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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคดงันี ้ (1)  เพือ่ศกึษาปจจยัดานผูบริหาร ดานคร ูและดานผูปกครองเกีย่วกบั

การดําเนนิงานระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนในอาํเภอเวยีงแหง สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3  (2) เพื่อศึกษาการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหาร ครู และ

ผูปกครอง ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงใหมเขต 3 

และ (3) เพือ่ศกึษาปจจยัทีส่งผลและสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน

ในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชใน       

การวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหมเขต 3  จาํนวนท้ังสิน้ 132 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจยั คอื แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห          

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวา          

ปจจยัดานผูบรหิาร ดานคร ูและดานผูปกครอง มกีารปฏิบตัเิกีย่วกบัการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน

ของโรงเรียน  ในอาํเภอเวียงแหง สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ในระดบัมาก  

สวนการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนของผูบรหิาร ครู และผูปกครองของโรงเรียนใน อาํเภอเวียงแหง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 มีการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินงาน
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ระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนในระดบัมาก สาํหรบัปจจยัทีส่งผลตอการดาํเนนิงานระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรยีน

พบวา ทั้ง 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานผูบริหาร ดานครู และดานผูปกครอง สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแล    

ชวยเหลอืนกัเรยีน อยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เปนไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว โดยมีคาสมัประสิทธิ์

สหสัมพันธ เปน 0.792, 0.908 และ 0.811 ตามลําดับ  แตมีเพียงปจจัยเดียว  คือ ปจจัยดานครูที่สามารถ

พยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดรอยละ 82.50  สวนดานผูบริหาร และดานผูปกครอง

นักเรียน ไมสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนได โดยสรางเปนสมการพยากรณ   

ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ดังนี้

  สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

           = 0.502 + 0.881 (X
2
) 

  สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน

   = 0.908 ( X
2
 )

คําสําคัญ
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ปจจัยดานผูบริหาร  ปจจัยดานครู  ปจจัยดานผูปกครองนักเรียน 

   

Abstract
 This research aimed (1) to study the factors of administrators, teachers and guardians of 

the schools in Wiang Haeng District, Under The Office of Chiang Mai Primary Educational Service 

Area  3, (2) to investigate the student care-taking system performance of the schools in Wiang 

Haeng District, Under The Office of Chiang Mai Primary Educational Service Area  3 and (3) to 

examine the factors affecting and being able to predict the student care-taking system performance 

of the schools in Wiang Haeng District, Under The Office of Chiang Mai Primary Educational Service 

Area 3.  The sample used in this study included the teachers of the schools in Wiang Haeng District, 

Under The Office of Chiang Mai Primary Educational Service Area  3 with the total number of 132 

people.  The tools used in this research were 5-rating-scale questionnaires.  The statistics used for 

analyzing the data comprised percentage, mean and standard deviation, correlation analysis and 

multiple regression analysis.  

 The findings were as follows: According to the factors of administrators, teachers and       

student’s guardians, the sample agreed that the performance was at high level.  Regarding the 

teacher and the student care-taking system performance of the schools in Wiang Haeng District, 

Under The Office of Chiang Mai  Primary Educational Service Area 3, the sample agreed that the 
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performance was at high level as well.  Related to the results of relationship analysis among all        

3 factors affecting the student  care-taking system performance, it was found that the 3 factors had 

significantly positive relationship with the student care-taking system performance at the level of 0.01 

according to hypothesis as set with the correlation of 0.792, 0.908 and 0.811 respectively. According 

to the results of relationship analysis of the factors being able to predict the student care-taking 

system performance, it revealed that the factors of teachers were able to predict the student         

care-taking system performance at the percentage of 82.50 whereas the factors of administrators 

and the factors of guardians were not able to predict the student care-taking system performance 

by building predictive equations in form of raw score and standard score as follows:

  Predictive score in form of raw score

         = 0.502 + 0.881 (X
2
) 

  Predictive score in form of standard score

   = 0.908 ( X
2
 )

