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บทท่ี 4 
การวิเคราะหขอมลู 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปสอบถามกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 205 คน ไดรับกลับคืนมาก จํานวน 205 ฉบับ คิดเปนรอยเปอรเซ็นต ผูวิจัยได
นําขอมูลจากการตอบแบบสอบถามมากวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือวิเคราะหหา
คาความถ่ี คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากับประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา และสรางสมการถดถอยพหุคูณพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
   

4.1 สัญลักษณที่ใชแทนคาสถิติ 
 
 การวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสัญลักษณตางๆ ทางสถิติ
ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 X แทน ตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 Z แทน ตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 X แทน  ปจจัยการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
 X1 แทน การบริหารและการจัดการ 

 X2 แทน การพัฒนาทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
 X3 แทน การมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของ ผูปกครองและชุมชน 

 Y แทน  ประสิทธิภาพการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  
  
 สัญญาทางสถิติและตัวอักษรท่ีใชแทนคาสถิติตาง ๆ ดังนี้ 
  X  คือ คาเฉลี่ย (mean) 
  S.D. คือ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 a คือ คาคงท่ีของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (constant) 
 F คือ คาการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 
  r คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย 
 R คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) 
 R2 คือ คาประสิทธิภาพการพยากรณ (R square) 
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 t คือ คาการแจกแจงแบบ t (t-distribution) 
 df คือ ชั้นแหงความอิสระ (degree of freedom) 
 SS คือ ผลรวมกําลังสองของคะแนนเบี่ยงเบนแตละตัว (sum of squares) 
 MS คือ คาเฉลี่ยกําลังสองของคาเบี่ยงเบนแตละตัว (mean square)  
 SEb คือ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรพยากรณ 
 SEest  คือ คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ 
 b คือ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนดบิ (regression 
coefficients) 

 β คือ คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปรพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
(standardized regression coefficients)  
 ** คือ  คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p<.01) 
 

4.2 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผูวิจัยไดนําเสนอโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.2.1 การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน
คาความถ่ีและคารอยละ นําเสนอขอมูลในตาราง 5 
 4.2.2  การวิเคราะหปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
นําเสนอขอมูลในตาราง 6-9 
 4.2.3  การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนคาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอขอมูลในตาราง 10-15 
 4.2.4  การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เสนอผลการวิเคราะหโดยหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) และการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) (นําเสนอขอมูลในตาราง 16-18) 
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 4.2.1 การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงการปฏิบัติหนาท่ี 

ประเภทของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน นําเสนอขอมูลในตาราง 5 
ดังนี้ 

 
ตาราง 5  จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนงการปฏิบัติหนาท่ี ประเภทของ 

สถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 

  

ตัวแปรท่ีศึกษา 
n = 205 

จํานวน (คน) รอยละ 
1. ปฏิบัติหนาท่ีตําแหนง   
     1.1  ผูอํานวยการโรงเรียน 8 3.90 
     1.2  รองผูอํานวยการโรงเรียน (ฝายปกครอง/กิจการนักเรียน) 10 4.90 
     1.3  ครูแนะแนว    26 12.70 
     1.4  ครูประจําชั้น/ ครูท่ีปรึกษา 152 74.10 
     1.5  ครูประจําวิชา 9 4.40 

รวม 205 100 
2.  ประเภทของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน   

     2.1  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 16 7.80 
     2.2  โรงเรียนมัธยมศึกษา 154 75.10 
     2.3  โรงเรียนประถมศึกษา 35 17.10 

รวม 205 100 
3.  ขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 
     3.1  สถานศึกษาขนาดเล็ก ท่ีมีจํานวนนักเรียนตั้งแต 120 คน ลงมา 
     3.2  สถานศึกษาขนาดกลาง ท่ีมีจํานวนนักเรียนตั้งแต 121–600 คน 
     3.3  สถานศึกษาขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียน ตั้งแต 601–1,500 คน 

ข้ึนไป 
     3.4  สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนนักเรียน ตั้งแต 1,501 คน 

