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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน  
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก 1. ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน 2. ดานการ
ดําเนินงานตามแผน 3. ดานการนิเทศ กาํกับ ติดตาม และ 4. ดานการประเมินผล และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นที่มีตอการบรหิารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อําเภอบานลาดสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพในการ
ปฏิบัติงานของครู ประเภทของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และพฤติกรรมผูนํา กลุมตัวอยาง
ไดแก ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเพชรบุรี  
เขต 2 ปการศกึษา 2549 จํานวน 189 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามวัดระดับความ
คิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อําเภอ
บานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยครอบคลุมการบริหารจัดการระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน 4 ดาน มีคาความเชื่อม่ันเทากบั .97 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) และ
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) และการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูโดยวิธีการ LSD (Least-Significant Different)  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน ดานการ
ดําเนินงานตามแผน และดานการประเมินผล อยูในระดบัมาก สวนดานการนิเทศ กาํกับ ติดตาม     
อยูในระดับปานกลาง    
 2.  ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ที่มีสถานภาพในการปฏบิัติงานตางกนั มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดาน           
ไมแตกตางกนั ครูที่อยูประเภทสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกัน               
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ในดาน              
การเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน และดานการประเมินผล ครูที่อยูในสถานศกึษาขนาดตางกัน 
มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 ในดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน และดานการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ครูทีม่องผูนํามีพฤติกรรมตางกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ       
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 ในดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน และดานการดําเนินงานตามแผน  
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 This research aimed at studying the according to the opinions of teachers in the 
basic education schools in Amphoe Banlad Petchaburi Educational Service Area Office 2. 
The administration of student support system consisted of 4 aspects: 1. Preparing and 
planning, 2. Implementing the plan, 3. Supervising and monitoring, and 4. Evaluating. It also 
aimed at comparing the opinions of the teachers according to their status, school types, 
school sizes, and leader behaviors. The sample consisted of 189 teachers in the basic 
education schools in Amphoe Banlad Petchaburi Educational Service Area Office 2 in the 
2549 B.E. academic year. The instrument used in this research was a 5-point rating scale 
questionnaire asking the opinions of the teachers towards the 4 aspects of the 
administration of student support system. It had an alpha coefficient of .97. The statistics 
used for data analyses included percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test and 
One-Way ANOVA as well as the least-significant difference (LSD) test.  
 The research findings were as follows. 
 1. The opinions of the teachers in the basic education schools in Amphoe Banlad 
Petchaburi Educational Service Area Office 2 towards the administration of student support 
system as a whole were at the high level. When considered individual aspects, the 
Preparing and planning, Implementing the plan, and Evaluating aspects were at the high 
level; the Supervising and monitoring aspect was at the moderate level. 
 2. The teachers in the basic education schools in Amphoe Banlad Petchaburi 
Educational Service Area Office 2 who had different status did not have different opinions 
towards the administration of student support system either as a whole or individual 
aspects. The teachers in different school types did not have different opinions as a whole 
but had different opinions at .05 level in the Preparing and planning and Evaluating aspects. 
The teachers in different school sizes did not have different opinions as a whole but had 
different opinions at .05 level in the Preparing and planning and Supervising and monitoring 
aspects. The teachers with different perceptions towards leader behaviors had different 
opinions as a whole and in the Preparing and planning and Implementing the plan aspects 
at .05 level.    
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จไดดวยดี เพราะไดรับความกรณุาจาก อาจารย ดร.มารศรี สุธานิธิ 
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ตรวจแกไขอยางดียิ่ง ผูวิจัยรูสึก
ซาบซึ้งในความกรุณาที่ไดรับในครั้งน้ี ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ สุภากิจ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา แสวงศักดิ ์ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงรัตน เกษรแพทย ที่กรุณาให
คําแนะนําตาง ๆ ที่มีประโยชน ทําใหการวิจัยครั้งน้ีมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษาทกุทาน ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูและ
ใหความเมตตาแกผูวิจัยตลอดมา  
 ขอขอบคุณ ดร.ทิวัตถ มณีโชต ิอาจารย 3 ระดับ 8 อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย                  

ราชภัฎพระนคร ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ หัวหนากลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 นางอุไร แจมจันทร ศึกษานิเทศก สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2                  

นายอวยพร รัตนไพฑูรย ผูอํานวยการโรงเรียนบานลาดวิทยา และ นายเทิม มิตรจิต ผูอํานวยการ

โรงเรียนบานโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ที่ไดใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ

ตรวจและใหคาํแนะนําในการสรางเครื่องมือในการวจัิย 

 ขอขอบคุณผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่ใหความกรุณา           

ในการทดลองใชเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเปนอยางดี 

 ขอขอบคุณนางสาวกิ่งดาว หวังรวมกลาง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเสลาถัว่แปบ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ที่ใหความชวยเหลือแนะนํา และเปนกําลังใจ 

แกผูวิจัยในการทําสารนิพนธฉบบัน้ีใหสาํเร็จลุลวงดวยดี 

 คุณคาและประโยชนของสารนพินธฉบบัน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา 

บูรพาจารย ผูมีพระคุณทุกทาน ที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนและใหการศึกษาแกผูวิจัย 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปจจุบัน ไดกาวเขาสูยคุของขอมูลขาวสารที่ประชาชนทั่วโลก

สามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดผลกระทบตอปจจัยในการพัฒนาประเทศดาน
ตาง ๆ สงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงมากมาย ทั้งในดานเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครอง 
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวัฒนธรรม เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ประเทศไทยตอง
ปรับเปลี่ยนวธิีการ และกระบวนการในการบริหารงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศใหเทาทนัตอ
อารยประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดานการศึกษา ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนา
เยาวชนอันเปนอนาคตของชาติ รากฐานของการพัฒนาประเทศตองเร่ิมจากการพัฒนาคุณภาพของ
ประชากรภายในประเทศเปนสําคัญ ดังเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549) ของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรีไดเนนที่คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2545 : ข) และการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพตาม
เจตนารมณของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวนั้น เครื่องมือที่ใชก็คือการศึกษาซึ่ง
จะตองเปนการศึกษาที่มีคณุภาพและสอดคลองกับแนวคิดที่เปนแนวทางการพัฒนาที่รัฐกําหนดไว  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติไวในหมวด 4 มาตรา 22            
ความวา การจัดการศึกษาที่จะใหนักเรียนมีคุณภาพนั้นยึดหลักวา ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน 
สามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 24 ความวา การจัด
กระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาคํานึงถึงความแตกตางระหวางบคุคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดสรร การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2544 :13) แสดงใหเห็นวาการศึกษาเปนกระบวนการ
สําคัญในการที่จะพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ และเปนจุดหมายไปสูการพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนา  

แตดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งดานการสื่อสาร เทคโนโลยี            
ซ่ึงนอกจากจะสงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว ในเชิงลบก็มีปรากฏเชนกัน เปนตนวา ปญหา
เศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของสารเสพตดิ ปญหาการแขงขันในรูปแบบตาง ๆ ปญหาครอบครวั  
ซ่ึงกอใหเกิดความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตวัทีไ่มเหมาะสม เปนผลเสียตอ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดสรุปรายงานถงึปญหาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไวคือ ปญหาการเรียน ปญหาพฤติกรรม และปญหาอารมณจิตใจ          
(กรมสุขภาพจิต.  2544ก : 48-49) เชนเดียวกับ สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
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(2549 : ออนไลน)  ที่ไดกลาวถึงปญหาเด็กหนีเรียนวายังคงเปนปมปญหาในแวดวงการศึกษาของ
ประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการไดเปดบริการสายดวน 1579 ไวแจงเบาะแสเด็กหนีเรียน ซึ่งก็เปน
อีกทางหนึ่งที่ชวยใหปญหานี้เบาบางลงได และจากผลการสํารวจของสํานักวิจัยเอแบคโพลล 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เม่ือป พ.ศ. 2546-2547 พบวา พฤติกรรมการหนีเรียนของนักเรียน 
นักศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิม และพบเยาวชนทั่วประเทศเกือบลานคนใชยาเสพติด ในดานการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียน พบวา นักเรียน นักศึกษามีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุเฉลี่ย 16 ป ต่ําสุด 9 ป 
สูงสุด 19 ป โดยที่นักเรียนชายมีเพศสัมพันธครั้งแรก อายุเฉลี่ย 15 ปและนักเรียนหญิงมี
เพศสัมพันธครั้งแรกอายุเฉลี่ย 16 ป (สํานักวิจัยเอแบคโพลล.  2549 : ออนไลน)   

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดเห็นถึงความจําเปนที่จะตองสนองตอบเจตนารมณของการจัด
การศึกษาและหาทางแกปญหาดังกลาว จึงไดประสานความรวมมือกับกรมสามัญศึกษา กรมวชิาการ 
และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ จัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้นตั้งแตป 2543 
เปนตนมา ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายใหสถานศกึษาทุก
แหงในสังกัด ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียนทุกคน
ไดรับการดูแลชวยเหลือจากครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษาอยางทั่วถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2547ก : 
คําชี้แจง) ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานคือ 1) ปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคตขิองผูบริหารและคร ู   
ใหสงเสริมดูแลพัฒนานักเรียนทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม 2) วางระบบที่จะสราง
ความมั่นใจวานักเรียนทุกคนมีครูอาจารยอยางนอยหนึ่งคนที่จะคอยดูแลทุกขสขุอยางใกลชิดและ 
ตอเน่ือง 3) สนับสนุนใหครอูาจารยมีความสัมพันธใกลชิดกับผูปกครอง เพ่ือใหบาน โรงเรียนและ
ชุมชน เชื่อมประสานและรวมกลุมกันเปนเครือขาย ชวยกันเฝาระวงัดูแลชวยเหลอืนักเรียน 4) 
ประสานสัมพันธระหวางนักเรียน ชุมชน และผูชํานาญในสาขาตาง ๆ เพ่ือใหมีการสงตอและรับชวง
การแกไข สงเสริม พัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบสหวทิยาการ การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนจึงมีคุณคาและจําเปนทีส่ถานศึกษาจะตองนําไปปฏิบัตใิหเกิดผลกับนักเรียนอยาง
เปนระบบ ตอเน่ือง และยั่งยืน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน.  2547ข : คํานํา) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ง : 14) กลาววา ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดําเนนิงานดูแลและชวยเหลือนกัเรียนอยางมีขั้นตอน พรอมดวย
วิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีผูบริหารสถานศึกษาและครูทีป่รึกษาเปนบุคลากรหลัก
ในการดําเนินการ มีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูที่เกีย่วของ หรือบุคคลภายนอก 
รวมทั้งการสนบัสนุนสงเสรมิจากสถานศึกษา กระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน เริ่มตั้งแตการวางแผนการดําเนินงาน กําหนดเปาหมายลําดับความสําคญั กําหนดกิจกรรม/
โครงการ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและมอบหมายหนาที่การดําเนินการตามแผน ไดแก รูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริมพัฒนา การปองกัน แกไข ชวยเหลือและการสงตอ 
การนิเทศกํากบัติดตามและการประเมินผล สถานศึกษาในฐานะทีเ่ปนหนวยงานทีต่องรับผิดชอบใน
การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียนและแกวกิฤตสังคม จึงควรนํากระบวนการบริหารจัดการระบบดแูล
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ชวยเหลือนักเรียนมาประยกุตใชและพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง โดยมุงหวังใหบุคลากร
ที่เกี่ยวของทกุคนรวมมือกันดําเนินงาน และที่สําคญัทีสุ่ดคือ บทบาทของผูบริหารและครูทีต่องเอาใจ
ใสดูแลนักเรียนในความดูแลทุกคนอยางเต็มความสามารถดวยความรัก ความเอื้ออาทรและความ
เขาใจอยางกัลยาณมิตร ทัง้น้ีเพ่ือสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนไดทั้งในเชิงสรางเสริมภูมิคุมกัน 
การปองกันมิใหเกิดปญหา การสงเสริมการพฒันาตามศักยภาพ ตลอดจนสามารถแกไขปญหา
เบื้องตนได  
 หลังจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรับนโยบายมาขยายผลใน
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาทั้ง 175 เขต โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเปนผูรับผิดชอบ เพ่ือมอบหมายใหผูบริหารสถานศกึษาไปดําเนนิการในลักษณะ
ประยุกตระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเหมาะสมกับสภาพของแตละสถานศกึษา จากนั้นมายัง
ไมมีหลักฐานใดแสดงใหรูวาสถานศึกษาในอําเภอบานลาด สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเพชรบุรี 
เขต 2 มีการตรวจสอบ กํากับ ติดตาม หรือมีการสรุปรายงานการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนหรือไม อยางไร   

