวม และรายด้าน
ทุกด้านแตกต่างกัน
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ควรมีการนิเทศก�ำกับติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติ
งานการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
8.1.2 โรงเรียนควรจัดท�ำโครงการด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยการ
ประสานความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายจัดท�ำระเบียบกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติที่ชัดเจนที่ทุกคนเข้าใจตรงกันทั้ง
ผู้บริหารครูผู้ปกครองนักเรียน
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ปฏิบัติ
8.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรน�ำผลการวิจัยไปพัฒนาศักยภาพการด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านการคัดกรองนักเรียนด้านการส่งเสริมนักเรียน
ด้านการป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียน
8.2.2 โรงเรียนและครูที่ปรึกษาควรอุทิศตนในการแก้ปัญหานักเรียนให้ความเอาใจใส่ ช่วย
เหลือและสนับสนุนนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงและโรงเรียนมีการประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัด
กิจกรรมส�ำหรับป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของนักเรียน
8.3 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
8.3.1 ควรท�ำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน
8.3.2 ควรศึกษาแนวทางการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการศึกษาเชิง
คุณภาพกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่กรุณาให้ค�ำแนะน�ำจนท�ำให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�ำเร็จสมบรูณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเสือโก้
กวิทยาสรรค์ ต�ำบลเสือโก้ก อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทุกท่านทีใ่ ห้ความช่วยเหลือในด้านการให้
ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย จนท�ำให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส�ำเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์
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