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ที่มีผลต่อคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจัยความส�ำเร็จของการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ที่มีผลต่อคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา วิธีการด�ำเนินการ
วิจัย โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่             
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 375 คน ในโรงเรียนประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นแบบสอบถามปัจจัยความส�ำเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีส่ ง่ ผล
ต่อคุณภาพนักเรียน และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจัย      
ความส�ำเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุณภาพนักเรียน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  
2) ปัจจัยความส�ำเร็จ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุณภาพนักเรียนมีความสัมพันธ์ใน
ระดับมาก อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และ 3) แนวทางการพัฒนาปัจจัยความส�ำเร็จ
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา       
ควรจัดให้มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 1) ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน
2) การสนับสนุนจากหน่วยงาน 3) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 4) ความพอเพียง
ของทรัพยากร 5) ความพร้อมของบุคลากร 6) การคัดกรองนักเรียน และ 7) การส่งต่อ
นักเรียน โดยปัจจัยความส�ำเร็จ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์การท�ำนายร้อยละ 97.8
ค�ำส�ำคัญ : 1. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. ปัจจัยความส�ำเร็จ 3. คุณภาพนักเรียน
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Successful factors of student assistance influencing
student quality in primary schools
Mayuree Sareebutr3 and Uthai Piromruen4
Abstract
The purpose of this research was to study the successful factors of
student assistance influencing student quality in primary schools. The research
methodology comprised quantitative and qualitative data collection. The samples
consisted of 375 school administrators of primary schools in the north eastern
region. The instruments used for data collection were a questionnaire on the
successful factors of student assistance influencing student quality and in–depth
interview with experts. Findings were as follows. 1) The conditions of successful
factors of student assistance influencing student quality scored at a high level.
2) The successful factors, student assistance and student quality were positively
correlated at the significance level of .01. 3) Regarding the guidelines for developing
the successful factors and the student assistance that impacted student quality,
schools should facilitate the following assistance: 1) cooperation from parents
and community, 2) support from other organizations, 3) prevention and problemsolving, 4) sufficient resources, 5) personnel readiness, 6) student screening and
7) student referral. The successful factors and student assistance influenced
student quality at the statistically significant level of .05 and predict 97.80 percent
of student quality.
Keywords: 1. Student assistance 2. Successful factor 3. Quality of student
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บทน�ำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวดที่ 3 มาตรา 30 และ
มาตรา 49 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 22 กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล        
การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ      
ตามมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มาตราที่ 10 และกล่าวถึง
การคุ้มครองดูแลเด็กไว้ว่า บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาไม่น้อยว่า 12 ปี
ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด�ำเนินการคุ้มครองพัฒนา
เด็ ก และเยาวชนส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคชายหญิ ง ผู ้ ย ากไร้ พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, 2008: 5-7) ได้ก�ำหนดให้ปี 2551-2552
เป็น “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ต่อมาส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ได้ประกาศนโยบาย ปี พ.ศ. 2557-2558 ก�ำหนดให้เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน โดยเร่งรัดพัฒนาให้โรงเรียนทุกแห่งมีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุม้ ครองนักเรียนทีเ่ ข้มแข็ง ผ่านกระบวนการพัฒนาผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความช่วยเหลือ   
เด็กที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันจัดระบบเฝ้าระวัง
อย่างเข้มแข็งภายในสถานศึกษา เช่น การเยีย่ มบ้านนักเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครัง้
มีการประชุมผู้ปกครอง การพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนเป็น         
รายบุ ค คลเพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นมี พั ฒ นาการที่ ดี ต รงตามความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และ           