Keywords
 Student Care-Taking System, Factors of Administrators, Factors of Teachers, Factors of 

Student’s Guardians

บทนํา
 ในการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนมุงทีจ่ะใหนกัเรยีนเปนคนเกง คนดี และสามารถอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข  ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ในมาตรา 6  และมาตราท่ี  7  ไดกลาวถึงความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาไววา  การจัดการ

ศกึษาตองเปนไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเปนมนษุยทีส่มบรูณทัง้รางกาย จติใจ  สตปิญญา  ความรู  และคณุธรรม  

มจีรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ  สามารถอยูรวมกับผูอืน่ไดอยางมีความสุข  และเพ่ือใหเกดิการนํา

ไปสูการปฏิบตัจิงึมกีารจัดทาํแผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2559  ขึน้เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาว  

เพื่อเปนแนวทาง การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและการปฏิบัติงานขององคกรหนวยงานและสถานศึกษา   

ที่บูรณาการการศึกษา  การศาสนา  ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ  ที่เนนคนเปนศูนยกลาง

การพัฒนาโดยมีวัตถุประสงคดังนี้   พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล  สรางสังคมคุณธรรม  ภูมิปญญา  

และการเรียนรูและพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมโดยมีหนวยงานทางการศึกษาทั้งระดับนโยบายและ         

ระดับปฏิบัติทั้งของรัฐ   เอกชน  องคการปกครองสวนทองถิ่นและสถาบันอื่นๆ  ที่จัดการศึกษา นําไปสู                 

การปฏิบัติโดยลําดับ  (พิณสุดา  สิริธรังศรี, 2552, 2-3) แตจากการนําแผนพัฒนาการศึกษาเขาไปปฏิบัติ        
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ในโรงเรยีนนัน้  กพ็บวายงัไมสามารถบรรลตุามเปาหมายทีว่างไว  เนือ่งจากสงัคมไทยในอดตีเปนสังคมเกษตรกรรม                   

ทีม่คีวามเอ้ืออาทร ชวยเหลือเก้ือกลู มเีมตตากรุณาตอกนับนพ้ืนฐานของศาสนา ยดึมัน่ในหลักธรรม ดาํรงตน

ตามครรลองของจารตี ประเพณแีละวฒันธรรม มคีวามรกัความสามคัค ีแตปจจบุนั สภาพดงักลาวเปลีย่นแปลง

ไปดวยกระแสของโลกาภิวตัน  สงัคมไทยกลายเปนสงัคมก่ึงการเกษตรอุตสาหกรรมและการบริการ ความเอ้ืออาทร

ชวยเหลือลดนอยถอยลง สงผลตอปจเจกครอบครัวและสังคม สาเหตุจากการท่ีสังคมไทยกําลังเขาสูสังคม     

ผูสูงอายุอยางรวดเร็ว ภาวะความเปนเมืองมีมากขึ้น สงผลตอสัมพันธภาพภายในครอบครัว เกิดการหยาราง 

ครอบครัวแตกแยก  มกีารยายถ่ินเขาสูเมอืงใหญ  ในขณะท่ีโครงสรางการศึกษาไมสมดุลระหวางปริมาณและ

คณุภาพและทศิทางการเตบิโตของประเทศ  นอกจากนี ้ยงัมปีญหาสัง่สมทัง้เรือ่งยาเสพตดิ และอาชญากรรม  

รวมทัง้ปญหาพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสมของเดก็และเยาวชนในเรือ่งเพศ สิง่เสพตดิ อบายมขุ ทีน่บัวนัจะรนุแรงขึน้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ซึ่งกรมสุขภาพจิต (2546, 1)  ไดกลาวไววา  การพัฒนาใหนักเรียนเปนบุคคล     

ที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่

สังคมมุงหวังไวโดยผานกระบวนการทางการศึกษานั้น  นอกจากจะดําเนินการดวยการสงเสริมสนับสนุน

นักเรียนแลว  การปองกันและการชวยเหลือแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนกับนักเรียนก็เปนสิ่งสําคัญประการหน่ึง