ข้ึนไป 
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 จากตาราง 5 พบวา จํานวนบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 205 คน สรุปผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา จํานวน 152 คน   
คิดเปนรอยละ 74.10 เปนครูแนะแนว จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 12.70 เปนรองผูอํานวยการ จํานวน 
10 คน คิดเปนรอยละ 4.90 เปนผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.90 และเปนครู
ประจําวิชา จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9    
 ประเภทของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน สวนใหญเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 154 คน คิดเปน
รอยละ 75.10 เปนโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 17.07 และเปนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 7.80  
 ขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน สวนใหญอยูในสถานศึกษาขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 
121–600 คน จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 48.78 สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 120 
คน ลงมา จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 39.00 สถานศึกษาขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 601–
1,500 คน ข้ึนไป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.30 และสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนนักเรียน
ตั้งแต 1,501 คน ข้ึนไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.88 ตามลําดับ  
 

4.2.2 การวิเคราะหปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
 ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานการบริหารและการจัดการ ดานการ
พัฒนาทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ และดานการมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ี
เก่ียวของ ผูปกครองและชุมชน นําเสนอขอมูลดังตาราง 6 - 9 
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ตาราง 6  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

 
 

ปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา 
n = 205 

ระดับ อันดับท่ี 
     X  S.D. 

1.  ดานการบริหารและการจัดการ 3.52 .32 มาก 3 

2.  ดานการพัฒนาทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 3.58 .47 มาก 2 

3.  ดานการมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของ 
     ผูปกครองและชุมชน     

3.62 .33 มาก 
 

1 

เฉลี่ยรวม 3.57 .22 มาก  

 
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหปจจยัการบริหารงานของสถานศึกษา พบวา โดยภาพรวมมีการดําเนินงาน

อยูในระดับมาก ( X = 3.57, S.D. = .22) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของ 
ผูปกครองและชุมชน ( X = 3.62, S.D. = .33) ดานการพัฒนาทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ ( X = 
3.58, S.D. = .47) และดานการบริหารและการจัดการ ( X = 3.52, S.D.= .32) ตามลําดับ  

 
ตาราง 7  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา  

ดานการบริหารและการจัดการ 
 

ปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา 
ดานการบริหารและการจัดการ 

n = 205 
ระดับ อันดับท่ี 

     X  S.D. 
1.  สถานศึกษามีการกําหนดแผนกลยุทธในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 
3.36 .83 ปานกลาง 8 

2.  จัดทําแผนการดําเนินงานระบบชวยเหลือนักเรียนอยาง
ชัดเจน 

3.43 .71 มาก 7 

3.  มีปฏิทินในการปฏิบัติงานในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 3.52 .78 มาก 6 

4.  มีการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนท่ีกําหนดไว 

3.56 
 

.74 มาก 3 
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ตาราง 7  (ตอ)  
 

ปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา 
ดานการบริหารและการจัดการ 

n = 205 
ระดับ อันดับท่ี 

     X  S.D. 
5.  มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 
3.59 

 
.69 มาก 2 

6.  ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและ
แผนงานท่ีกําหนดไว 

3.55 .75 มาก 4 

7.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

3.54 
 

.78 
 

   มาก 
 

5 

8.  นําผลการประเมินการดําเนินงานไปปรับปรุง พัฒนา  
     ดําเนินงาน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

3.62 .80   มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.52 .32  มาก  

 
 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา ดานการบริหารและการจัดการ 
พบวา โดยภาพรวมมีการดําเนนิงานอยูในระดับมาก ( X = 3.52, S.D. = .32) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอ 8  การนําผลการประเมินการดําเนินงานไปปรับปรุง พัฒนาดําเนินงาน ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ( X = 3.62, S.D. = .80) รองลงมา ไดแก ขอ 5 มีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ( X = 3.59, S.D. = .69) สําหรับขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ขอ 1 สถานศึกษามีการกําหนด
แผนกลยุทธในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ( X = 3.36, S.D. = .83) 
 
ตาราง 8  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ดานการพัฒนาทักษะ/ความรูแกครแูละบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
  

การบริหารงานของสถานศึกษา 
ดานการพัฒนาทักษะ/ความรูแกครแูละบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

n = 205 
ระดับ อันดับท่ี 

X  S.D. 