จากความเปนมาตามเหตุผลและสภาพทีป่รากฏดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจ 
ที่จะศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานของครู 
ประเภทของสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา ทั้งน้ี สถานภาพในการปฏบิัติงานของครู
ประเภทของสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษาทีต่างกันอาจสงผลตอการบรหิารจัดการระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน เพราะจะเกี่ยวของกับภาระงานที่ปฏิบตัิ จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา 
งบประมาณทีไ่ดรับ จํานวนนักเรียน ระดับชวงชั้นที่เปดทําการสอน และความพรอมในการจัด
กิจกรรมนักเรียน ดังที่ ธีระ แทนศิริ  (2541 : 108) ไดกลาววาปญหาการบริหารกิจกรรมนักเรียน 
ตามทัศนะผูบริหารโรงเรียนที่อยูในโรงเรียนขนาดตางกัน แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ .01 อาจเปนเพราะโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดใหญ มีกําลังบุคลากร งบประมาณ สถานที่ 
รวมทั้งวัสดุอ่ืน ๆ มากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งผลของการวิจัยในครั้งน้ี จะเปนประโยชนแกครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาในเขตอําเภอบานลาด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาอื่น ๆ เพ่ือให
สามารถบริหารจัดการชวยเหลือนักเรียนใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา  
ซึ่งจะมีผลประโยชนและคุณคาตอการพัฒนาคน การพัฒนาสังคม และการพัฒนาประเทศชาตใิห
เจริญกาวหนาอยางยั่งยืน  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดตั้งวตัถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ 

1.  เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู       
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2            
ใน 4 ดาน ไดแก 
  1.1  ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน 
  1.2  ดานการดําเนินงานตามแผน 
  1.3  ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
  1.4  ดานการประเมินผล  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานของครู ประเภทของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา   
และพฤติกรรมผูนํา   

 
ความสําคญัของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอครู และผูบริหารสถานศึกษา โดยใชเปนขอมูลในการ
ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคดักรองนักเรียน
เพ่ือเตรียมการในการปองกันและแกไขปญหานักเรียน ใชเปนขอมูลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
ไดทราบถึงการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด เพ่ือ
การปรับปรุง พัฒนา สงเสริม ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน เพ่ือใหนักเรียนมีคุณภาพชีวติที่ดี อันจะ
สงผลใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนไปตามวตัถุประสงคที่กาํหนดไวไดอยาง  
มีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยครั้งน้ีไวดังนี้ 
 1.  ขอบเขตของเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความ
คิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 ซึ่งครอบคลุมภาระหนาที่ตามองคประกอบสําคญัของการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใน 4 ดาน ไดแก  
  1.1  ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน 
  1.2  ดานการดําเนินงานตามแผน 
  1.3  ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
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  1.4  ดานการประเมินผล  
 2.  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
  2.1  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี ไดแก ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอ          
บานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปการศกึษา 2549 จํานวน 373 คน 
  2.2  กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอ 
บานลาด สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปการศกึษา 2549 จํานวน 189 คน    
ซึ่งไดมาโดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตวัอยางของเครจซี่ ;และ มอรแกน (Krejcie; & Morgan.  
1970 : 608)  จากนั้นทําการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ) โดยใช
ขนาดของสถานศึกษา และสถานภาพในการปฏิบัติงานของครูเปนชั้น (Strata) และสุมกลุมตวัอยาง
ในแตละชั้นโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 3.  ตัวแปรทีศ่ึกษา 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก  
   1.  สถานภาพในการปฏิบตัิงานของครู จําแนกเปน 
    1.1  ครูสายงานปฏิบัติการสอน 
    1.2  ครูสายงานบริหารโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   2.  ประเภทของสถานศึกษา 
    2.1  ระดับประถมศึกษา 
    2.2  ระดับมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
   3.  ขนาดของสถานศึกษา จําแนกเปน 
    3.1  สถานศึกษาขนาดเล็ก 
    3.2  สถานศึกษาขนาดกลาง 
    3.3  สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
   4.  พฤติกรรมผูนํา จําแนกเปน 
    4.1  พฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธ 
    4.2  พฤติกรรมผูนําดานมุงงาน 
  ตัวแปรตาม ไดแก  ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี        
เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก 
   1.  ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน 
   2.  ดานการดําเนินงานตามแผน 
   3.  ดานการนิเทศ กํากับ ตดิตาม 
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   4.  ดานการประเมินผล 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ในการนิยามศพัท ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของและนํามาสรุปเปนนิยาม
ศัพทเฉพาะ ดังนี้ 
 1.  ระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน  หมายถึง กระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้งใน
ดานสวัสดิภาพและสวสัดิการ โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝายทีเ่กี่ยวของ ทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา อันไดแกคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารและครูทุกคน มีวธิีการ
ดําเนินงานและเครื่องมือที่ชัดเจน เพ่ือใหนักเรียนไดรับความปลอดภยัทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
 2.  การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  หมายถึง การดําเนินการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนกระบวนการบริหารอยางเปนระบบ ใหประสบความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพและประสทิธผิล โดยความรวมมือของบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาใน 4 ดาน คือ   
1) การเตรียมและวางแผนดาํเนินงาน 2) การดําเนินงานตามแผน 3) การนิเทศ กํากับ ติดตาม      
4) การประเมินผล 
  2.1  การเตรียมและวางแผนดําเนินงาน  หมายถึง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
กําหนดทิศทางและกลยทุธ โดยวิเคราะหปญหาและความตองการของนักเรียน ชุมชน สังคม และ
ผูเกี่ยวของ ศึกษานโยบายมาตรฐานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ ศึกษาศกัยภาพของโรงเรียน 
แลวกําหนดเปนแผนกลยทุธของโรงเรียน กําหนดมาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
พิจารณามาตรฐานและตวัชีว้ัด กําหนดกิจกรรม/โครงการ และมอบหมายหนาที่ในการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน 
  2.2  การดําเนินงานตามแผน  หมายถึง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรางความ
ตระหนักและความเขาใจกับบุคลากรโดยการประชุม อบรม ระดมความคิด การจัดทําสื่อ เครื่องมือ
ตาง ๆ จัดทําเกณฑคัดกรอง มาตรการชวยเหลือ คูมือโฮมรูม และแบบบันทึกตาง ๆ และดําเนนิการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนตามระบบทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัด
กรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนานักเรียน การปองกัน ชวยเหลือ และแกไข การสงตอ           
โดยบันทึกระเบียนสะสมแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก Strengths  and  Difficulties  Questionnaire 
(SDQ) ประเมินหาความฉลาดทางอารมณ เยี่ยมบาน สังเกต สัมภาษณ และรายงานผลการคัดกรอง
นักเรียน 
  2.3  การนิเทศ กํากับ ติดตาม  หมายถึง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับแตงตั้ง
คณะกรรมการ เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตามการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน โดยคัดสรร
บุคลากรที่มีคณุสมบัติเหมาะสม ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
นิเทศ กํากับ ติดตามการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เสริมสรางขวญั กําลังใจ
บุคลากร โดยการนิเทศใหกาํลังใจในการดําเนินงาน และพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมการ
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ชวยเหลือนักเรียนเบื้องตน จัดกิจกรรม เขาคายพัฒนาคุณภาพชีวิต และอบรมพัฒนาบุคลากร
ประจําสัปดาห 
  2.4  การประเมินผล  หมายถึง การปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน วางแผนการประเมิน ประเมินตามมาตรฐานและแผนการประเมิน จัดทํารายงานและ
เผยแพรประชาสัมพันธระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 3.  สถานภาพในการปฏิบัติงานของครู  หมายถึง การปฏิบัติงานของครูตามลักษณะ
ของงาน จําแนกเปน    
  3.1  ครูสายงานปฏิบัติการสอน  หมายถึง ครูที่ปฏิบตัหินาที่ครูประจําชั้น/ครูที่ปรกึษา 
และครูประจําวิชา ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 
  3.2  ครูสายงานบริหารโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  หมายถึง ครูที่ปฏบิัติ
หนาที่ รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนาฝายปกครอง หัวหนางานแนะแนว และคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน ในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2   
 4.  ประเภทของสถานศึกษา  หมายถึง ระดับชั้นที่เปดทําการสอน ในสถานศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จําแนกเปน 
  4.1  ระดับประถมศึกษา  หมายถึง สถานศึกษาในอําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่เปดทําการสอนในชั้นอนุบาลปที่ 1 ถงึชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
  4.2  ระดับมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  หมายถึง 
สถานศึกษาในอําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่เปดทําการสอน
ในชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 หรือ มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 
 5.  ขนาดของสถานศึกษา  หมายถึง การแบงขนาดของสถานศึกษาโดยยึดจํานวน
นักเรียนเปนหลักในการแบง ซึ่งอาศัยเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ในการจดัทํารายละเอียดขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 2549 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  
จําแนกเปน 
  5.1  สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต 120 คน 
ลงมา 
  5.2  สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต           
121-600 คน 
  5.3   สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ หมายถึง สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต     
1,501 คน ขึ้นไป 
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 6.  พฤติกรรมผูนํา  หมายถึง  การประพฤติปฏิบตัิของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออก
ในฐานะผูนําของครูเพ่ือดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนใหบรรลุ
เปาหมาย การโนมนาวใหครูเขาใจในบทบาทหนาที่ รวมมือรวมใจกันทํางาน ซึ่งแบงออกเปน           
2 ลักษณะคือ 
  6.1  พฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธ  หมายถึง  การกระทําของผูอํานวยการโรงเรียน 
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่แสดงออกถึง
ความยกยองนับถือ ความไววางใจ ความเห็นอกเห็นใจ การสงเสริมใหมีความกาวหนา และการให
ขวัญกําลังใจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนดวยความยุตธิรรม เนนการใหความชวยเหลอืและชวย
แกปญหา 
  6.2  พฤติกรรมผูนําดานมุงงาน  หมายถึง  การกระทําของผูอํานวยการโรงเรียน 
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่แสดงออกถึง
ความรู ความสามารถในดานการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ การติดตอสื่อสาร         
การประสานงาน รวมทั้งวิธกีารบริหารงาน ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับครูเปนไปตามตําแหนง
หนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในครั้งน้ี ผูวิจัยนํากรอบแนวคิด
การดําเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2546ก : 14) 
ซึ่งกลาววา ยทุธศาสตรสูความสําเร็จของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีกระบวนการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบใน 4 ดาน ไดแก 1)  ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน คือ การปฏิบัติ                     
งานเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางและกลยทุธ โดยวิเคราะหปญหาและความตองการของนักเรียน 
ชุมชน สังคม และผูเกี่ยวของ ศึกษานโยบายมาตรฐานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ                
2)  ดานการดําเนินงานตามแผน คือ การปฏิบัติงานเกีย่วกับการสรางความตระหนักและความเขาใจ
กับบุคลากรโดยการประชมุ อบรม ระดมความคิด การจัดทําสื่อ เครื่องมือตาง ๆ จัดทาํเกณฑคัด
กรอง มาตรการชวยเหลือ คูมือโฮมรูม และแบบบันทึกตาง ๆ 3)  ดานการนิเทศ กาํกับ ติดตาม   
คือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกบัแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตามการบริหารจัดการระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน โดยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการนิเทศ กํากับ ติดตามการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นกัเรียน และ 4)  ดานการประเมินผล คือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
วางแผนการประเมิน ประเมินตามมาตรฐานและแผนการประเมิน จัดทํารายงานและเผยแพร
ประชาสัมพันธระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
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 ในการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนน้ัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ไดมีนโยบายใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 175 เขต 
ดําเนินการ โดยมีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูรบัผิดชอบ เพ่ือมอบหมายให
ผูบริหารสถานศึกษาไปดําเนินการในลักษณะประยุกตระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเหมาะสม
กับสภาพของแตละสถานศกึษา ในสวนของสถานศึกษานั้น ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางครบถวนในสถานศึกษาทุกแหง โดยคณะกรรมการ
ดังกลาว จะมีจํานวนมากนอยประการใดนั้น ขึ้นอยูกับจํานวนบุคลากรครูในสถานศึกษาแตละแหง  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2549 : 36) ไดแบงขนาดของสถานศึกษา
โดยใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑ เพ่ือใชในการจัดทํารายละเอียดขอตัง้งบประมาณรายจายประจําป 
2549 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง โดยแบงขนาดสถานศึกษาออกเปน 4 ขนาด ดังนี้                 
1) สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียน 120 คนลงมา 2) สถานศึกษาขนาดกลาง มีจํานวน
นักเรียน 121-600 คน สถานศึกษาขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียน 601-1,500 คน 4) สถานศึกษา
ขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนนักเรียน 1,501 คนขึ้นไป   

 สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2      
มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวน 33 โรง ประกอบดวย สถานศึกษาขนาดเล็กจํานวน 20 โรง 
สถานศึกษาขนาดกลางจํานวน 12 โรง และสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษจํานวน 1 โรง ไมมี
สถานศึกษาขนาดใหญ สวนประเภทของสถานศึกษานั้นประกอบดวยสถานศกึษาระดับ
ประถมศึกษาจํานวน 27 โรง สถานศึกษาระดับมัธยมศกึษา หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จํานวน 6 โรง บุคลากรครใูนสถานศึกษาแตละแหง ตางรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ที่แตกตางกัน 
ทั้งปฏิบตัิหนาที่ในสายงานปฏิบัติการสอนเพียงอยางเดียว และปฏบิัติหนาที่สายงานบริหารโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดวย โดยไดรับการแตงตั้งจากผูบริหารสถานศึกษา ทั้งน้ี สถานภาพใน
การปฏิบัติงานของครู ประเภทของสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษาทีต่างกันอาจสงผลตอการ
บริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพราะจะเกีย่วของกับภาระงานที่ปฏิบตัิ จํานวนบุคลากร
ในสถานศึกษา งบประมาณที่ไดรับ จํานวนนักเรียน ระดับชวงชั้นที่เปดทําการสอน และความพรอม
ในการจัดกิจกรรมนักเรียน ดังที่ ธีระ แทนศิริ  (2541 : 108) ไดกลาววาปญหาการบริหารกิจกรรม
นักเรียน ตามทัศนะผูบริหารโรงเรียนที่อยูในโรงเรียนขนาดตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 อาจเปนเพราะโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดใหญ มีกําลังบุคลากร งบประมาณ 
สถานที่ รวมทั้งวัสดุอ่ืน ๆ มากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นที่มีตอ
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบตังิานของครู 
ประเภทของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และพฤติกรรมผูนาํ ตามกรอบแนวคิดในการวจัิย 
ดังภาพประกอบ 1 
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                       ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  สถานภาพในการปฏิบตัิงานของคร ู
     จําแนกเปน 
     1.1  ครูสายงานปฏิบัตกิารสอน 
     1.2  ครูสายงานบริหารโครงการ  
           ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2.  ประเภทของสถานศึกษา จําแนกเปน 
     2.1  ประถมศึกษา 
     2.2  มัธยมศึกษา หรือโรงเรียนขยาย  
           โอกาสทางการศึกษา 

3.  ขนาดของสถานศึกษา จําแนกเปน 
3.1  สถานศึกษาขนาดเล็ก 
3.2  สถานศึกษาขนาดกลาง 
3.3  สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 

4.  พฤติกรรมผูนํา จําแนกเปน 
    4.1  พฤตกิรรมผูนําดานมุงสัมพันธ 
    4.2  พฤตกิรรมผูนําดานมุงงาน 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด
  

 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อําเภอ บานลาด สังกัดสํานักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2  
ใน 4 ดาน ไดแก 
1.  ดานการเตรียมและวางแผน 
    ดําเนินงาน 
2.  ดานการดําเนินงานตามแผน 
3.  ดานการนิเทศ กํากับ ตดิตาม 
4.  ดานการประเมินผล 

  

ในการวิจ
ตัวแปรตาม
ัย 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานของ
การวิจัยไวดังนี้ 
 1.  ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ที่มีสถานภาพในการปฏบิัติงานตางกนั มีความคิดเห็นตอการบรหิารจัดการระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน แตกตางกัน 
 2.  ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ที่อยูประเภทสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน แตกตางกัน 
 3.  ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ที่อยูในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน แตกตางกัน 
 4.  ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ที่มองผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมผูนําตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตกตางกนั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่มีสถานภาพในการปฏิบตังิาน ประเภทของสถานศึกษา ขนาดของ
สถานศึกษา และพฤติกรรมผูนําที่แตกตางกัน การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 4 ดาน 
ไดแก ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน ดานการดําเนินงานตามแผน ดานการนิเทศ กํากบั 
ติดตาม และดานการประเมินผล ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ โดยมีประเด็นสําคัญ
และรายละเอียดตามลําดับ ดังน้ี 
 1.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2 
  1.1  บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา (สพท.) 
  1.2  โครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.3  อํานาจหนาที่ของกลุมงาน 
 2.  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  2.1  ความหมาย ประโยชน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  2.2  ปจจัยที่เกี่ยวของกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  2.4  องคประกอบของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 3.  หลักการ แนวคิด ทางการบริหาร 
  3.1  ความหมายและความสาํคัญของการบริหาร 
  3.2  กระบวนการบริหาร 
  3.3  การบริหารจัดการเชิงระบบ 
 4.  การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
  4.1  การเตรียมและวางแผนดําเนินงาน 
  4.2  การดําเนินงานตามแผน 
  4.3  การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
  4.4  การประเมินผล 
 5.  วรรณกรรมเกี่ยวของ 
  5.1  สถานภาพในการปฏิบตัิงานของคร ู
  5.2  ประเภทของสถานศึกษา 
  5.3  ขนาดของสถานศึกษา 
  5.4  พฤติกรรมผูนํา                     
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 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ     
  5.1  งานวิจัยในประเทศ 
  5.2  งานวิจัยตางประเทศ                                                                                              
   