สังคม (Rodclai, 2014: 5) สอดคล้องกับแนวคิดการปรับพฤติกรรมของ Bandura
(1977: 45-51) กล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้โดยผ่านตัวแบบ              
ซึ่งบุคคลสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ เป็นกระบวนการทางการรู้คิดหรือพุทธิปัญญา
(cognitive processes) เรียนรูโ้ ดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ (observational learning
or modeling) การเรียนรู้จากตัวแบบดังกล่าวมีกระบวนการที่ส�ำคัญ คือ กระบวนการ
ใส่ใจ (attention process) กระบวนการจดจ�ำ (retention process) กระบวนการแสดงออก
(motor reproduction process) กระบวนการจูงใจ (motivational process) ซึ่งการดูแล
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเป็ น กิ จ กรรมส� ำ คั ญ ที่ น� ำ นั ก เรี ย นเข้ า สู ่ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละ
การดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 5 ขัน้ ตอน คือการรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง
การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและแก้ปัญหา และการส่งต่อนักเรียน จากการศึกษาวิจัย
สภาพการจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission,
2008: 42) พบว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษามีระดับปฏิบัติ   
ปานกลาง และมีข้อเสนอแนะในการจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลนั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการ
ท�ำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ สรุปสะท้อนผลการด�ำเนินงาน            
ตลอดจนมีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ Sritrakul (2013: 64) พบว่าปัญหา
อุ ป สรรคการด� ำ เนิ น งานดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นคื อ ครู ที่ ป รึ ก ษา มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า            
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นหน้าทีข่ องครูแนะแนว และมีขอ้ คิดเห็นว่าครูมภี าระงานมาก
ท�ำให้ไม่มีเวลาจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขาดการน�ำผลจากการคัดกรองมา      
จัดกิจกรรมเพือ่ ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหานักเรียน ขาดความต่อเนือ่ งในการจัดกิจกรรม
และผู ้ ป กครองนั ก เรี ย นไม่ เ ข้ า ใจระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ประกอบกั บ
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551             
ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร พบว่า มาตรฐานและตัวชีว้ ดั ของหลักสูตรไม่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียนด้านคนดี ผู้บริหารและครูขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เทคนิค วิธีการวัด และประเมินผล          
ตามสภาพจริง รวมทั้งการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (Nilpan    
et al., 2015: 26)
จากการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถม
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าผลการด�ำเนินงานที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน   
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากพบว่าขาดการสนับสนุนปัจจัยความส�ำเร็จ            
ทีเ่ อือ้ ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และปัจจัยทีม่ ยี งั ไม่สอดคล้องกับความต้องการ เช่น
การบริหารจัดการเชิงนโยบาย ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ขาดข้อมูล
สารสนเทศ ความร่วมมือ สื่อทรัพยากรสนับสนุน จึงควรหาแนวทางการจัดปัจจัย
ความส�ำเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างแท้จริง เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีแนวทางการจัดปัจจัย       
ความส�ำเร็จและจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาให้ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 โดยได้
ก�ำหนดค�ำถามการวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
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ค�ำถามการวิ จยั
1. ปัจจัยความส�ำเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุณภาพนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษามีสภาพเป็นอย่างไร
2. ปัจจัยความส�ำเร็จการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุณภาพนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร
3. แนวทางการพัฒนาปัจจัยความส�ำเร็จของการจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาสภาพปัจจัยความส�ำเร็จ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความส�ำเร็จ การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
3. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยความส�ำเร็จ และการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องได้ก�ำหนดกรอบ
แนวคิด ในการวิจัยปัจจัยความส�ำเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลต่อคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ดังนี้
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1. ปัจจัยความส�ำเร็จ
   1.1 ความพร้อมด้านบุคลากร
   1.2 นโยบายและการบริหาร
   1.3 ความพร้อมด้านทรัพยากร
   1.4 ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน
   1.5 การสนับสนุนจากหน่วยงาน
   1.6 ขวัญก�ำลังใจ
(Office of the Basic Education Commission,
2008: 42)

2. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
    2.2 การคัดกรอง
    2.3 การส่งเสริมและพัฒนา
    2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
    2.5 การส่งต่อ
(Office of the Basic Education Commission,
2008: 7)

3. คุณภาพนักเรียน
3.1 ความรู้
    3.2 ทักษะ
    3.3 เจตคติ
    3.4 ความสามารถ
    3.5 คุณลักษณะ
(Ministry of Education, 2008:
5)

ภาพที ่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ปัจจัยความส�ำเร็จของการดูแลช่วยเหลือที่มีผลต่อคุณภาพ
             นักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
การวิจัยปัจจัยความส�ำเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลต่อคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความส�ำเร็จและมีแนวทางการ
พัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีม่ ผี ลต่อคุณภาพนักเรียน โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบ
ผสม (mix method research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)   
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
ประชากร คือ ผูบ้ ริหาร หรือ รองผูบ้ ริหาร โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 375 คน ได้จาก
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การก�ำหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan (1970: 608 ) และท�ำการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling)
เครื่องมือการวิ จยั ใช้แบบสอบถามปัจจัยความส�ำเร็จการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยลักษณะค�ำถามเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป           
(check list) มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ค�ำถามปลายเปิด (open – ended
question) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก หาคุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 9 คน พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและ
วัตถุประสงค์การวิจัย มีค่าระหว่าง 0.78-1.00 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ประชากร จ�ำนวน 50 คน ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.952 มีค่าความเชื่อมั่นรายข้อ ≥ 0.70 ขึ้นไป วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาความถี่
ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เพี ย ร์ สัน
(Pearson’s correlation coefficient) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression
analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1. ส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษา ในภูมภิ าคตะวันออก
เฉียงเหนือ เกีย่ วกับคุณภาพนักเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากนัน้ ด�ำเนินการ
ประสานงานกับสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษาที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแล
โดยตรง ลงพื้นที่พบปะพูดคุยประเด็นปัญหาวิจัยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังเกตบุคคลที่
สามารถเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักได้
2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความส�ำเร็จ การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และคุณภาพนักเรียน จากแหล่งข้อมูลทั้งเอกสารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ำมา
ออกแบบพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ รวมทั้ ง หา
ประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัยโดยอาศัยดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ (subject matter
specialists) และน�ำมาแก้ไขปรับปรุงก่อนน�ำไปเก็บข้อมูล
3. ศึกษาสภาพปัจจัยความส�ำเร็จ (X1) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน (X2) และ
คุณภาพนักเรียน (Y) ด้วยการสังเคราะห์เอกสาร หลักการแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการ ปัจจัยความส�ำเร็จการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียน และแนวทางการพัฒนาปัจจัยการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียนเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารจ�ำนวน 375 คน
เก็บข้อมูลทางไปรษณีย์ และจัดเก็บด้วยตนเอง การศึกษาสภาพปัจจัยความส�ำเร็จ       
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุณภาพนักเรียน ใช้สถิติ ค่าเฉลีย่ (mean) ส่วนเบีย่ งเบน
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มาตรฐาน (standard deviation)
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความส�ำเร็จ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s correlation coefficient)
5. วิเคราะห์สมการพยากรณ์เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาปัจจัยความส�ำเร็จ
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ใช้สถิติ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis)
6. เก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth
interview) โดยผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลัก (key informant) ประกอบด้วยผูบ้ ริหาร
การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ จ�ำนวน 14 คน ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
อย่างยิ่ง มีวุฒิทางการศึกษา มีประสบการณ์อย่างต�่ำ 10 ปี ในการติดตาม ให้ค�ำปรึกษา
ประเมินผลการจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อให้
แสดงความคิดเห็นทุกแง่มมุ ได้ให้รายละเอียดข้อปลีกย่อยทีส่ ำ� คัญด้วยค�ำถามปลายเปิด
แบบมีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นเพื่อการสัมภาษณ์เชิงระบบ (IPO : input
process output) และการประเมินผลย้อนกลับ (feedback) เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) สรุปผลการวิจัย ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณ
ผลการวิ จยั
1. สภาพสภาพปัจจัยความส�ำเร็จ (X1) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน (X2) และ
คุณภาพนักเรียน (Y) โรงเรียนประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ดังตาราง ที่ 1
2 และ 3
ตารางที ่ 1 ด้านปัจจัยความส�ำเร็จ                                            
                                                                                                     n = 375
x̅
ปัจจัยความส�ำเร็จ
S.D.
ระดับ
1) ความพร้อมของบุคลากร (team readiness)
2) นโยบายและการบริหาร (policy &
    management)
3) ความพอเพียงด้านทรัพยากร (material
    readiness)
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4.25
4.36