1. มีแผนพัฒนาท่ีมุงใหครูท่ีปรึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
มีความรูในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

3.65 
 

.77 มาก 
 

2 

2.  ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของไดรับการอบรมใหมีความรู
ในเรื่อง การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเพียงพอ 

3.71 
 

.81 มาก 
 

1 
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ตาราง 8  (ตอ)  
  

การบริหารงานของสถานศึกษา 
ดานการพัฒนาทักษะ/ความรูแกครแูละบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

n = 205 
ระดับ อันดับท่ี 

X  S.D. 

3.  มีการพัฒนาความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของในเรื่อง
การดูแลชวยเหลือนักเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลาย 

3.39 
 

.91 ปานกลาง 
 

4 

4.  สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรท่ีเก่ียวของ 

3.59 .77 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.58  .47 มาก  

 
 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา ดานการพัฒนาทักษะ/ความรูแกครู
และบุคลากรท่ีเก่ียวของ พบวา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( X = 3.58, S.D. = .47) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอ 2 ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของไดรับการอบรมใหมีความรูในเรื่อง
การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเพียงพอ ( X = 3.71, S.D. = .81) รองลงมา ไดแก ขอ 1 มีแผนพัฒนาท่ีมุงใหครูท่ี
ปรึกษาและบุคลากร ท่ีเก่ียวของมีความรูในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ( X = 3.65, S.D. = .77) สําหรับขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก ขอ 3 มีการพัฒนาความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของในเรื่องการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ( X = 3.39, S.D. = .91)  
  
ตาราง 9  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ดานการมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของ ผูปกครองและชุมชน  
 

การบริหารงานของสถานศึกษา 
ดานการมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของ  

ผูปกครองและชุมชน 

n = 205 
ระดับ อันดับท่ี 

     X  S.D. 

1.  ครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของมีสวนในการวางแผน
เก่ียวกับการดําเนินงานชวยเหลือนักเรียน 

3.79 .86 มาก 1 

2.  มีสวนรวมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ 3.55 .71 มาก 6 

3.  มีสวนรวมในการแจงขาวความเคลื่อนไหวของการ
ดําเนินงาน 

3.59 .77 มาก 3 
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ตาราง 9  (ตอ)  
 

การบริหารงานของสถานศึกษา 
ดานการมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของ  

ผูปกครองและชุมชน 

n = 205 
ระดับ อันดับท่ี 

     X  S.D. 

4.  มีสวนรวมในการประสานงานขอความรวมมือกับ
ผูปกครองและชุมชน 

3.57 .72 มาก 4 

5.  มีสวนรวมในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

3.56 .78 มาก 5 

6.  มีสวนรวมในการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

3.67 .77 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.62 .33 มาก  

 
 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมของครูท่ี
ปรึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวของ ผูปกครองและชุมชน พบวา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก 
( X = 3.62, S.D. = .33) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอ 1 ครูท่ีปรึกษา 
บุคลากรท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการวางแผนเก่ียวกับการดําเนินงานชวยเหลือนักเรียน ( X = 3.79, S.D. 
=.86) รองลงมา ไดแก ขอ 6 มีสวนรวมในการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ( X = 3.62, S.D. =.77) สําหรับขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ขอ 2 มีสวนรวมการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ ( X = 3.55, S.D. = .71) 
 
 4.2.3 การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 
 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา     
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน 5 ดาน ไดแก ดาน
การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมพัฒนา ดานการปองกันและ
แกไขปญหา และดานการสงตอนักเรียน รายละเอียดดังตาราง 10 - 15 
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ตาราง 10  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการดําเนินงาน            
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
n = 205 

ระดับ อันดับท่ี 
     X  S.D. 

1.  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล   3.48 .24 มาก 5 

2.  ดานการคัดกรองนักเรียน   3.61 .32 มาก 1 

3.  ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน   3.50 .26 มาก 4 

4.  ดานการปองกันและแกไขปญหา   3.51 .25 มาก 3 

5.  ดานการสงตอนักเรียน    3.52 .25 มาก 2 
เฉลี่ยรวม 3.52 .13 มาก  

 

 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา          

โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( X  = 3.52, S.D.= .13) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน     
มีการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการคัดกรอง
นักเรียน ( X  = 3.61, S.D.= .32) ดานการสงตอนักเรียน ( X  = 3.52, S.D.= .25 ) ดานการปองกันและแกไข
ปญหา ( X  = 3.51, S.D.= .25) ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน ( X = 3.50, S.D.= .26) และดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล ( X  = 3.48, S.D.= .24) ตามลําดับ 
 
ตาราง 11  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการดําเนินงาน             

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

n = 205 
ระดับ อันดับท่ี 

X  S.D. 