1.  สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ไดบัญญัติสทิธิและ
เสรีภาพดานการศึกษาของปวงชนชาวไทยไววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และ
ในบทเฉพาะกาลมาตรา 335(3) ไดกําหนดใหรัฐจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปภายใน
เวลาหาป หลงัจากรัฐธรรมนูญประกาศใช ดังนั้น รัฐจะตองดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัตไิว
และตองเตรียมการใหพรอมที่จะจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ป อยางทั่วถึงมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย  (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  2545 : 31)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเปนกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของ
ไทยที่กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาใหแกประชาชนชาวไทยใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
กลาวคือ มาตรา 10 ระบุวา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสทิธแิละโอกาสเสมอกันในการรับ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย เพ่ือเปน
การตอบสนองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ จึงเปน
หนวยงานที่จะตองมารวมกันเปนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน มีหนาที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ป  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.  2545 : 7) 
 สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา  (2548 : 5)  กลาววา สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  
เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายทางการศึกษาทีเ่กิดขึ้น
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดไวในมาตรา 37 
วา การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีใหยึดเขตพื้นที่
การศึกษาโดยคํานึงถึงปรมิาณสถานศึกษา จํานวนประชากร เปนหลัก และความเหมาะสมดานอ่ืน
ดวย ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษาแหงชาติมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดเขตพืน้ที่การศึกษา ซึ่งปจจุบันรัฐมนตรีไดลงนามประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาแลว
จํานวน 175 เขต มีคุณลักษณะตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
  1.  เปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับในดานการวิเคราะหแผนและ
นโยบายของหนวยเหนือและของสถานศึกษา มีศักยภาพเพียงพอที่จะกําหนดนโยบาย และจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ รวมทัง้เปนองคกรนําการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
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ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจึงควรเปนองคกรทีเ่นนความเชีย่วชาญเฉพาะทาง ในลักษณะ
การพัฒนามากกวาการปฏบิัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบตัิที่หนวยเหนือกําหนด 
  2.  มีศักยภาพและความคลองตัวเพียงพอที่จะกํากับดูแลการปฏิบตัิงานในเชิงนโยบาย 
สนับสนุนสงเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษา จึงจําเปนตอง
มีบุคลากร เครื่องมือ และแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุน 
สงเสริม และประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษาได 
  3.  บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ตั้งแตคณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษา 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในองคการ ควรเปนที่ยอมรับของ
สถานศึกษาและผูมีสวนรวมในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งในดานความชํานาญการ ความ
เชี่ยวชาญ และคุณธรรม ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงควรเปนองคกรเปด มีอิสระและมี
วิธีการสรรหาผูชาํนาญการหรือผูเชี่ยวชาญและผูมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีการหมุนเวียนมา
ปฏิบัติงานและใชวิธีการและหลักเกณฑทีเ่นนคุณภาพ ไมใชเกิดจากการแตงตั้งจากหนวยเหนือใน
สวนกลางเพียงอยางเดียว 
  4.  เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ควรเปนแหลงบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัการศึกษาควบคู
กับการกํากับดูแลสถานศึกษา ดังนั้น เครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีขาวสาร และศักยภาพของ
บุคลากรจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองสอดคลองกับพัฒนาการทางการศึกษา เศรษฐกจิและ
สังคมในระดับประเทศและในระดับสากล ผูมีสวนรวมฝายตาง ๆ ใหเขามามีบทบาทในฐานะผูรวมคิด 
รวมตัดสินใจ และรวมรบัผดิชอบ ไมใชเปนเพียงคณะกรรมการที่มีหนาที่ใหขอเสนอแนะหรือให
คําปรึกษาเพยีงอยางเดียว 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ตั้งอยูถนนเพชรเกษม อําเภอทายาง 
จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย 76130  มีพ้ืนที่ความรบัผิดชอบ 4 อําเภอ ไดแก อําเภอทายาง 
อําเภอบานลาด อําเภอชะอํา และอําเภอแกงกระจาน มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในความรับผิดชอบ
จํานวน 139 โรง ในจํานวนนี้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอําเภอลาดมีจํานวน 33 โรง ประกอบดวย 
สถานศึกษาขนาดเล็กจํานวน 20 โรง มีจํานวนขาราชการครู 128 คน สถานศึกษาขนาดกลาง
จํานวน 12 โรง มีจํานวนขาราชการครู 159 คน และสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษจํานวน 1 โรง      
มีจํานวนขาราชการครู 86 คน ไมมีสถานศึกษาขนาดใหญ การแบงประเภทของสถานศึกษาแบงเปน
สถานศึกษาทีเ่ปดทําการสอนในระดับประถมศึกษาจํานวน 27 โรง มีจํานวนขาราชการครู 193 คน 
สถานศึกษาทีเ่ปดทําการสอนในระดับมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวน  
6 โรง มีจํานวนขาราชการครู 180 คน วิสยัทัศนของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2   
มีดังนี้ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เปนองคกรการศึกษา พัฒนาสูความเปนเลิศ
ตามมาตรฐานสากล มีพันธกิจ ดังนี้คือ   
  1.  จัด สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคม จัดการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึง            
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  2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน มุงสูผลสัมฤทธิข์ององคกร 
รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนมีคุณภาพ 
  3.  ยกระดับขีดความสามารถของผูเรียนเต็มตามศักยภาพและมุงสูมาตรฐานสากล 
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ประกอบดวย  (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 2.  2548 : ออนไลน)    
   1.  นายพินิจ  อุสาห   ประธานกรรมการ 
   2.  นายครรลอง  ยุทธชัย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
   3.  นางกัญพิมา  เชื่อมชิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
   4.  นายธนาวฒิุ  แกวนอย  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
   5.  นายสุกิจ  สมัครรบ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
   6.  นายณรงค  ทวีกาญจน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
   7.  นายสามัคคี  นาคะเวช  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
   8.  นายไสว  ตันติสขุารมย  กรรมการจากผูแทนองคกรชุมชน 
   9.  นายเสนาะ  สวัสดิมงคล  กรรมการจากผูแทนองคกรเอกชน 
   10.  นายฮอนมั้น  กรีธาธร  กรรมการจากผูแทนองคกรปกครองสวน           
                                                                       ทองถิ่น 
   11.  จาเอกสุทิน  แจงสุวรรณ  กรรมการจากผูแทนองคกรปกครองสวน 
         ทองถิ่น 
   12.  นายบุญเลิศ  ตุมไธสง  กรรมการจากผูแทนสมาคมผูประกอบ 
         วิชาชีพคร ู
   13.  นายวิเชาว  พุมไสว  กรรมการจากผูแทนสมาคมผู 
         ประกอบวชิาชีพบริหารการศึกษา 
   14.  นายพยง  พลับพลาทอง  กรรมการจากผูแทนสมาคมผูปกครอง 
         และคร ู
   15.  นางประภัสสร  ไชยชนะใหญ กรรมการและเลขานุการ 
 1.1  บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานที่สนับสนุนและสงเสริมระบบการ 
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนของโรงเรียนภายในสังกัด รวมทั้งการประสาน ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จึงมีบทบาทหนาที่และแนวทางดําเนินงานดังน้ี 
  1.  นํานโยบายการดูแลชวยเหลือนักเรียนสูการปฏิบัตใินสถานศึกษา แนวทาง 
ดําเนินงานคือ จัดทําระบบขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการดแูลชวยเหลือนักเรียน และปญหาพฤติกรรม
นักเรียน ของสถานศึกษา จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชเปนเครือขายใหคําปรึกษาตาม
สภาพปญหาและความตองการของนักเรียนและบริการแกผูสนใจ จัดใหมีแผนงานโครงการและ
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กิจกรรมการดูแลชวยเหลือนักเรียนในระดับพ้ืนที่ นิเทศ ติดตามผล รายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
  2.  สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเกิดการพัฒนาองคความรูและ 
ความสามารถในการปฏิบตัดิานการดูแลชวยเหลือนักเรียน แนวทางดําเนินงานคือ ฝกอบรม
บุคลากรใหมีความรู ความสามารถ เทคนิค และทักษะในการดําเนนิงานดูแลชวยเหลือนักเรียนได 
จัดทํามาตรฐานระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศกึษา สนับสนุนใหสถานศึกษาศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
เพ่ือนําผลมาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดใหมีเครือขายประสานงานและแลกเปลีย่นองค
ความรูดานการดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
  3.  สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงานการดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ แนวทางดําเนินงานคือ ชวยเหลือ แกไขปญหาอุปสรรค
ของสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ จัดกลุมสถานศกึษาใหเปนเครือขายพัฒนาคุณภาพ 
ชวยเหลือดูแลซ่ึงกันและกนัจนสามารถดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนได 
  4.  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือรวมมือกันดําเนินงานการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน แนวทางดําเนินงานคือ เปนหนวยงานกลางในการประสานการดําเนินงานกับ
หนวยงานอื่น ๆ เชน จัดประชุมสัมมนาหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นทีร่วมกับสถานศึกษาใหรบัรู
บทบาทการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
  5.  ติดตาม ประเมินผล และรายงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ 
สถานศึกษา แนวทางดําเนนิงานคือ ชี้แจงทําความเขาใจกับสถานศกึษาดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือให
เกิดเจตคติที่ดีตอระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนและนําไปปฏิบตัิไดจริง สรางขวัญกําลังใจ และ
ประชาสัมพันธระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบอยางตอเน่ือง รวมทั้ง
ติดตามประเมนิผล และรายงานการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