.48
.36

มาก
มาก

4.10

.50

มาก
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ตารางที ่ 1 ด้านปัจจัยความส�ำเร็จ (ต่อ)
ปัจจัยความส�ำเร็จ
4) ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน (parents
    networking)
5) การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    (organizing support)
6) ขวัญก�ำลังใจ (moral)
รวม

x̅
4.34

S.D.
.47

ระดับ
มาก

4.21

.45

มาก

4.37
4.27

.35
.30

มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ด้านปัจจัยความส�ำเร็จ พบว่าด้านปัจจัยความส�ำเร็จ ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.27, S.D. = .30) ด้านขวัญก�ำลังใจ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก
ล�ำดับที่ 1 (x̅ = 4.37, S.D. = .35)
ตารางที ่ 2 ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                                 
                                                                                                    n = 375
x̅
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
S.D.
ระดับ
1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (knowing the
    student)
2) การคัดกรองนักเรียน (screening)
3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน (promoting &
    supporting)
4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา (preventing &
    solving)
5) การส่งต่อนักเรียน (Referring)
ภาพรวมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.21

.44

มาก

4.26
4.26

.43
.40

มาก
มาก

4.28

.37

มาก

4.20
4.24

.62
.28

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก          
(x̅ = 4.24, S.D. = .28) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามีคา่ เฉลีย่ ระดับมาก ล�ำดับที่ 1     
(x̅ = 4.28, S.D. = .37)
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ตารางที ่ 3 ด้านคุณภาพนักเรียน                                        
                                                                                                     n = 375
x̅
คุณภาพนักเรียน
S.D.
ระดับ
1) ทักษะ (skills)
2) ความรู้ (knowledge)
3) ความสามารถ (capability)
4) เจตคติ (attitude)
5) คุณลักษณะ (attribution)
ภาพรวมคุณภาพนักเรียน

4.19
4.27
4.28
4.27
4.28
4.25

.48
.38
.59
.38
.59
.37

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 3 พบว่าด้านคุณภาพนักเรียน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.25,
S.D. = .37) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ล�ำดับที่ 1 เท่ากันสองด้าน คือด้านความสามารถ
(capability) และด้านคุณลักษณะ (attribution) (x̅ = 4.28, S.D. = .59)
2. ความสัมพันธ์ของสภาพปัจจัยความส�ำเร็จ (X1) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(X2) และคุณภาพนักเรียน (Y) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก ในระดับมาก ดังตาราง
ที่ 4
ตารางที ่ 4 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง สภาพปัจจัยความส�ำเร็จ
            (X1) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน (X2) และคุณภาพนักเรียน (Y) โรงเรียน
                 ประถมศึกษา
ตัวแปรวิ จยั

ปัจจัย
ความส�ำเร็จ
(AF)

การดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน
(SA)

คุณภาพ
นักเรียน
(QS)

1

.895**
1

.851**
.759**

ปัจจัยความส�ำเร็จ (AF)
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SA)
คุณภาพนักเรียน (QS)

1

**ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .01
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จากตารางที่ 4 พบว่าด้านปัจจัยความส�ำเร็จ ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และด้านคุณภาพนักเรียน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวกในระดับมาก อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 รายละเอียดความสัมพันธ์แต่ละคู่ ดังนี้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยความส�ำเร็จในระดับมาก (r = 0.895) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพนักเรียนในระดับมาก (r = 0.851) และปัจจัยความส�ำเร็จ       
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพนักเรียนในระดับมาก (r = 0.759)
3. แนวทางการพัฒนาปัจจัยความส�ำเร็จ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่ง
ผลต่อคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ดังตารางที่ 5 6 และ 7
ตารางที ่ 5 การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ ปั จ จั ย ความส� ำ เร็ จ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพ
                   นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแปรท�ำนาย
(predict variable)

คะแนนดิ บ คะแนน ค่าทดสอบ นัยส�ำคัญ
(B)
มาตรฐาน (t-test) ทางสถิ ติ
(beta)
(Sig.)

ค่าคงที่ (constant)

    .215

      -

    4.125

   .000

1) ความร่วมมือจากผู้ปกครอง
    และชุมชน (AF4)

    .433

    .570

  47.707

   .000**

2) การสนับสนุนจากหน่วยงาน
    (AF5)
3) ความพอเพียงของ
    ทรัพยากร (AF3)
4) ความพร้อมของบุคลากร
   (AF1)
5) นโยบายและการบริหาร
   (AF2)

    .338

    .430

  29.903

   .000**

    .312

    .437

  36.773

   .000**

   -.199

   -.271

-15.465

   .000**

    .038

    .038

    2.543

   .011*

R2 = .967, Adjust R2 = .967, F = 1786.014
*ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05
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จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยความส�ำเร็จ ด้านความร่วมมือของผู้ปกครอง      
และชุมชน การสนับสนุนจากหน่วยงาน ความพอเพียงของทรัพยากร ความพร้อมของ
บุคลากร นโยบายและการบริหาร ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์การท�ำนาย ร้อยละ 96.7
ตารางที ่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อ
                 คุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแปรท�ำนาย
(predict variable)

คะแนนดิ บ คะแนน ค่าทดสอบ นัยส�ำคัญ
(B)
มาตรฐาน (t-test) ทางสถิ ติ
(beta)
(Sig.)