1.  กําหนดนโยบายเก่ียวกับการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของ
นักเรียนเปนรายบคุคล 

3.67 .75 มาก 4 

2.  จัดใหมีคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) เพ่ือ
กําหนดแนวปฏิบัติการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน 

3.02 .80 ปานกลาง 14 

3.  จัดใหมีการประชุมชี้แจงครูประจําชั้นใหเขาใจการรวบรวม
ขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเปนรายบุคคล 

3.63 .74 มาก 
 

5 
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ตาราง 11  (ตอ)  
 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

n = 205 
ระดับ อันดับท่ี 

X  S.D. 
4.  จัดใหมีการปฏิทินการปฏิบัติงานของครูประจําชั้น              

อยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา 
3.25 .90 ปานกลาง 13 

5.  จัดใหมีการจัดหาสื่อและเครื่องมือเพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการรวบรวมขอมูลนักเรียนไดแก แบบประเมินพฤติกรรม
เด็ก ระเบียนสะสม แบบบันทึกการสังเกต เปนตน   

3.40 .87 ปานกลาง 10 

6.  จัดใหมีการตรวจสุขภาพของนักเรียนประจําป โดยเจาหนาท่ี
จากสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล ภายในภาคเรยีนท่ี 1 

3.67 .88 มาก 3 

7.  จัดใหมีการตรวจปสสาวะนักเรียนเพ่ือหาสารเสพติดเปน
ระยะ ๆ 

3.32 .81 ปานกลาง 11 

8.  กําหนดใหจัดทําขอมูลดานการเรียนของนักเรียน เชน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละรายวิชา ผลการเรียน  
เฉลี่ยในแตละภาคเรียน เปนตน 

3.59 .79 มาก 6 

9.  กําหนดใหจัดทําขอมูลดานความปลอดภัยของนักเรียน   
เชน การเดินทาง การใชยานพาหนะ สภาพครอบครัว และ
สิ่งแวดลอม  

3.49 .72 มาก 7 

10. จัดทําขอมูลพฤติกรรมของนักเรียน เชน พฤติกรรมดาน    
ชูสาว การเบี่ยงเบนทางเพศ เปนตน 

3.41 .90 มาก 
 

9 

11. กําหนดใหมีการเยี่ยมบานนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

3.72 .84 มาก 2 

12. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการออกเยี่ยมบานนักเรียน
ใหกับครูประจําชั้น 

3.31 .84 ปานกลาง 12 

13. กําหนดใหครูประจําชั้นรายงานผลการจัดทําขอมูลนักเรียน
เปนรายบุคคลตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

3.74 .80 มาก 1 

14. กํากับ ติดตามดูแลการจัดทําขอมูลนักเรียนของคร ู         
ประจําชั้นใหเปนไปตามเปาหมายของแผนการดําเนินงาน 

3.47 .89 มาก 8 

เฉลี่ยรวม 3.48 .24 มาก  
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 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก  ( X  = 3.48, S.D.= .24) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 13 กําหนดใหครูประจําชั้นรายงานผลการจัดทํา
ขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ( X = 3.74, S.D.= .80) รองลงมา ไดแก ขอ 11 กําหนดใหมี
การเยี่ยมบานนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ( X = 3.72, S.D.=.84) สําหรับขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก     
ขอ 2 จัดใหมีคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) เพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน 
( X  = 3.02, S.D.=.80) 
 
ตาราง 12  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการดําเนินงาน            

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ดานการคัดกรองนักเรียน 
 
 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ดานการคัดกรองนักเรียน 

n = 205 
ระดับ อันดับท่ี 

     X  S.D. 
1.  จัดใหมีคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) เพ่ือ

กําหนดเกณฑและแนวปฏิบัติในการจําแนกกลุมนักเรียน   
3.62 .74 มาก 5 

2.  จัดใหมีการประชุมครูประจําชั้นเพ่ือชี้แจงและแนวปฏิบัติ
ในการวิเคราะหและจําแนกกลุมนักเรียน 