 1.2  โครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน โครงสรางสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประกอบดวย              
6 กลุมงาน และ 1 หนวยงานคือ       
   1.  กลุมอํานวยการ 
   2.  กลุมบริหารงานบุคคล 
   3.  กลุมนโยบายและแผน 
   4.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
   5.  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   6.  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
   7.  หนวยตรวจสอบภายใน 
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  นอกจากจัดโครงสรางดังกลาวขางตนแลว สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษายังมี 
บทบาทหนาที่ในการ  
   1.  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให
สอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศกึษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ความตองการของทองถิ่น 
   2.  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและ
หนวยงานในเขตพื้นที่การศกึษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและ
กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
   3.  ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศกึษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   4.  กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพื้นที่
การศึกษา 
   5.  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
   6.  ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรพัยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษา 
   7.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
   8.  ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
   9.  ดําเนินการและประสานสงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   10.  ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน
การศึกษา 
   11.  ประสานการปฏบิัติราชการทั่วไปกบัองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
   12.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่มิไดระบุใหเปน
หนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่มอบหมาย 
 1.3  อํานาจหนาที่ของกลุมงาน 
  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหมีเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน 175 เขต ในเบื้องตน 
และกําหนดโครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย 6 กลุมงาน และ 1 หนวยงาน           
คือ กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
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กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
และหนวยตรวจสอบภายใน ซึ่งแตละกลุมงานมีอํานาจหนาที่ ดังนี้  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 2.  2548 : ออนไลน)    
  1.3.1  กลุมอํานวยการ 
   กลุมอํานวยการ มีบทบาทอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจดัระบบบริหารองคกร การ
ประสานงานและใหบริการสนับสนุน สงเสริมใหกลุมภารกิจและงานตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถบริหารจัดการและดาํเนินงานตามบทบาทภารกิจอํานาจหนาที่ไดอยางเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล บนพื้นฐานของความถูกตองและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและ
ใหบริการขอมูลขาวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษา
แกสถานศึกษาบริหารจัดการไดอยางสะดวก คลองตวั มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
มีขอบขายภารกิจงานแบงไดดังนี้ 
   1.  กลุมงานบริหารทั่วไป 
   2.  กลุมงานประชาสัมพันธ 
   3.  กลุมงานประสานงาน 
   4.  กลุมงานบริหารการเงินและสินทรัพย 
  1.3.2  กลุมบริหารงานบุคคล 
   กลุมบริหารงานบุคคล มีบทบาทอํานาจหนาที่เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลในเขต
พ้ืนที่การศึกษา เปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏบิัติงานเพื่อ
ตอบสนองภารกิจของหนวยงาน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรมและหลัก                   
ธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบรหิารจัดการมีความคลองตวั เกิดความอสิระในการปฏบิัติงาน ภายใต
กฎหมาย ระเบียบปฏบิัติ ผูปฏิบตัิงานไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจ 
นําไปสูการบรกิารครูและบคุลากรทางการศึกษาตามหลกัการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ ์ซึ่งจะสงผล
ตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนตอไป มีขอบขายภารกิจงานแบงไดดังนี้ 
   1.  งานธุรการ 
   2.  กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
   3.  กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
   4.  กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวตั ิ
   5.  กลุมงานพัฒนาบุคลากร 
   6.  กลุมงานวินัยและนิติการ 
   7.  กลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.3.3  กลุมนโยบายและแผน 
   กลุมนโยบายและแผน มีบทบาทอํานาจหนาที่เกี่ยวกบัหนวยงานทีส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาชาติ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ (Strategic  Result  
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Based  Management : SRBM) ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic  
Performance  Base  Budgeting : SPBB) โดยเนนความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได เกิดประสิทธภิาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม (Participation) การบรหิาร  
ที่สนับสนุนการใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based  Management) โดยมีกระบวนการวางแผน          
การดําเนินการตามแผน การกํากับติดตามผลอยางเปนระบบ มีขอบขายภารกิจงานแบงไดดังนี้ 
    1.  งานธุรการ 
    2.  กลุมงานขอมูลสารสนเทศ 
    3.  กลุมงานนโยบายและแผน 
    4.  กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 
    5.  กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
    6.  กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.3.4  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีบทบาทอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานสงเสริมการจัด
การศึกษา เปนงานที่สนับสนุนและสงเสรมิใหสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธภิาพ โดยเนนการบูรณาการการจัดการศึกษา ทั้งการศกึษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสูการศึกษาตลอดชีพ นําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
ใชประกอบการเรียนการสอนสงเสริมสุขภาพกายและสขุภาพจิตใหสมบูรณ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ
และกองทุนเพ่ือการศึกษา ที่จะเปนการชวยเหลือผูเรยีนปกติ ดอยโอกาส พิการ และมีความสามารถ
พิเศษ อีกทั้งสงเสริมใหบุคคล ครอบครวั ชุมชน สถาบนัทางศาสนา สถานประกอบการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และเอกชน รวมจัดการศึกษาที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเรียน มีขอบขาย
ภารกิจงานแบงได ดังนี้ 
    1.  งานธุรการ 
    2.  กลุมงานสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  
  1.3.5  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   กลุมนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา มีบทบาทอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา เปนกลุมงานดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพฒันาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
เพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพได
มาตรฐานเทาเทยีมกัน โดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลใหผูเรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา มีขอบขายภารกิจงานแบงได 
ดังนี้ 
    1.  งานธุรการ 
    2.  กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรยีนรู 
    3.  กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
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    4.  กลุมงานสงเสริมและพฒันาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    5.  กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
    6.  กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
    7.  กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 
  1.3.6  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
   กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีบทบาทอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
หนวยงานที่สรางความเขมแข็งการบริหารดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารทั่วไปใหแกสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอันจะนําไปสูคุณภาพการศึกษา บุคลากรในกลุมสงเสรมิ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประกอบไปดวยผูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการบริหาร
จัดการเปนพิเศษ มีหนาที่ชวยใหการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารที่ใชกระบวนการ ประสาน 
สงเสริม สนับสนุนเพื่อนํานโยบายสูการปฏิบัติ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
รายงานผลทางการบริหารจัดการ และมุงเนนศึกษา วเิคราะห วิจัย แสวงหา และจัดทํานวัตกรรม 
รูปแบบมาตรฐาน เทคนิควธิีการและเครือ่งมือในการบริหารจัดการ มีขอบขายภารกิจงานแบงได 
ดังนี้  
    1.  งานการศึกษา วิเคราะห วิจัย แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร 
    2.  งานระบบขอมูลสารสนเทศ 
    3.  งานการประสานการตรวจราชการ 
    4.  งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    5.  งานการสงเสริม สนับสนุน การสรางองคความรูและเทคนิควิชาชพีในการ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  1.3.7  หนวยตรวจสอบภายใน 
   หนวยตรวจสอบภายในมีบทบาทอํานาจหนาที่เกี่ยวกบัหนวยงานควบคุมภายใน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือใหการปฏิบตังิานบรรลุวตัถปุระสงคตาม
เปาหมายที่กําหนดไว เปนเครื่องมือของผูบริหารในการสงสัญญาณเตือนความเสีย่งที่ทําให
หนวยงานปฏบิัติไมบรรลุเปาหมาย การตรวจสอบภายในที่เพียงพอมีการสอบทานที่ดี สามารถที่จะ
ทําใหการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธผิล ประหยัดและ
โปรงใส มีขอบขายภารกิจงานแบงได ดังน้ี 
    1.  งานธุรการ 
    2.  งานตรวจสอบทางการเงินและบัญช ี
    3.  งานตรวจสอบการดําเนินงาน 
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  นอกจากนี้ จากรายงานการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการใน
เขตตรวจราชการที่ 5 (จังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี และชัยนาท) ยงัพบประเด็นการตรวจราชการที่
นาสนใจคือ ปญหานักเรียนมีพฤติกรรมทีไ่มเหมาะสม ปญหาดานยาเสพติดลดลงแตปญหาการ           
หนีเรียน ปญหาชูสาว การเขาไปในแหลงอบายมุข มีแนวโนมสูงขึ้น ดังนั้นควรนํากระบานการ
บริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเขามาบริหารจัดการเพื่อลดปญหาดังกลาว                            
(ประเสรฐิ งามพันธุ.  2548 : ออนไลน) 
 