ค่าคงที่ (constant)
   -.081
      -1.204
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหา       .512
   .538
  34.373
    (SA4)
2) การส่งต่อนักเรียน (SA5)
    .279
   .486
  32.634
3) การส่งเสริมและพัฒนา
    .224
   .252
  17.149
    นักเรียน (SA3)
4) การคัดกรองนักเรียน (SA2)     .029
   .034
    2.309
5) การรู้จักนักเรียน (SA1)
   -.025
  -.031
   -2.416
R2 = .949, Adjust R2 = .946, F = 1296.147

   .229
   .000**
   .000**
   .000**
   .021*
   .016*

*ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05

จากตารางที่ 6 พบว่ า การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการส่ ง ต่ อ นั ก เรี ย น             
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การคัดกรองนักเรียน และการรู้จักนักเรียน ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์การท�ำนาย
ร้อยละ 94.9
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ตารางที ่ 7 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัจจัยความส�ำเร็จ และการดูแล
                ช่วยเหลือนักเรียน ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแปรท�ำนาย
(predict variable)

คะแนนดิ บ
(B)

คะแนน
มาตรฐาน
(beta)

ค่าทดสอบ
(t-test)

ค่าคงที่ (Constant)
    .059
            1.343
1) ความร่วมมือจาก
    .262
    .345
   16.824
    ผู้ปกครองและชุมชน    
    (AF4)
2) การสนับสนุนจาก
    .238
    .304
   18.094
    หน่วยงาน (AF5)
3) การป้องกันและแก้ไข     .220
    .236
   11.027
    ปัญหา (SA4)
4) ความพอเพียงของ
    .168
    .232
   12.244
    ทรัพยากร (AF3)
5) ความพร้อมของ
    .130
    .176
   12.403
    บุคลากร (AF1)
6) การคัดกรองนักเรียน     .127
    .142
   10.012
    (SA3)
7) การส่งต่อนักเรียน
    .103
    .179
   10.698
    (SA5)
R2 = .978, Adjust R2 = .977, F = 2264.166
*ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05
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จากตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่าด้านที่ได้        
รับคัดเลือกเข้าสมการท�ำนายคุณภาพนักเรียน ตามล�ำดับดังนี้ 1) ความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองและชุมชน 2) การสนับสนุนจากหน่วยงาน 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหา    
4) ความพอเพียงของทรัพยากร 5) ความพร้อมของบุคลากร 6) การคัดกรองนักเรียน
และ 7) การส่งต่อนักเรียน ปัจจัยความส�ำเร็จ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์การท�ำนาย
ร้อยละ 97.8 สรุปผลดังภาพที่ 2
คุณภาพนักเรียน

การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

3. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา

ปัจจัย
ความส�ำเร็จ

6. การคัดกรอง
นักเรียน

7. การส่งต่อ
นักเรียน

1. ความร่วมมือ
จากผู้ปกครองและ
ชุมชน
การสนับสนุนจาก
หน่วยงาน
ความพอเพียงของ
ทรัพยากร