3.67 .74 มาก 2 

3.  แตงตั้งอนุกรรมการเพ่ือรวมกับครูประจําชั้นในการจัดกลุม
นักเรียน 

3.65 .76 มาก 3 

4.  ใหคําปรึกษาแนะนําแกครูประจําชั้นใหสามารถแกปญหา     
ท่ีเกิดข้ึนระหวางดําเนินการจัดกลุมนักเรียน 

3.69 .83 มาก 1 

5.  กําหนดใหครูประจําชั้นจัดเก็บขอมูลการจัดกลุมนักเรียน
อยางเปนระบบและรักษาเปนความลับ 

3.50 .72 มาก 8 

6.  มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การจัดกลุมนักเรียน            
ซ่ึงจําแนกเปนกลุมตางๆ เชน กลุมพิเศษ กลุมปกติ             
กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา 

3.64 .77 มาก 4 

7. ติดตามใหครูประจําชั้นรายงานผลการจัดกลุมนักเรียนให
เปนไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

3.52 .79 มาก 7 

8.  มีการกํากับ ติดตาม การจัดกลุมนักเรียนของครูประจําชั้น
ใหเปนไปตามแผนการดําเนนิงาน 

3.60 .81 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 3.61 .32 มาก  
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 จากตาราง 12 พบวา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา ดานการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.61, S.D.= .32) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 4  ใหคําปรึกษาแนะนําแกครูประจําชั้นใหสามารถแกปญหา     
ท่ีเกิดข้ึนระหวางดําเนินการจัดกลุมนักเรียนมีคาเฉลี่ยรวมสูงสุด ( X  = 3.69, S.D.= .83) รองลงมา ไดแก             
ขอ 2  จัดใหมีการประชุมครูประจําชั้นเพ่ือชี้แจงและแนวปฏิบัติในการวิเคราะหและจําแนกกลุมนักเรียน 
( X = 3.67, S.D.= .74) สําหรับขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ขอ 5 กําหนดใหครูประจําชั้นจัดเก็บขอมูลการจัด
กลุมนักเรียนอยางเปนระบบและรักษาเปนความลับ ( X = 3.50, S.D.= .72) 
 
ตาราง 13  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการดําเนินงาน          

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ดานการสงเสรมิและพัฒนานักเรียน 

n = 205 
ระดับ อันดับท่ี 

X  S.D. 
1.  จัดใหมีคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน)              

เพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
3.50 .73 มาก 

 
6 

2.  จัดใหมีการประชุมชี้แจงนักเรียนใหเขาใจและ                    
เห็นความสําคัญของกิจกรรมโฮมรูม 

3.38 .88 ปานกลาง 9 

3.  จัดใหมีการประชุมชี้แจงนักเรียนใหเขาใจและ                   
เห็นความสําคัญของกิจกรรมโฮมรูม 

3.30 .94 ปานกลาง 
 

10 

4.  กําหนดใหมีปฏิทินการอบรมนักเรียนรายสัปดาห                
ทุกสัปดาห 

3.19 .91 ปานกลาง 11 

5.  กําหนดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีพัฒนาท้ังดานวิชาการ        
     ดานรางกายและจิตใจ 

3.47 .65 มาก 
 

7 

6.  กําหนดใหครูประจําชั้นประเมินและรายงานผลการจัด
กิจกรรมโฮมรูมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

3.62 .74 มาก 3 

7.  กําหนดใหมีแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง 
     นักเรียนในชัน้เรียนของครปูระจําชั้น 

3.40 .93 ปานกลาง 
 

8 

8.  จัดใหมีการประชุมชี้แจงครูประจําชั้นใหมีความรูความ
เขาใจในการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน                 
ในชั้นเรียน 

3.67 .73 มาก 2 

9.  กําหนดใหครูประจําชั้นจัดประชุมผูปกครองนักเรียน           
ในชั้นเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3.58 .74 มาก 5 
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ตาราง 13   (ตอ)  
 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 

n = 205 
ระดับ อันดับท่ี 

X  S.D. 
10. กําหนดใหครูประจําชั้นประเมินและรายงานผลการจัด

กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรยีนในชั้นเรียนทุกภาค
เรียน 