2.  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันอันเกี่ยวของกับนักเรียนซ่ึงเปนเด็กและเยาวชนมี
มากมาย ลวนเปนปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของสัมพันธเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2546ก : 2-4) กลาววา ปจจัยเสี่ยงหรือ
เง่ือนไขที่เปนสาเหตุหรือตวักระตุนใหเกิดปญหาตาง ๆ อันเกี่ยวของกบันักเรียน ประกอบดวย 
  1.  ปจจัยเสี่ยงดานตัวนักเรยีน เชน มีทักษะการดํารงชวีิตที่ไมเหมาะสมขาด
ความสามารถในการควบคมุตนเอง ไมกลาแสดงออก ขาดทักษะในการปฏิเสธเพือ่น มีความเชื่อม่ัน
ในตนเองและความนับถือตนเองต่ํา มีปญหาดานอารมณและจิตใจ มีเจตคตไิมเหมาะสมหรือโนม
เอียงที่จะชอบเสี่ยง/ทดลองใชยา ความรุนแรง ปฏิเสธคานิยมหรือหลักศาสนาที่สังคมสวนใหญยดึถือ 
มีพัฒนาการทางพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในวัยเด็ก เชน การตอตานสังคม พูดปด ขโมย กาวราว 
ขาดสัมพันธภาพที่ดีกับครูและโรงเรียน 
  2.  ปจจัยเสี่ยงดานครอบครัว เชน ความขัดแยงและความรุนแรงในครอบครัว 
ครอบครัวขาดความเปนปกแผน ครอบครัวแปลกแยกหรือแยกตัวจากสังคม การเลี้ยงดูไมเหมาะสม 
มีความคาดหวังในตวัเด็กเกินความเปนจริง โดยไมคํานึงถึงศักยภาพและวัยของเด็ก  
  3.  ปจจัยเสี่ยงดานโรงเรียน เชน ขาดการดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางจริงจังและไม
สรางสัมพันธภาพที่เหนียวแนนระหวางครูกับนักเรียน และผูปกครอง/ชุมชน หยอนประสิทธิภาพ  
ในการบริหารจัดการนักเรียนทั้งในดานการจัดกระบวนการเรียนรูและการจัดการพฤติกรรม ขาดการ
ใชกฎ ระเบียบ วินัยทีเ่หมาะสม เลือกปฏบิัติ หรือไมมีมาตรฐานการปฏิบัตทิี่แนนอน  
  4.  ปจจัยเสี่ยงดานกลุมเพ่ือน เชน การคบเพื่อนที่เกเร อันธพาล เสเพล การคบเพื่อน
ที่เจตคติโนมเอียงในทางกาวราว ชอบเสีย่งภัย ชอบม่ัวสุม เบี่ยงเบนทางเพศ ไดรับแรงกดดัน     
บีบคั้น ขมขู ไมยอมรับจากกลุมเพ่ือน 
  5.  ปจจัยเสี่ยงดานชุมชนและสังคม เชน การไรระเบียบแบบแผนในชุมชน ชุมชน
ออนแอ ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในชุมชนและสังคม ตางคนตางอยู ขาดความภาคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของตน ชุมชนมีเจตคติโนมเอียงตอการยอมรับคานิยมในการเพิ่มสิ่งเสพยติดมอมเมา 
การใชความรุนแรง ละเลยไมใหความสําคัญเอาใจใสดูแลสงเสริมเด็กและเยาวชน มีทาทีตอเยาวชน
โดยเฉพาะวัยรุนในลักษณะที่ปฏิเสธ ตอตาน ไมยอมรับในพฤตกิรรมที่แสดงออก   
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 ปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ขางตนลวนเกี่ยวของสมัพันธ มีผลกระทบซึ่งกันและกัน และเปนเหตุ
ปจจัยสูสภาวะวิกฤตไดหากไมมีระบบการปองกัน สงเสริม หรือจัดเง่ือนไขที่จะสงผลที่ไมพึง
ปรารถนาตอตัวนักเรยีนและสังคมโดยรวม การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนเปนบคุคลที่มีคุณภาพทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ สติปญญาความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมน้ัน มูลนิธิสดศรี-สฤษวงศ  
(2548 : ออนไลน) กลาววา เปนหนาที่หลักโดยตรงของสถานศึกษาโดยผานกระบวนการทาง
การศึกษา             มีแนวคิดหลักในการดําเนินการเพื่อชวยเหลือนักเรียนจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ 
ดังนี้  
  1.  มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีและศักยภาพทีจ่ะเรียนรูและพัฒนาตนเองได เพียงแตใช
เวลาและวิธีการที่แตกตางกัน เน่ืองจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล ดังนั้นการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนทั้งในเชิงการปองกัน การแกปญหา หรือการสงเสริมสนับสนุน จึงจําเปนตองยึดประโยชน
สูงสุดอันพึงเกิดตอนักเรียนเปนสําคัญ 
  2.  ความสําเร็จของงานตองอาศัยการมีสวนรวม ทั้งการรวมใจ รวมคดิ รวมปฏิบัติ      
และรวมพัฒนา ของทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ ทั้งบุคลากรของโรงเรียนทุกคน กรรมการสถานศกึษา 
ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชน 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา สภาพแวดลอมในปจจุบัน สะทอนมาสูความหลากหลาย
ของนักเรียน ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกจิแตกตางกัน คณะครูจึงมุงม่ันเอาใจใส
นักเรียนเปนพิเศษ การนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชโดยที่โรงเรียนใหครูมีสวนรวมใน
การวิเคราะหและวางระบบ มีผลอยางมากตอการพัฒนาระบบการเรยีนรู การจัดกิจกรรมทําให
สามารถประสานการทํางานระหวางกันไดชัดเจนและเปนระบบยิ่งขึ้น   
 2.1  ความหมาย ประโยชน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  2.1.1  ความหมาย 
   กรมสามัญศึกษา  (2544 : 5) กลาววา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน            
หมายถึง กระบวนการดําเนนิงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอน พรอมดวยวิธีการและ
เครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเปนบคุลากรหลักในการดําเนินการดังกลาว และมี
การประสานความรวมมืออยางใกลชิดกบัครูที่เกีย่วของหรือบุคคล ภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน
สงเสริมจากโรงเรียน การดูแลชวยเหลือหมายรวมถึงการสงเสริม การปองกัน และการแกไขปญหา 
โดยมีวิธีการและเครื่องมือสําหรับครูที่ปรกึษาและบุคลากรที่เกี่ยวของเพ่ือใชในการดําเนินงานพัฒนา
นักเรียนใหมีคุณลักษณะทีพึ่งประสงคและปลอดภัยจากสารเสพยตดิ   
   กรมสุขภาพจิต  (2544ข : 15) กลาววา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
หมายถึง วิธีการดําเนินงานในการชวยเหลือนักเรียนอยางมีรูปแบบและขั้นตอนอยางชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติได 
   กรมวิชาการ  (2545 : 7) กลาววา การดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง               
กระบวนการที่จะทําใหผูเรยีนไดรูจักและเขาใจตนเองมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
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รวมทั้งครูไดรูจักนักเรียนมากขึ้น สามารถสงเสริมและปองกันปญหาของผูเรียน ไมวาจะเปนกลุม
ปกติหรือกลุมพิเศษ 
   สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  (2545 : 12) กลาววา 
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมี
ขั้นตอนพรอมดวยวธิีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเปนบคุลากรหลักในการ
ดําเนินงานดังกลาว และมีการประสานงานอยางใกลชิดกับครูที่เกีย่วของหรือบุคคลภายนอก รวมทั้ง
การสนับสนุนสงเสริมจากโรงเรียน 
   มันทนา เพ็งนู; และ รังสรรค เพ็งนู  (2546 : 1) กลาววา ระบบการดูแลชวยเหลอื
นักเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบมีขั้นตอน มีครูที่
ปรึกษาเปนบคุลากรหลักในการดําเนินงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและนอกสถานศึกษา อันไดแกคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารและครู
ทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลกัฐานการทํางานที่ตรวจสอบได  
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ก : 3) กลาววา ระบบการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชดัเจน 
โดยมีวิธีการและเครื่องมือทีมี่มาตรฐาน คณุภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได มีครู
ประจําชั้น/ครทูี่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา อันไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร ตลอดจนครู
ทุกคน มีสวนรวมในการดําเนินงาน   
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2548 : ออนไลน) กลาววา ระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลและใหความชวยเหลือนักเรียนทุกกลุมไดแก 
นักเรียนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมที่มีปญหา และกลุมทีมี่ความสามารถพิเศษ โดยใชวิธีการศึกษา
นักเรียนเปนรายบุคคล คัดกรอง สงเสริมพัฒนา ปองกัน แกไขปญหา และติดตามผล 
 จากความหมายของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้งในดานสวัสดิภาพและ
สวัสดิการ โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา อันไดแก
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารและครูทุกคน มีวิธีการดําเนนิงานและ
เครื่องมือที่ชัดเจน เพ่ือใหนักเรียนไดรับความปลอดภัยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
  2.1.2  ประโยชนของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2546ก : 5) กลาวถึงประโยชน
ของระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนไวดังน้ี   
   1.  นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา 
   2.  สัมพันธภาพระหวางครกูับนักเรียนเปนไปดวยดีและอบอุน 
   3.  นักเรียนรูจักตนเอง ควบคุมตนเองได มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ  
 ซึ่งจะเปนรากฐานในการพฒันาความเกง คุณธรรมจริยธรรม  และความมุงม่ันที่จะเอาชนะอุปสรรค  
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   4.  นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและไดรับการสงเสรมิพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
รอบดาน 
   5.  ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางเขมแข็ง จริงจัง 
ดวยความเอื้ออาทร 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ข : 8) กลาววา การดําเนินงาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีประโยชนตอหลายฝาย ดังนี้ 
   2.1.2.1  ประโยชนตอนักเรยีน 
    1)  นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ และพัฒนาดานสขุภาพกาย  
สุขภาพจิต และสภาพแวดลอมทางสังคมอยางทั่วถึง            
    2)  นักเรียนไดรับการสงเสริม พัฒนา ปองกัน แกไขปญหาทั้งดานการ 
เรียนรูและความสามารถพิเศษ 
    3)  นักเรียนไดรูจักตนเอง สามารถปรับตัว มีทักษะทางสังคมและอยู 
ในสังคมไดอยางเปนสุข 
    4)  นักเรียนมีทักษะชีวติและมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ครู และ 
ผูปกครอง 
   2.1.2.2  ประโยชนตอคร ู
    1)  ครูไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
    2)  ครูมีเจตคติที่ดีตอนักเรยีน 
    3)  ครูมีผลงานสอคลองกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    4)  ครูมีความรักและศรทัธาในวิชาชีพคร ู
   2.1.2.3  ประโยชนตอผูบริหาร   
    1)  ผูบริหารไดรูศักยภาพของครูในการขบัเคลื่อนใหเกดิการปฏิรูปการ 
เรียนรู ปฏิรูปการเรียนการสอน 
    2)  ผูบริหารไดรูขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน และใชในการกําหนด 
แนวทางในการพัฒนานักเรียน พัฒนาหลกัสูตร และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
    3)  ผูบริหารมีรูปแบบกระบวนการพัฒนาเชิงระบบ ภายใตการมี    
สวนรวมของทุกฝาย 
   2.1.2.4  ประโยชนตอโรงเรียน 
    1)  โรงเรียนมีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
    2)  โรงเรียนไดรับการยอมรับ การสนับสนุน และความรวมมือจาก 
ชุมชน บุคลากร องคกรที่เกี่ยวของ 
    3)  โรงเรียนมีการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและเอ้ืออาทร 
   2.1.2.5  ประโยชนตอผูปกครอง /ชุมชน 
    1)  ผูปกครอง/ชุมชน ตระหนักในการมีสวนรวมกับโรงเรียน 
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    2)  ผูปกครอง/ชุมชนเขาใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน 
    3)  ผูปกครอง/ชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุตรหลาน เปนครอบครวั/ 
ชุมชนที่เขมแข็ง 
    4)  ผูปกครอง/ชุมชน เปนตวัอยางที่ดีแกบุตรหลานและบุคคลในชุมชน 
   2.1.2.6  ประโยชนตอเขตพืน้ที่การศึกษา 
    1)  พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน 
    2)  พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการทํางานการนิเทศตดิตามผล  
ประเมินผล และการศึกษาวจัิยเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
    3)  มีระบบขอมูลสารสนเทศทั้งขอมูลระดับบุคคล และระดับโรงเรียน 
เพ่ือพัฒนางานตอไป 
   2.1.2.7  ประโยชนตอประเทศชาต ิ
    1)  นักเรียนมีคุณภาพดี มีปญญา และมีความสุข 
    2)  มีการเชื่อมโยงขอมูลของเยาวชนทุกระดับ 
    3)  ลดปญหาที่สงผลตอเด็ก และเยาวชน ลดคาใชจายของหนวยงาน 
ในระดับตาง ๆ 
    4)  ประชาชนมีคุณภาพ ซึ่งถือเปนกําลังอันสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนน้ัน ประกอบดวยคณะบุคคลซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู 
ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ และประกอบดวยความ
รวมมือ การประสานงาน เพ่ือการดําเนินงานที่สําเร็จ อยางมีประสิทธิภาพ   
 2.2  ปจจัยที่เก่ียวของกับระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน  
  วนิดา ชนินทยุทธวงศ  (2544 : 13-14) กลาวถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไววา 
   1.  ผูบริหารโรงเรียน รวมทั้งผูชวยผูบริหารโรงเรียนทุกฝาย ควรตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และใหการสนับสนุนการดําเนินงาน หรือรวม
กิจกรรมตามความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 
   2.  ครูทุกคนและผูเกี่ยวของจําเปนตองมีความตระหนักในความสําคญัของระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีทศันคตทิี่ดีตอนักเรียน มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกดาน 
   3.  คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะ ตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด
และมีการประชุมในแตละคณะอยางสม่ําเสมอตามที่กําหนด 
   4.  ครูที่ปรึกษาเปนบคุลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน โดยตองไดรับความ
รวมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนเรือ่งตาง ๆ จากโรงเรียน 
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   5.  การอบรมใหความรูและทักษะ รวมทั้งการเผยแพรขอมูลความรูแกครูที่ปรึกษา
หรือผูเกี่ยวของในเรื่องที่เอ้ือประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเรือ่ง
ทักษะการปรกึษาเบื้องตนและแนวทางการแกปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนควรดําเนินการ
อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
  สายสมร ยุวนมิิ  (2545 : 74) กลาวถึงปจจัยที่ทําใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน
ประสบความสําเร็จ ตองมีองคประกอบ 5 ประการคือ 
   1.  ผูบริหารและผูชวยทุกฝายตระหนักถงึความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และใหการสนับสนุนการดําเนินงานหรือรวมกิจกรรมตามความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 
   2.  ครูทุกคนและผูเกี่ยวของตระหนักในความสําคัญและมีทัศนคตทิีดี่ตอนักเรียน             
มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนทุกดาน 
   3.  คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคนตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด
และมีการประชุมในแตละคณะอยางสม่ําเสมอตามที่กําหนด 
   4.  ครูที่ปรึกษาเปนบคุลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน โดยที่ครูทุกคนตองให
ความรวมมือ รวมทั้งการสนบัสนุนในเรื่องตาง ๆ จากโรงเรียน 
   5.  การอบรมใหความรูและทักษะ รวมทั้งการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารแกครู
ที่ปรึกษา หรือผูเกี่ยวของในเร่ืองที่เอ้ือประโยชนตอระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน เชน เรื่องทักษะ
การใหคําปรึกษาเบื้องตน และแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนควร
ดําเนินการอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2546ก : 6) กลาววา ปจจัยสําคัญที่มี
ผลตอประสทิธิภาพของการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนน้ัน มีดังนี้ 
   1.  ทีมนําและทีมประสาน อันไดแก ผูบริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา  
ผูชวยผูบริหารโรงเรียนทุกฝาย รวมทั้งหัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางานตาง ๆ ตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และใหการสนับสนุนการดําเนินงานหรือรวม
กิจกรรมตามความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 
   2.  ครูทุกคนและผูเกี่ยวของจําเปนตองมีความตระหนักในความสําคญัของระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีทัศนคตทิี่ดีตอนักเรียน มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกดาน 
   3.  คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด
และมีการประชุมในแตละคณะอยางสม่ําเสมอตามที่กําหนด 
   4.  ครูที่ปรึกษาเปนบคุลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน โดยตองไดรับความ
รวมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ จากโรงเรียน 
   5.  การอบรมใหความรูและทักษะ รวมทั้งการเผยแพรขอมูล ความรูแกครูที่
ปรึกษา ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ ในเรื่องน้ีเอ้ือประโยชนตอการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเรื่องจิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
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เบื้องตน และแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนควรดําเนินการอยางตอเน่ือง
และสม่ําเสมอ 
   6.  ผูปกครองและเครือขายการรวมพัฒนาในทุกสวนของสังคม มีความมุงม่ันใน
การดําเนินการดูแลชวยเหลอืนักเรียนและเยาวชนในเชงิบูรณาการอยางเขมแข็ง จริงจัง  
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทุกฝายตองรวมมือประสานสัมพันธกัน ทั้งผูบริหาร ครู ผูปกครอง 
คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะ เพ่ือความสําเรจ็ของการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางแทจริง 
  2.2.1  นโยบาย/มาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ข : 2)  ไดมีนโยบายให
สถานศึกษาทกุแหงจัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและกําหนดมาตรการสนับสนุนสงเสริม
ศักยภาพนักเรียน เนนกิจกรรมสงเสริม พัฒนา ปองกัน แกไขปญหา และการคุมครองสิทธิเด็ก   
โดยการมีสวนรวมของบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ง : 6-7) ยังไดจัดทํามาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน          
(ฉบับราง) เพ่ือใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบในการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน และการประเมินระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเขมแข็งและมีศักยภาพ   
มากขึ้น สามารถใชเปนแนวทางในการสงเสริม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือเปนการ
ประกันคุณภาพระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 12 ตวัชีว้ัด                                   
แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
   1.  มาตรฐานดานนักเรียน มี 1 มาตรฐาน 5 ตัวชีว้ัด เนนใหนักเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ และสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
   2.  มาตรฐานดานกระบวนการ มี 1 มาตรฐาน 3 ตัวชีว้ัด เนนใหมีการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   3.  มาตรฐานดานปจจัย มี 1 มาตรฐาน 4 ตัวชีว้ัด เนนใหมีบุคลากร สื่อ เครื่องมือ 
เพ่ือการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  มาตรฐานดานนักเรียน มาตรฐานที่ 1  นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ 
และสามารถปรับตวัอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
  ตัวชี้วัดที่ 1  รูจักตนเองและพึ่งตนเองได 
  ตัวชี้วัดที่ 2  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสยัที่ดี 
  ตัวชี้วัดที่ 3  มีทักษะชวีติ สามารถหลีกเลี่ยง ปองกันภัย อันตราย และพฤติกรรมที่      
ไมพึงประสงค 
  ตัวชี้วัดที่ 4  เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสงัคม 
  ตัวชี้วัดที่ 5  มีเจตคตทิี่ดีและมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
  มาตรฐานดานกระบวนการ มาตรฐานที ่2  มีการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
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  ตัวชี้วัดที่ 1  มีการวางระบบการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 
  ตัวชี้วัดที่ 2  มีการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน มีการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน มีการสงเสริมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย มีการปองกัน 
ชวยเหลือ และแกไข มีการสงตอนักเรียนที่สอดคลองกับสภาพปญหาอยางเปนระบบและมีเครือขาย
สหวิชาชีพ 
  ตัวชี้วัดที่ 3  มีการนิเทศ กาํกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และพัฒนาระบบการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
  มาตรฐานดานปจจัย มาตรฐานที่ 3  มีบุคลากร สื่อ เครื่องมือ เพ่ือการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ตัวชี้วัดที่ 1  ผูบริหารเปนผูนําในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ตัวชี้วัดที่ 2  ครูมีความสามารถในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ตัวชี้วัดที่ 3  ผูปกครอง ชุมชน ใหความรวมมือเอาใจใสดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ตัวชี้วัดที่ 4  มีสื่อ เครื่องมือที่ใชในการดาํเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  2.2.2  บทบาทหนาที่บุคลากร  
   กรมสามัญศึกษา  (2544 : 33-37) กลาวถึงการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ซึ่งกรมสามัญศึกษาไดมอบหมายใหโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนนําไปใชในป
การศึกษา 2544 นั้น ทุกโรงเรียนจะตองปฏิบัตติามแนวทางดังน้ีคือ 1) จัดการประชุมเพ่ือกาํหนด
โครงสรางบุคลากร 2) แตงตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน และ3) กําหนดบทบาท 
หนาที่ ของคณะกรรมการ ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุดคือ                         
  1.  คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) ประกอบดวย 
   1.1  ผูอํานวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
   1.2  ผูชวยผูอํานวยการทุกฝาย   กรรมการ 
   1.3  หัวหนาระดับชั้น    กรรมการ 
   1.4  หัวหนาแผนงานโรงเรียน   กรรมการ 
   1.5  ผูแทนผูปกครอง/ชุมชน   กรรมการ 
   1.6  หัวหนางาแนะแนว   กรรมการ 
   1.7  ผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง  กรรมการและเลขานุการ 
  2.  คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน/ทีมสนับสนุน/ทีมคุณภาพ) ประกอบดวย 
   2.1  ผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง  ประธานกรรมการ 
   2.2  หัวหนาระดับทุกระดับ   กรรมการ 
   2.3  หัวหนางานอนามัย   กรรมการ 
   2.4  ครูงานแผนงาน สารสนเทศ  กรรมการ 
   2.5  บุคลากรอื่นที่โรงเรียนเห็นสมควร  กรรมการ 
   2.6  หัวหนางานแนะแนว   กรรมการและเลขานุการ 
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  3.  คณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) แยกเปน 6 คณะ ตามระดับชั้น บุคลากรแตละ
คณะประกอบดวย 
   3.1  หัวหนาระดับชั้น    ประธานกรรมการ 
   3.2  รองหัวหนาระดับชั้น   รองประธานกรรมการ 
   3.3  ครูที่ปรึกษาในระดับ   กรรมการ 
   3.4  ครูประจําวิชาในระดบั   กรรมการ 
   3.5  ครูแนะแนว    กรรมการ 
   3.6  บุคลากรตามความเหมาะสม  กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2546ก : 24) กลาวถงึบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการในระดับตาง ๆ ดังนี้ 
  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ  
   1.  สงเสริม สนับสนุนการขบัเคลื่อน และผดุงระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
   2.  สรางขวัญ กําลังใจ และพัฒนาบุคลากร 
   3.  เปนผูนําใหการผนึกผสานบูรณาการภารกิจโดยรวมของสถานศกึษา 
   4.  ประสานสัมพันธและสรางความเขมแข็งใหเครือขาย 
   5.  นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการประสานงาน 
   1.  ปฏิบัติงานในฐานะเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานตามระบบการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน 
   2.  ประสานงานระหวางคณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) และคณะกรรมการ 
ดําเนินงาน (ทีมทํา) และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
   3.  จัดเอกสาร เครื่องมือที่ใชในการดําเนนิงานและรับผิดชอบจัดประชุมชี้แจง 
และการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร 
   4.  จัดการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
รวมกันอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
   5.  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
   6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงาน 
   1.  ประสานงานผูเกี่ยวของ ประชุมชี้แจง และทําความเขาใจกับคณะกรรมการ 
ดําเนินงานระดับชั้นของตน 
   2.  บันทึกหลักฐานการปฏบิัติงาน ประเมินผล จัดทํารายงานตามระดับชั้น 
   3.  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกบัความตองการของครูที่ปรึกษาและนักเรียน เพ่ือ 
ประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน และนําเสนอทมีประสาน 
   4.  ประชุมรวมกันอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
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   5.  ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ในงานประจาํของตน ดังรายละเอียดในหนาที่ตอไป 
   6.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ข : 13-25) กลาววา บทบาทหนาที่
ของหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของในกระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน    
มีดังนี้   
  2.2.3  บทบาทหนาที่ของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เปนหนวยงานกลางที่มีบทบาท 
หนาที่ในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการสงเสริม
สนับสนุนใหผูปฏิบัติ คือ สถานศึกษา สามารถดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานจึงมีบทบาทหนาที่และแนวทางดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดังนี้ 
   1.1  กําหนดนโยบายและหนวยงานที่รบัผิดชอบในสาํนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน แนวทางดําเนนิงานคือ กําหนดยุทธศาสตร 
เปาหมาย และจุดเนนดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายหนวยงานทีร่ับผิดชอบใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยางชัดเจน 
   1.2  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเปนเครือขายการดําเนินงานดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน แนวทางดําเนินงานคือ เชิญประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวง
สาธารณสุข สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงกลาโหม ฯลฯ  เพ่ือวางแผน
ปฏิบัติรวมกัน 
   1.3  สงเสริมสนับสนุนให สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดการพัฒนาองค 