ของการพัฒนา  ดังนั้นภาพความสําเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามความมุงหวังนั้นจึงตอง

อาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน ซึ่งมีครูที่ปรึกษา    

เปนหลกัสาํคญัในการดําเนนิการตาง ๆ  เพ่ือดแูลชวยเหลือนกัเรียนอยางใกลชดิดวยความรักและเมตตาท่ีมตีอ

ศิษย และภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโตงอกงาม           

เปนบุคคลที่มีคุณคาของสังคมตอไป  โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน 

ประกอบดวย  1) การรู จักนักเรียนเปนรายบุคคล  2) การคัดกรองนักเรียน  3) การสงเสริมนักเรียน                                      

4) การปองกันและแกไขปญหา  5) การสงตอ  ถึงแมวา ทางโรงเรียนจะมีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นกัเรียนเขามาแกไขปญหาท่ีเกดิขึน้ แตกไ็มสามารถท่ีจะดาํเนนิการไดสาํเรจ็เพยีงฝายเดยีว  ซึง่จากการศึกษา

พบวา   มปีจจัยหลายอยางท่ีจะทําใหการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนสําเร็จ ไดแก  ปจจัยผูบริหาร 

หมายถึง   การท่ีผูบงัคบับญัชาเปนผูกาํหนดนโยบาย และวางแผนเก่ียวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นกัเรียน เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใหดีขึ้น ปจจัยดานครู หมายถึง 

ผูที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน โดยมีความรู               

ความสามารถในการประสานงานระหวาง นกัเรยีน ผูปกครอง ชมุชน เพือ่ปรับปรุงและแกไขพฤตกิรรมของนกัเรียน

ใหเหมาะสม   ปจจัยดานผูปกครองนักเรียน  หมายถึง   ผูที่ทําหนาที่ในการเล้ียงดูนักเรียน ในความปกครอง

ของตนเอง ดูแลเอาใจใส รับทราบปญหา และมีสวนรวมกับทางโรงเรียน ในการใหขอเสนอแนะหรือแนวทาง

ในการแกไขพฤติกรรมของนักเรียน โดยกรมสุขภาพจิต  (2546, 7) และกระทรวงศึกษาธิการ (2547, 4) ไดให

ความหมายและความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือ วา เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน

ทุกขั้นตอนพรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน      

ดังกลาว และมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดแก คณะกรรมการ   

สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร
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 โรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 เปน

โรงเรียนที่มีสภาพพื้นที่หางไกลและติดชายแดน ไทย – พมา ประชากร สวนใหญเปนชนเผา มีฐานะยากจน   

ทางโรงเรยีนไดนาํเอาการดาํเนนิงานระบบการดแูลชวยเหลอืของกรมสขุภาพจิตเขามาใชเชนเดยีวกบัโรงเรยีน

อื่นๆ แตจากการสัมภาษณหัวหนาฝายกิจการนักเรียน  ภิญโญ  ภูมิอรัญ (2558, 12 พฤษภาคม, การสื่อสาร

สวนบุคคล)  กลาววา  หลังจากทางโรงเรียนนําเอาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเขามาใช  บางปญหาสามารถ

แกไขไดแตบางปญหาก็ยังไมสามารถแกไขได  เชน ปญหาการขาดเรียนบอยของนักเรียน ปญหาเรื่อง ชูสาว 

และปญหาเร่ืองยาเสพติด  ซึ่งทางโรงเรียนกําลังหาแนวทางท่ีจะขอความชวยเหลือจากชุมชน วัด องคการ

บริหารสวนทองถ่ิน และโรงพยาบาล เขามาชวยแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นรวมกัน  แตก็ยังไมไดมีการศึกษาวา       

ในการแกไขปญหาน้ัน  ควรจะขอความรวมมอืจากใครหรือหนวยงานใดบาง ดงันัน้ผูวจิยัจึงมคีวามสนใจศึกษาวา  

มีปจจัยใดบางที่สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง             

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต  3  เพื่อเปนแนวทางในการนําไปปรับปรุง                      

การดาํเนนิงานระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนอาํเภอเวยีงแหง ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 3 ตอไป

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาปจจัยดานผูบริหาร ดานครู และดานผูปกครองเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแล         

ชวยเหลอืนักเรียนของโรงเรียนในอาํเภอเวียงแหง สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเขต 3 

 2.   เพือ่ศกึษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนของผูบริหาร ครู และผูปกครองของโรงเรียน

ในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 

 3.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลและสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3       

สมมติฐานการวิจัย
 1. ปจจยัดานผูบรหิารสงผลและสามารถพยากรณการดาํเนนิงานระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรียนของ

โรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 

   2.   ปจจัยดานครูสงผลและสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 

     3.   ปจจัยดานผูปกครองสงผลและสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 
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วิธีการวิจัย
 1. ประชากร

                   ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  คณะครู ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ปการศึกษา 2558 จํานวน 197  คน

 2. กลุมตัวอยาง

  กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยัครัง้นีไ้ดแก  ครูผูสอน จาํนวน 132 คน ของโรงเรยีน ในอาํเภอเวยีงแหง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ปการศึกษา 2558  ซึ่งไดมาจากประชากร

จํานวน 197 คน โดยผูวิจัยทําการเปดจากตารางกําหนดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & 

Morgan 1970  อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 43 – 44 ) จากนั้นทําการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ 

เพ่ือหาจํานวนกลุมตัวอยางแตละโรงเรียน  เมื่อไดจํานวนกลุมตัวอยางแลวผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยาง

แตละโรงเรียนโดยการสุมอยางงาย  (Sample Random Sampling) 

 3. ขอบเขตดานเนื้อหา

  การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเน้ือหาท่ีครอบคลุมปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงาน

ระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีน  ในอาํเภอเวยีงแหง  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

เชียงใหมเขต 3 ประกอบดวย ปจจัย 3 ดาน ไดแก  (1) ดานผูบริหาร (2) ดานครู และ (3) ดานผูปกครอง และ 

การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง  สงักัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาเชยีงใหมเขต 3 ทัง้ 5 ขัน้ตอนของกรมสุขภาพจิต (2546, 7) ดงัน้ี (1) การรูจกันกัเรียนเปนรายบคุคล 

(2) การคัดกรองนักเรียน (3) การสงเสริมนักเรียน (4) การปองกันและชวยเหลือ  และ  (5) การสงตอนักเรียน

 4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามมี 2 ตอน ดังนี้  ตอนที่  1 สถานภาพของ        

ผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ  ตอนที ่  2  ปจจยัทีส่งผลตอการดาํเนนิงานระบบดแูลชวยเหลอื

นักเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3        

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

  สาํหรบัการตรวจสอบความเทีย่งตรงและความเชือ่มัน่  ผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามไปใหผูเชีย่วชาญ 

จาํนวน 3 คน  ตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนือ้หา โดยทัง้หมดไดยนืยนัวาเครือ่งมอืฉบบัดังกลาวมคีวามเท่ียงตรง

ดานเนื้อหา โดยไดคา IOC ตั้งแต 0.67-1.00  จากนั้นจึงไดนําไปทดลองใช (Try-Out) กับโรงเรียนบานขุน 

โรงเรียนบานกิ่วลม โรงเรียนบานวังกอง โรงเรียนบานบอหลวง โรงเรียนบานนาฟอน โรงเรียนบานเตียนอาง 

จํานวน  30  คน  เพื่อหาความเชื่อมั่น โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.9756

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูล        

ดวยตนเอง จํานวน 132 คน  ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลมีความสมบูรณทุกชุดและนํามาวิเคราะห       

ดวยวิธีการทางสถิติตอไป  
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 6. การวิเคราะหขอมูล

  6.1  แบบสอบถาม   แบงออกเปนตอนท่ี  1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดย

ใชความถ่ี รอยละ และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  และตอนท่ี  2 ปจจัยทีส่งผลตอการดําเนินงาน      

ระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวยีงแหง สงักัดสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

เชียงใหม เขต 3  วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางประกอบ                 

การบรรยาย โดยใหความหมายตามระดับเกณฑ 5 ระดับ และเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลีย่ของบุญชม  

ศรีสะอาด (2545, 103 ) ดังนี้  4.51-5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติมากที่สุด  3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติ

มาก  2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง  1.51-2.00 หมายถึงมีการปฏิบัตินอย 1.00-1.50 หมายถึง        

มีการปฏิบัตินอยที่สุด

  6.2  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นกัเรยีนของโรงเรยีน ในอาํเภอเวยีงแหง สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 3 โดย

วิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product – Correlation) แปลผลในรูปแบบของ        

ระดับความสัมพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541, 315 – 316 )  

  6.3  การวิเคราะหปจจยัทีส่งผลและสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน

ของโรงเรยีนในอาํเภอเวียงแหง สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหมเขต 3 วเิคราะหโดย

การใชการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัย
 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

      ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 51.52 จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 71.97 อายุระหวาง  31 – 40 ป จํานวน 70 คน คิดเปน          

รอยละ 53.03 สถานภาพเปนครูผูสอนทั้งหมด
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 2.  ระดับการปฏิบัติปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ตารางท่ี  1 

ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3

 จากตารางที่  1  ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา  ปจจัยดาน        

ผูบริหารมีคาเฉลี่ยสูงที่สดุ เทากับ 4.06  รองลงมาคือ  ปจจัยดานครู  เทากับ 4.05  สวนปจจัยดานผูปกครอง  

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดมีคาเทากับ 4.03  สําหรับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.07

การทดสอบสมมติฐาน  ผูวิจัยทําการทดสอบสมมติฐานปจจัยที่สงผลและสามารถพยากรณการดําเนินงาน

ระบบดแูลชวยเหลือนกัเรยีนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหมเขต 3 โดยนําเอาคาเฉลีย่และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาเขาโปรแกรมสําเร็จรปูเพือ่ทาํการวิเคราะห

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและการวิเคราะหโดยใชการถดถอยพหุคูณ (Multiple  Regression) โดยเลือก     

ตัวแปรตนหาสมการแบบข้ันตอน (Multiple  Regression  Analysis - Stepwise)  ผลการทดสอบสมมติฐาน  

พบวา  ปจจัยดานผูบริหาร  ปจจัยดานครู  และปจจัยดานผูปกครอง  สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแล       

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม

เขต 3 สวนปจจัยดานครู สามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน                             

ในอาํเภอเวยีงแหงสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหมเขต 3 ไดรอยละ 82.50  แตปจจยั

ดานผูบริหารและปจจัยดานผูปกครองไมสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน           

ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3  ได ดงัปรากฏ

ในตารางที่  2 – 4

                            
X S.D. 

 
(n= 132) 

1.  4.06 0.56  

2.  4.05 0.49  

3.  4.03 0.49  

4.  4.07 0.48  
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ตารางท่ี 2 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครู และปจจัยดานผูปกครอง ที่สงผลตอ       

การดาํเนนิงานระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนในอาํเภอเวยีงแหง สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3

  

 จากตารางที่ 2 พบวาปจจัยดานผูบริหาร ดานครู และดานผูปกครองมีความสัมพันธกันทางบวก       

กบัการดาํเนนิงานระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรยีน อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เปนไปตามสมมตฐิาน

ที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เปน 0.792, 0.908 และ 0.811 ตามลําดับ

ตารางท่ี 3  

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การพยากรณปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน     

ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3
 

 R R2 Adjusted R2 SEest 

 ( X2 ) 0.908 0.825 

 

0.823 0.201 

 จากตารางที่ 3 พบวาปจจัยดานครู สามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ไดรอยละ 

82.50

 

 
 

 
( Y ) 

           ( X1 ) 

                    ( X2 ) 

         ( X3 ) 

0.792** 

0.908** 

0.811** 

          **  0.01 
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ตารางท่ี 4 

แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise)    

ปจจัยท่ีสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง            

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 
 

 Unstandardized 
(B) 

SEB 
Standardized 
( ) 

T Sig. 