3.77 .89 มาก 1 

11. จัดใหมีการประชุมใหญผูปกครองนักเรียนทุกคนอยาง
นอยภาค เรียนละ 1 ครั้ง 

3.61 .75 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.50 .26 มาก  

 
 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( X = 3.50, 
S.D.=.26) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอ 10 กําหนดใหครูประจําชั้น
ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม ประชุมผูปกครองนักเรียนในชั้นเรียนทุกภาคเรียน ( X = 3.77, 
S.D.= .89) รองลงมา ไดแก ขอ 8 จัดใหมีการประชุมชี้แจงครูประจําชั้นใหมีความรูความเขาใจในการจัด
กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียนในชั้น ( X = 3.67, S.D.= .73) สําหรับขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ขอ 4 
กําหนดใหมีปฏิทินการอบรมนักเรียนรายสัปดาหทุกสัปดาห ( X = 3.19, S.D.= .91) 
 
ตาราง 14   ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ดานการปองกันและแกไขปญหา  
 
 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ดานการปองกันและแกไขปญหา 

n = 205 
ระดับ อันดับท่ี 

X  S.D. 
1.  จัดใหมีคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) เพ่ือ

กําหนดแนวปฏิบัติในการใหความชวยเหลือและแกไข
ปญหานักเรียน 

3.55 .68 มาก 5 

2.  มีการประชุมชี้แจงครูประจําชั้นใหเขาใจแนวปฏิบัติใน
การใหความชวยเหลือและแกไขปญหานักเรียน 

3.74 .63 มาก 
 

1 
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ตาราง 14  (ตอ)  
 
 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ดานการปองกันและแกไขปญหา 

n = 205 
ระดับ อันดับท่ี 

X  S.D. 
3.  เชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณตรงมาใหความรูแกครู

ประจําชั้น เก่ียวกับการใหคําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียน 
3.51 .78 มาก 7 

4. จัดกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหานักเรียน เชน 
การแขงขันกีฬา ทัศนศึกษา การทดสอบความรู เปนตน 

3.39 
 

.76 ปานกลาง 10 

5.  กําหนดใหมีกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของ
นักเรียน เชน ชมรมรองเพลง ศิลปะ ดนตรีพ้ืนเมือง/
สากล นาฎศิลป เปนตน 

3.53 .72 มาก 6 

6. กําหนดใหครูประจําชั้นรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ําในแตละรายวิชาเพ่ือเปน
ขอมูลการจัดสอนซอมเสริม 

3.38 .85 ปานกลาง 11 

7.  กําหนดใหครูประจําชั้นรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     ของนักเรียนใหผูปกครองรับทราบทุกภาคเรียน 

3.41 .67 มาก 
 

9 

8.  จัดใหมีการประชุมชี้แจงผูปกครองนักเรียนเพ่ือขอความ
รวมมือในการแกไขปญหานักเรียนรวมกับครูประจําชั้น 

3.64 .74 มาก 
 

2 

9.  จัดตั้งคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนเพ่ือรวม
เปนกรรมการในการแกไขปญหาและชวยเหลือนักเรียน 

3.56 .80 มาก 4 

10. กําหนดใหครูประจําชั้นจัดเก็บขอมูลการแกไขปญหา
ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาไวอยางเปนระบบ เพ่ือ
สะดวกในการเรียกใช 

3.62 .74 มาก 3 

11. มีการกํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมปองกันและแกไข
ปญหานักเรียนของครปูระจําชั้นและครูท่ีเก่ียวของ 

3.34 .84 ปานกลาง 
 

12 

12. มีการวิเคราะหปญหาและผลการดําเนินงานการปองกัน
และแกไขปญหานักเรียนเพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
พัฒนางาน 

3.43 .77 มาก 8 

เฉลี่ยรวม 3.51 .25 มาก  
 

 