2. การสนับสนุน
จากหน่วยงาน

4. ความพอเพียง
ของทรัพยากร

6. ความพร้อม
ของบุคลากร

ภาพที ่ 2 แสดงโครงสร้างสมการปัจจัยความส�ำเร็จ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ที่มีผลต่อ
              คุณภาพนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา
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จากภาพที่ 2 น� ำ ไปสู ่ ก ารสรุ ป แนวทางการพั ฒ นาปั จ จั ย ความส� ำ เร็ จ
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ควรมี
การด�ำเนินการ ดังนี้ 1) ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน (parents networking)   
2) การสนับสนุนจากหน่วยงาน (organizing support) 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
(preventing and solving) 4) ความพอเพียงของทรัพยากร (material readiness)           
5) ความพร้อมของบุคลากร (team readiness) 6) การคัดกรองนักเรียน (screening)
และ 7) การส่งต่อนักเรียน (referring)
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in – depth
interview) พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต้องอาศัยการจัดกิจกรรมการดูแล
ช่วยเหลือที่มีความต่อเนื่องเป็นระบบ จัดปัจจัยความส�ำเร็จทั้งจากภายในและภายนอก
น�ำผลการคัดกรองนักเรียนที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มาจ�ำแนกตาม         
กฎเกณฑ์การคัดกรองทีส่ ถานศึกษาได้จดั ท�ำขึน้ โดยอาจจ�ำแนกเป็นกลุม่ ปกติ กลุม่ เสีย่ ง
กลุ่มมีปัญหา กลุ่มพิเศษที่ต้องให้การส่งเสริมเป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนกลุ่มนักเรียนที่
ต้องจัดการเรียนร่วม โดยข้อมูลการคัดกรองถือเป็นความลับส�ำหรับจัดกิจกรรมการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องอาศัยปัจจัยความส�ำเร็จ คือความร่วมมือจากผู้ปกครองและ   
เครือข่ายชุมชน ความพอเพียงของทรัพยากร ความพร้อมของบุคลากร การสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยความส�ำเร็จ จะเป็นสิ่งสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ให้สามารถส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อภิ ปรายผล
การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ       ิ
น�ำไปสู่ข้อสรุปของการพัฒนาปัจจัยความส�ำเร็จ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี        
ผลต่อคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา น�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ด้านปัจจัยความส�ำเร็จพบว่า การด�ำเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่าด้านขวัญก�ำลังใจ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก เป็นอันดับที่ 1
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากด้านขวัญก�ำลังใจเป็นการเสริมแรงทีท่ ำ� ให้เกิดความพึงพอใจในการท�ำงาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wongswan (2010: 211-213) พบว่าการเสริมแรงและ       
การมอบหมายงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน ท�ำให้บุคลากร         
มีความรับผิดชอบ (responsibility) มีความพึงพอใจที่เกิดจากการได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ ท�ำให้มีความรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทมีความส�ำคัญในการปฏิบัติงาน
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ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่าการด�ำเนินงานภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่าด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
เป็นอันดับที่ 1 ทัง้ นี้ เนือ่ งจากเป็นด้านทีโ่ รงเรียนจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน ตรงตาม
สภาพปัญหานักเรียนทีเ่ ป็นผลจากผลการคัดกรองข้อมูลนักเรียนเป็นกลุม่ ปกติ กลุม่ เสีย่ ง
กลุ่มมีปัญหา สอดคล้องกับ Sritrakul (2013: 64) พบว่าครูน�ำผลการคัดกรองนักเรียน
มาใช้ในการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
พัฒนานักเรียน สอดคล้องกับ Wongswan (2010: 210-211) พบว่าการศึกษาข้อมูล
พื้ น ฐานรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
น�ำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ด้ า นคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น พบว่ า การด� ำ เนิ น งาน ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก              
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความสามารถ (capability) และด้านคุณลักษณะ
(attribution) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 1 ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาที่นักเรียนต้องมีทั้งความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และสอดคล้ อ งกั บ
Sukjairoongwatana et al., (2010: 126-141) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนที่ดี
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีพ่ บว่านักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนทีด่ รี ะดับปานกลาง
ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมและจิตวิทยามีผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียน
ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่ Office of the Basic Education Commission (2008:
2-3) ได้ก�ำหนดเป็นมาตรฐานผู้เรียนที่จะต้องเกิดจากการจัดการศึกษา
2. ปัจจัยความส�ำเร็จมีความสัมพันธ์กับคุณภาพนักเรียนในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากผลการน�ำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปสู่การปฏิบัติ เกิดประโยชน์
โดยตรงต่อนักเรียนในการร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน   
ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย ท�ำให้โรงเรียนจัดการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนา
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ภายใต้การมีสว่ นร่วมของบุคคลากร ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ เป็นเพราะโรงเรียนประถมศึกษาจัดให้มกี ารดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน ในระดับ
มาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rasameerat (2009: Abstract) และ Keawrod
(2010: 53) พบว่า สภาพการด�ำเนินงานตามระบบการดู แ ลช่ วยเหลื อ นั ก เรี ย นใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในภาพรวมและรายได้อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีระดับ
การปฏิบัติสูงสุดคือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน รองลงมาคือด้าน
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
3. ความร่ ว มมื อ จากผู ้ ป กครองและชุ ม ชน (parents networking) การ
สนับสนุนจากหน่วยงาน (organizing support) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
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(preventing and solving) ด้านความพอเพียงของทรัพยากร (material readiness)
ความพร้อมของบุคลากร (team readiness) การคัดกรองนักเรียน (screening)
และการส่ ง ต่ อ นั ก เรี ย น (referring) ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพนั ก เรี ย น เนื่ อ งจากปั จ จั ย        
ความส�ำเร็จและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่จัดให้มีในโรงเรียนประถมศึกษา ตรงกับ
สภาพปัญหาความต้องการของนักเรียน ซึง่ จ�ำแนกเป็นกลุม่ ปกติ กลุม่ เสีย่ ง กลุม่ มีปญ
ั หา
ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียนรู้ ปัญหาส่วนตัว ของนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาให้นกั เรียนมีคณ
ุ ภาพ ตามเป้าหมายการจัดการศึกษา สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Boontam (2008: 52) พบว่าการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ต้องมีการด�ำเนินงานตามแผน มีการวิเคราะห์ปญ
ั หา ให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรมีการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลความร่วมมือระหว่างคณะครูนกั เรียน ผูป้ กครองและชุมชน สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Sukjairoongwatana et al., (2010: 126-141) พบว่าการสนับสนุน
ของครอบครัว เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนที่ดีของนักเรียน และ Wongswan (2010:
121-125) พบว่าความพร้อมของบุคลากร การสนับสนุนจากหน่วยงาน การมอบหมายงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนท�ำให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ           
มีความพึงพอใจในการท�ำงาน และ Sritrakul (2013: 90) พบว่าแนวทางการพัฒนาระบบ
การดู แ ลช่ ว ยเหลือนัก เรีย นมีองค์ประกอบที่ส�ำคั ญ ดั ง นี้ 1) หลั ก การและแนวคิ ด              
เด็ ก นั ก เรี ย นมี สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลป้ อ งกั น ช่ ว ยเหลื อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาจาก        
สถานศึกษา 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แก่            
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคลากรหลักและการก�ำหนดนโยบายทีช่ ดั เจน และ 3) กระบวนการ
บริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาประกอบด้วย การวางแผน
(planning) โครงสร้างองค์กร (organizing) การน�ำองค์กร (leading) การปฏิบัติการ
(doing) การตรวจสอบติดตามและประเมินผล (controlling) การปรับปรุงพัฒนา (acting)
และการประสานงาน (co – coordinating) ให้มีองค์ประกอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(student assistant promoting) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (preventing and
solving) ด้านการส่งต่อนักเรียน (referring) ด้านการคัดกรองนักเรียน (screening)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1.1 โรงเรียนประถมศึกษาควรจัดให้มีความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน
การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาความพอเพียงของ
ทรัพยากร ความพร้อมของบุคลากร การคัดกรองนักเรียน และการส่งต่อนักเรียน
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1.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดดูแลช่วยเหลือนักเรียนเสริมสร้าง
ขวัญก�ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน สร้างความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
1.3 โรงเรียนประถมศึกษาควรจัดปัจจัยความส�ำเร็จ และการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ต่อไป
2.1 ปัจจัยความส�ำเร็จการดูแลช่วยเหลือทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพนักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้น อาจจะสามารถประยุกต์ใช้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา เพราะมี
กระบวนการในการท�ำงานคล้ายกัน แตกต่างในขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องสอดคล้อง          
กับพัฒนาการนักเรียนแต่ละระดับ จึงควรมีการศึกษาวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดความส�ำเร็จเพื่อใช้ในการประเมินผล
การด�ำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
2.3 ควรศึกษาวิจัยพัฒนาปัจจัยความส�ำเร็จ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที       ่
ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโรงเรียนที่จัดการศึกษาลักษณะพิเศษ เช่น โรงเรียนพัฒนา
อัจฉริยภาพ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนจัดการศึกษา
พิเศษเฉพาะทาง เป็นต้น
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