 (Constant) .502 .145  3.449 .001 

 (X2) .881 .036 .908 24.730 .000 

 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาปจจัยที่สามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม

เขต 3 คอืปจจัยดานคร ู( X
2
 ) สวนปจจยัดานผูบรหิาร ( X

1
 ) และปจจยัดานผูปกครองนกัเรียน   (X 

3
)   ไมสามารถ

พยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ( Y ) ได

อภิปรายผลการวิจัย
 การวจิยัเรือ่ง ปจจยัทีส่งผลตอการดาํเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3  ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นท่ีนาสนใจ      

จึงนํามาอภิปรายผล ดังนี้

 1.  ปจจัยดานผูบริหารพบวา สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน          

ในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3  แตไมสามารถพยากรณ

การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนได  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน    

การวางแผนการดําเนินงานระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียนแตในทางปฏิบตัไิมไดใกลชดิกบันกัเรียนมากเทากบั

ครูซึ่งสอดคลองกับประภาศรี ศรีวงคพันธ (2549) ไดศึกษาการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือ     

นักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1 พบวาปญหาและ     

ขอเสนอแนะคือ ผูบริหารไมใหความสําคัญเทาที่ควร  ขาดการติดตามอยางตอเนื่อง

 2.  ปจจัยดานครูพบวา  สงผลและสามารถพยากรณการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   

ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ไดรอยละ 

82.50  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครู มีความใกลชิดกับนักเรียน ตองรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ทราบผลการเรียน 

และพฤตกิรรม  ตลอดจนมกีารไปเยีย่มบานนกัเรยีน มกีารแลกเปลีย่นขอมลูกบัผูปกครอง เพือ่รบัทราบขอมลู

เพิม่เตมิของนกัเรยีน  สอดคลองกบักรมสขุภาพจิต (2546, 7) ทีก่ลาววา ครูเปนบคุลากรหลกัในการดําเนนิงาน
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ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักความเมตตาที่มีตอศิษยและภาคภูมิใจในบทบาทที่มี

สวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโตงอกงามเปนบุคคลที่มีคุณคาของสังคมตอไป 

สอดคลองกับสุรางค  โควตระกูล ( 2544, 422) กลาววา  ครูตองทําตนใหนักเรียนรักและเช่ือถือและคิดวา      

ครูเปนท่ีพึ่งได  ครูจะตองไมแสดงความรักท่ีเหล่ือมล้ํา  ควรจะมีความยุติธรรม  ปฏิบัติตอนักเรียนดวยใจ       

เปนกลางไมมีอคติ  นอกจากน้ีครูจะตองมีความสม่ําเสมอและควบคุมอารมณได  มีทัศนคติทางบวกตอชีวิต        

ที่จะชวยนักเรียนแกปญหา  ถือวาปญหาเปนสวนหน่ึงของชีวิต  ถาใชความพยายามก็จะแกไขได  เปนผูมอง

โลกในแงดีและมีอารมณขัน  เปนผูที่นักเรียนนับถือใหความไววางใจ  ถือวาครูเปนกัลยาณมิตร  และพรอม  

ที่จะใหความชวยเหลือนักเรียนสอดคลองกับเรืองยศ  ครองตรี (2550) ไดทําการวิจัยการดําเนินงานระบบ    

การดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั พบวาสภาพการดาํเนนิงานระบบการดแูลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับอุทัย วงคจันทร         

(2551) ไดทําการศึกษาเรื่องสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษา    

ชวงชั้นที่ 1-3 ในอําเภอฝางสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยพบวาครูมีความรู              

ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหคําปรึกษาแกนักเรียน คาเฉลี่ยรวมอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับสุรศักดิ์  เสดสีกาง (2554) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการดําเนินงานตามระบบการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ระดับการดําเนินงาน

ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 โดยรวมอยู  

ในระดับมากทุกดาน และปจจัยที่สัมพันธกับการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดแก ปจจัย  

ดานครูผูรับผิดชอบและสอดคลองกับวรรณภา  เย็นมนัส (2557) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงาน   

ระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของครูทีป่รกึษาโรงเรียนมธัยมศึกษาในจังหวดัพระนครศรีอยธุยาสังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ผลการวิจัยพบวา  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู

ที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 3 ในภาพรวมทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก

 3.  ปจจัยดานผูปกครองพบวา สงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน      

ในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 แตไมสามารถพยากรณ

การดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลอืนกัเรยีนได  ทัง้นีอ้าจเปนเพราะ ผูปกครอง ยงัไมเขาใจกระบวนการดําเนนิงาน

ระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรียน ซึง่สอดคลองกบั ทะเล เจรญิผล (2547) ทีไ่ดศกึษาวจิยัเร่ืองการศึกษา

วิธีการและป ญหาระบบการช วยเหลือนักเ รียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ                                            

จังหวัดนนทบุรีพบวา ผูปกครองและนักเรียนไมใหความรวมมือในการสงตอและขาดความตอเน่ืองใน              

การติดตามผล สอดคลองกับ ประภาศรี ศรีวงคพันธ (2549) ไดศึกษาการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1 พบวา            

ผูปกครองไมมีเวลามาพบครูเมื่อนักเรียนมีปญหาและไมเขาใจในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และ

สอดคลองกับสุทัพย  ออนนวล  (2554) ที่ไดทําการวิจัยการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ       
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โรงเรียนบานปง  แมลอบ อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน พบวา ในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ขาดส่ือกลางในการส่ือสารขอมูลท่ีจะทําใหนักเรียนและผูปกครองยอมรับการปองกันและการแกไขปญหา 

เชน แผนพับ โปสเตอร ซีดี เปนตน

สรุป
 จากผลการวิจยัครัง้นี ้ถงึแมจะพบวา ปจจยัดานครเูปนเพยีงปจจยัเดยีวทีส่ามารถพยากรณการดาํเนนิงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนได แสดงใหเห็นวา สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ปจจัยดานครู  แตปจจัยดานผูบริหาร     

และปจจัยดานผูปกครอง ก็ยังมีความสําคัญตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน           

ในอาํเภอเวียงแหง สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 อยู   ซึง่ผูวจิยัมีขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงาน                   

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3  ดังนี้

 1.  ดานผูบริหาร  ควรสรางบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ตลอดจนการสรางขวญักาํลงัใจใหแกครผููปฏบิตังิาน มกีารสงเสรมิสนบัสนนุใหครเูพิม่พนูความรูความสามารถ

เพื่อการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

 2.  ดานคร ู ควรเพิม่พนูความรูความสามารถ อกีทัง้มีการเยีย่มบานนกัเรียนอยางตอเนือ่ง เพือ่รับทราบ

ขอมูลที่เปนจริง และสามารถนํามาแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดทันทวงที

 3.  ดานผูปกครอง   ทางโรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ

เกีย่วกบัการดาํเนนิงานระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรียน เนือ่งจากเปนผูทีรู่จกัและเขาใจพฤติกรรมนกัเรียนไดเปน

อยางดี

 4.  ดานการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ผูบริหารควรมีนโยบายในการจัดสอนซอมเสริม

หลังเลิกเรียนแกนักเรียนท่ีเรียนไมทันเพ่ือนหรือไมคอยเขาใจการสอนในช่ัวโมงเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู              

แกนักเรียนมากยิ่งขึ้น

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรวิจัยรูปแบบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนในอําเภอเวียงแหงสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 เพื่อใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสมและเปนแนวทางใน

การปฏิบัติ

 2.  ควรวิจัยปจจัยอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก ดานภาวะผูนํา

การเปล่ียนแปลง ดานการนิเทศติดตามและประเมินผลและดานการทํางานเปนทีม ดานนักเรียน และ              

ดานงบประมาณ เปนตน
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