 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา ดานการปองกันและแกไขปญหา พบวา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( X = 3.51, 
S.D.=.25) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอ 2 มีการประชุมชี้แจงครูประจําชั้น
ใหเขาใจแนวปฏิบัติในการใหความชวยเหลือและแกปญหานักเรียน ( X = 3.74, S.D.= .63) รองลงมา ไดแก 
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ขอ 8 จัดใหมีการประชุมชี้แจงผูปกครองนักเรียนเพ่ือขอความรวมมือในการแกไขปญหานักเรียนรวมกับ   
ครูประจําชั้น ( X =3.64, S.D.=.74) สําหรับขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ขอ 11 มีการกํากับ ติดตามการจัด
กิจกรรมปองกันและแกปญหานักเรียนของครูประจําชั้นและครูท่ีเก่ียวของ ( X = 3.34, S.D.= .84) 
 
ตาราง 15  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพการดําเนินงาน                

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ดานการสงตอนักเรียน   
 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ดานการสงตอนักเรียน   

n = 205 
ระดับ อันดับท่ี 

X  S.D. 
1. จัดใหมีคณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน)     

เพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติใหมีการสงตอนักเรียนไปขอรับ
ความชวยเหลือท้ังภายในและนอกสถานศึกษา 

3.80 .82 มาก 1 

2. จัดใหมีการประชุมชี้แจงครูประจําชั้นและครูท่ีเก่ียวของ
ใหเขาใจแนวปฏิบัติการสงตอนักเรียน 

3.65 .76 มาก 4 

3.  กําหนดใหครูประจําชั้นจัดทํารายละเอียดท่ีไดใหการ
ชวยเหลือนักเรียนกอนท่ีจะสงตอใหครูท่ีเก่ียวของหรือ  
สงตอภายนอก 

2.91 .93 ปานกลาง 11 

4.  กําหนดใหครูประจําชั้นชี้แจงนักเรียนใหเขาใจถึงความ
จําเปนท่ีตองสงนักเรียนไปขอความชวยเหลือจากบุคคล
หรือหนวยงานภายนอก 

3.60 .75 มาก 5 

5. กําหนดใหครูประจําชั้นชี้แจงผูปกครองนักเรียนกลุมเสี่ยง
และกลุมมีปญหาใหเขาใจถึงความจําเปนท่ีตองสงนักเรียน
ไปขอความชวยเหลือจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 

3.65 .77 ปานกลาง 3 

6. จัดใหมีการประชุมรวมกับหนวยงานภายนอกเพ่ือขอ
ความรวมมือในการใหความชวยเหลือนักเรียน เชน 
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล เจาหนาท่ีตํารวจ เปนตน 

3.70 
 

.81 มาก 
 

2 

7.  จัดใหมีการจัดหาสื่อและเครื่องมือเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการสงตอนักเรียนไปขอรับความชวยเหลือ  
เชน แบบบันทึกการสงตอภายใน/ ภายนอก รายงาน 
แจงผลการชวยเหลือนักเรียน เปนตน 

3.33 .89 ปานกลาง 10 

8. ใหคําปรึกษาแนะนําแกครูประจําชั้นและครูท่ีเก่ียวของ
ใหสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางดําเนินการ   
สงตอนักเรียน 

3.44 .83 มาก 
 

9 
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ตาราง 15   (ตอ) 
 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ดานการสงตอนักเรียน   

n = 205 
ระดับ อันดับท่ี 

X  S.D. 
9. กําหนดใหครูประจําชั้นรายงานผลการสงตอนักเรียน           

ท่ีไปขอรับความชวยเหลือท้ังภายในและภายนอก 
3.52 .77 ปานกลาง 8 

10. มีการกํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของครูประจําชั้น
และครูท่ีเก่ียวของในการสงนักเรียนท่ีไปขอรับความ
ชวยเหลือ 

3.58 .74 มาก 6 

11. มีการวิเคราะหปญหาและผลการดําเนินงาน เพ่ือใช
เปนขอมูลในการพัฒนางานการสงตอนักเรียน 

3.57 .74 มาก 7 

เฉลี่ยรวม 3.52 .25 มาก  
 

 

 จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา ดานการสงตอนักเรียน พบวา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( X = 3.52, S.D.= .25) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ขอ 1 จัดใหมีคณะกรรมการประสานงาน (ทีม
ประสาน) เพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติใหมีการสงตอนักเรียนไปขอรับความชวยเหลือ ท้ังภายในและนอกสถานศึกษา 
รองลงมา ไดแก ขอ 6 จัดใหมีการประชุมรวมกับหนวยงานภายนอกเพ่ือขอความรวมมือในการใหความชวยเหลือ
นักเรียน เชน สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล เจาหนาท่ีตํารวจ เปนตน ( X = 3.70, S.D. = .81) สําหรับขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ขอ 3 กําหนดใหครูประจําชั้นจัดทํารายละเอียดท่ีไดใหการชวยเหลือนักเรียนกอนท่ีจะสงตอ
ใหครูท่ีเก่ียวของหรือสงตอภายนอก  ( X = 2.91, S.D. = .93) 
 
 4.2.4 การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  
  1) การวิเคราะหความสัมพันธปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษา จํานวน 3 ดาน ไดแก  
ดานการบริหารและการจัดการ (X1) ดานการพัฒนาทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ (X2) และดาน
การมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษาบุคลากรท่ีเก่ียวของ ผูปกครองและชุมชน (X3) กับประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Y) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
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ตาราง 16  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษากับ  
ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

ตัวแปร 
ความสัมพันธ (r) 

X1 X2 X3 Y 
X1 1    
X2 -.077 1   
X3 .043 .076 1  
Y -.106 .257** .127 1 

** p<.01  
  
  จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตัวแปรปจจัยการบริหารงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากับประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา มีตัว
แปร 1 ตัว ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Y) ไดแก การพัฒนา
ทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ (X2) ซ่ึงมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 
0.275  
  สวนตัวแปรการบริหารและการจัดการ (X1) และการมีสวนรวมของครูท่ีปรึกษา บุคลากรท่ี
เก่ียวของ ผูปกครองและชุมชน (X3) สัมพันธกับประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Y) แต
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  2) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรปจจัยการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาท่ีสามารถพยากรณ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
    ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) 
เพ่ือคนหาตัวแปรปจจัยการบริหารงานของสถานศึกษาท่ีดีท่ีสุดท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน (Y) โดยการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือทดสอบตัวแปรเขาสูสมการพยากรณ ผลการวิเคราะห
ดังนี้ 
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ตาราง 17  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนจากตัวแปรการพัฒนาทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ี
เก่ียวของ และประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

Source of Variation SS  df MS F Sig. 
Regression .231 1 .231 14.351** .000 
Residual 3.269 203 .16   
Total 3.500 204    

** p<.01  
 
 จากตาราง 17 พบวา คาสถิติ F มีคาเทากับ 14.351 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
แสดงวา ตัวแปร การพัฒนาทักษะ/ความรูแกครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของ (X2) มีความสัมพันธเชิงเสนกับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Y) ซ่ึงสามารถนําไปสรางสมการพยากรณได 
 
ตาราง 18  ผลการวิเคราะหปจจัยการพัฒนาทักษะ/ความรูแกครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของ (X2) ท่ีสามารถ 

พยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Y) 
 

ตัวแปร b SEb β t  Sig.  
คาคงท่ี 3.264 .068  48.181 .000 

X2 .071 .019 .257 3.788 .000 
** p<.01, R = .257, R2 = .066, a = 3.264, SEest = .127, R2

adj =.061 
  
 จากตาราง 3 พบวา คาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b) ของตัวแปรการ
พัฒนาทักษะ/ความรูแกครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของ (X2) มีคาเทากับ .071 สวนคาสัมประสิทธิ์ การถดถอยของ
ตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) มีคาเทากับ .257 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 สําหรับคาสัมประสิทธิ์พหุคูณ (R) ของประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ (Y) กับตัวแปร
การพัฒนาทักษะ/ความรูแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของ (X2) มีคาเทากับ .257 สวนประสิทธิภาพการพยากรณ 
(R2) มีคาเทากับ .066 โดยตัวแปร X2 สามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
(Y) ไดรอยละ 6.6 และมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณเทากับ 0.127  

เม่ือพิจารณาจากตัวแปรแลวจะพบวา ตัวแปรปจจัยการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา (X) ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Y) ไดแก การพัฒนาทักษะ/
ความรูแกครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของ (X2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสงผลทางบวก และสามารถ
นําตัวแปรท่ีพยากรณไดมาสรางเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 
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สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

Ŷ    =  3.264 + .071(X2) 
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Ẑ    = 0.257 (X2) 
 

  