ความรูสูการปฏิบัติดานการดูแลชวยเหลอืนักเรียน แนวทางดําเนินงานคือ พัฒนาบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีความเขมแข็งดานองคความรู และการปฏิบัติดานการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนดวยวธิีการที่หลากหลาย สงเสริมสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาใหมีการศึกษาวิจัย
เพ่ือการพัฒนาดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   1.4  สนับสนุนชวยเหลือใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สามารถ 
ดําเนินงานการดูแลชวยเหลอืนักเรียนไดอยางมีประสิทธภิาพ แนวทางดําเนินงานคือ ชวยเหลือ
แกไขปญหา อุปสรรคของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษาอันเปนเหตุใหการปฏบิัติงาน
ไมประสบความสําเร็จ 
   1.5  สงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบตดิตาม ประเมินผล และ 
รายงานความกาวหนาอยางตอเน่ือง แนวทางดําเนินงานคือ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
ดําเนินงานดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  2.2.4  บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา 
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   ผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะที่ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําสูงสุดในสถานศึกษา 
สามารถบริหารจัดการและใหความสําคัญในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนให
ประสบผลสําเร็จจึงควรมีบทบาทหนาที่และแนวทางดําเนินงานดังน้ี            
    1.  บริหารจัดการใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ 
สถานศึกษาใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพ แนวทางดําเนินงานคือ กําหนดนโยบาย วัตถปุระสงคการ
ดําเนินงานตามระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียน สรางความตระหนักใหครูทุกคนและบุคลากรที่
เกี่ยวของเห็นคุณคาและความจําเปนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน กําหนดโครงสราง 
การบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนใหเหมาะสมกับสถานศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการ 
ในการดําเนินงานตามความเหมาะสม ประชุมคณะกรรมการและกําหนดเกณฑจําแนกกลุมนักเรียน 
สงเสริมใหครทูุกคนและบุคคลที่เกีย่วของไดรับความรูเพ่ิมเติมมีทักษะเกี่ยวกบัระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ือง 
    2.  ประสานงานระหวางสถานศึกษากับหนวยงานและบุคลากร 
ภายนอก เชน ผูปกครอง เครือขายผูปกครอง องคกรตาง ๆ สาธารณสุข โรงพยาบาล สถานตีํารวจ 
แนวทางดําเนนิงานคือ เชิญรวมเปนกรรมการและเครือขายในการชวยเหลือนักเรียน ประชุม
ปรึกษาหารือและขอความรวมมือ   
    3.  ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุนและใหขวัญกําลังใจ 
ในการดําเนินงาน แนวทางดําเนินงานคือ กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน นิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล ยกยองใหรางวัลเผยแพรผลงานการดําเนินงานในโอกาสตาง ๆ  
  2.2.5  บทบาทหนาที่ของหัวหนาระดับ   
   บทบาทหนาที่ของหัวหนาระดับ มีดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน.  2546ก : 26-28) 
    1.  ติดตาม กํากับการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูทีป่รึกษา 
    2.  ประสานงานผูเกี่ยวของในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
    3.  จัดประชุมครูในระดับ เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
    4.  จัดประชุมกลุมเพ่ือปรึกษาปญหารายกรณี (Case  Conference) 
    5.  บันทึกหลักฐานการปฏบิัติงานและจัดทํารายงาน ประเมินผลระดับ  
สงผูบริหารโดยผานทีมประสาน 
    6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  2.2.6  บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา/ครปูระจําชั้น ครทูี่ปรึกษา/ครปูระจําชั้น              
มีบทบาทหนาที่ดังนี้ 
   1.  ดําเนินการดูแลชวยเหลอืนักเรียนตามแนวทางที่กาํหนดคือ การรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล โดยการรวบรวมขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จัดทําขอมูลใหเปนระบบและเปนปจจุบัน
การคัดกรองนักเรียน วิเคราะหขอมูล จําแนกจัดกลุมผูเรียน เชน กลุมเด็กมีความสามารถพิเศษ 
กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหาตองการการชวยเหลือโดยเรงดวน (จํานวนกลุมและเกณฑใน
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การคัดกรองอยูในดุลพินิจของโรงเรียน) สงเสริมและพฒันานักเรียน โดยจัดกิจกรรม โครงการ 
โครงงาน สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเอง มีทักษะในการดํารงชีวิต 
การปองกันและแกไขปญหา ดูแลชวยเหลือ ใหคําปรึกษากรณีปญหาที่ไมยุงยากซับซอน ทั้งเปน
รายบุคคลและเปนกลุม การสงตอ กรณีปญหาของนักเรียนซับซอน ใหสงตอไปยังครูแนะแนว          
ฝายปกครอง หรือผูมีทักษะ ความสามารถตรงกับลักษณะปญหา 
   2.  พัฒนาตนเองดานองคความรูทางจิตวทิยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา 
   3.  รวมประชมุกลุม ปรึกษาปญหารายกรณี 
   4.  บันทึกหลักฐานการปฏบิัติงานและประเมินผลรายงานสงหัวหนาระดับ 
   5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  2.2.7  บทบาทหนาที่ของครูแนะแนว  ครูแนะแนวมีบทบาทหนาที่ดังน้ี  
   1.  นิเทศ  (Supervising)  สนับสนุนและเปนแกนหลักแกครูที่ปรึกษา 
และผูเกี่ยวของทุกคนในการใหความรู เทคนคิ วิธีการ และกระบวนการตามหลักจิตวิทยาและการ
แนะแนวเพื่อใชในการดูแลชวยเหลือนักเรยีนในประเด็นสําคัญตอไปน้ี เทคนิค วิธีการ และ
เครื่องมือ เพ่ือการรูจักและเขใจผูเรียน รวมทั้งการคัดกรองจัดกลุมผูเรียน การใหคําปรึกษาเบื้องตน 
เชน         การใชระเบียนสะสม แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ เสนอแนะแนวทางการจัด
กิจกรรม        โฮมรูม การประชุมชั้นเรียน และกิจกรรมสําหรับผูเรียนทุกกลุมคัดกรอง ใหความรู 
ความเขาใจ เกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของผูเรียนกลุมพิเศษประเภทตาง ๆ และเสนอแนะ
แนวทางในการดูแลชวยเหลอื สงเสริม พัฒนา 
   2.  ใหคําปรึกษา  (Counseling)  แกผูเรียน (ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไมสามารถ 
แกไข หรือยากตอการชวยเหลือ) ผูปกครอง และผูขอรับบริการทัว่ไป 
   3.  ประสาน  (Co-Ordinating)  กับผูเกี่ยวของ ทั้งในและนอกสถานศึกษาเปน         
ระบบเครือขายในการดําเนินงานแนะแนวและการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
   4.  จัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนในคาบแนะแนว 
   5.  ใหบริการตาง ๆ หรือจัดทําโครงการ กิจกรรมกลุมตาง ๆ ใหกับนักเรียนซ่ึง
เปนการสนับสนุนระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
   6.  รวมประชมุกลุมปรึกษาปญหารายกรณี 
   7.  ในกรณีที่นักเรียนมีปญหายากตอการชวยเหลือของครูแนะแนวใหสงตอ
ผูเชี่ยวชาญภายนอกและตดิตามผลการชวยเหลือน้ัน 
   8.  บันทึกหลักฐานการปฏบิัติงานและประเมินผลรายงานสงผูบริหาร หรือหัวหนา
ระดับ 
   9.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย    
  2.2.8 บทบาทหนาที่ของครูผูสอนประจําวิชาและครูทีเ่กี่ยวของ  มีบทบาทหนาที่ดังน้ี   
   1.  ศึกษาขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อรูจักและเขาใจผูเรียนอยางแทจริง            
   2.  ใหขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนแกครูทีป่รึกษา และใหความรวมมือกับครู 
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ที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   3.  ใชขอมูลการรูจักและเขาใจผูเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนและบรกิารตาง ๆ ใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
   4.  ใหคําปรึกษาเบื้องตนในรายวิชาที่สอนในดานการศึกษาตอ การประกอบอาชพี 
ทักษะการดํารงชีวิต และบคุลิกภาพที่พึงประสงค 
   5.  พัฒนาตนเองดานองคความรูทางจิตวทิยาและการแนะแนว และนาํมา        
บูรณาการในการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกนกัเรยีน 
   6.  รวมประชมุกลุมปรึกษาปญหารายกรณี ในกรณีที่เกี่ยวของกับการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
   7.  บันทึกหลักฐานการปฏบิัติงาน สรุปผล และรายงานสงหัวหนาระดับ 
   8.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  2.2.9  บทบาทหนาที่ของผูแทนนักเรียน  มีบทบาทหนาที่ดังนี้  
   1.  เรียนรู ทําความเขาใจกรอบแนวคิดของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   2.  ประสานงานในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการ
จําเปนของเพ่ือนนักเรียน 
   3.  มีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   4.  เปนแกนนําในการดูแลชวยเหลือเพ่ือนนักเรียนใหไดรับประสบการณ             
การเรียนรูและการเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตเต็มตามศักยภาพ 
  2.2.10  บทบาทหนาที่ของผูปกครองและชุมชน  มีบทบาทหนาที่ดังนี้ 
   1.  อบรมดูแลและเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงชีวิตครอบครัว มีความรัก        
ความเขาใจ และใหความอบอุน แนวทางดําเนินงานคือ จัดสภาพแวดลอม ประสบการณใหนักเรียน
ไดสัมผัสกับตวัอยางที่ดี สนับสนุนสงเสรมิใหกําลังใจนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ตาม
ความสนใจ และศักยภาพของตนเอง ใชหลักจิตวทิยาในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 
   2.  สนับสนุนใหความรวมมือ วางแผนรวมกับสถานศึกษาในการ 
แลกเปลีย่นขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหานักเรียน แนวทาง
ดําเนินงานคือ เขารวมประชมุ วางแผนหาแนวทางการดําเนินงาน ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
สงเสริมพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหานักเรียน            
   3.  เปนที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวติที่ดีแกนักเรียน แนวทาง
ดําเนินงานคือ ใหคําปรึกษา แนะนําที่ดีแกนักเรียน เสนอแนะแนวทางในการดําเนินชีวติที่ดีให
นักเรียน 
  สวัสดิ์ สุวรรณอักษร  (2540 : 44)  กลาววา ถึงบทบาทของผูปกครองตองใหความ
รวมมือกับครทูี่ปรึกษาในการใหขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกบัตวันักเรียน สนับสนุนใหนกัเรียนใชบริการ
แนะแนวและชวยดูแลเอาใจใสนักเรียนในความปกครองของตนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย ใน
ตนเอง รวมมือกับครูที่ปรึกษาในการแกไขปญหาและการพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ดาน ในขณะ 
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เดียวกันตวันักเรียนเองก็ควรใหความรวมมือกับครูที่ปรึกษาและผูปกครองโดยนักเรียนควรมบีทบาท
หนาที่ในการเขารับบริการรบัคําแนะนําปรึกษาจากครทูี่ปรึกษาดวยความสมัครใจ รับผิดชอบในการ
ตัดสินใจดวยตนเอง รวมมือในการใหขอมูลที่เปนจริงของตนเองโดยไมปดบังแกครูที่ปรึกษา        
ครูแนะแนว และผูปกครอง และที่สําคญัตองยอมรับที่จะปรับปรุงตนเองเสมอโดยเฉพาะเมื่อเกิด
ปญหา 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา บทบาทหนาที่ของหนวยงานและบุคลากรที่เกีย่วของ
ในการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนน้ัน  จะตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย             
และเพื่อใหเกดิความชัดเจนในการปฏิบตัิงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีคุณภาพ                
การประสานงานและการสรางความรวมมือรวมใจในการดูแลชวยเหลอืนักเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญ                
ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา สถานศกึษาควรประสานความรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให
การดําเนินงานประสบความสําเร็จเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียนตอไป 
 2.3  องคประกอบของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2546ข : 35) กลาววา กระบวนการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน มีองคประกอบที่เปนหัวใจของการดําเนินงาน 5 
กิจกรรมดังน้ี                                                                                                                               
  1.  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  คือการรูขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกบัตัวนักเรยีน            
ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษ มิใชการใชความรูสึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแกไขปญหา
นักเรียน ซึ่งจะทําใหไมเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลอืนักเรียนหรือเกิดไดนอยที่สุด 
  2.  การคัดกรองนักเรียน  เปนการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคลแลวนําผลทีไ่ดมาจําแนกตามเกณฑการคัดกรองที่สถานศึกษาไดจัดทําขึ้น 
  3.  การสงเสริมพัฒนานักเรียน  เปนการสนับสนุนใหนกัเรียนทุกคนที่อยูในความดูแล
ของครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ใหเปนบคุคลที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะชวย
ปองกันมิใหนักเรียนที่อยูในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหาและเปนการชวย
ใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหากลับมามีพฤติกรรมดีขึ้นตามที่สถานศกึษาหรือชุมชนคาดหวัง 
  4.  การปองกันและแกไขปญหา  คือความเอาใจใสดูแลนักเรียนทุกคนอยางเทาเทียม
กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา จําเปนอยางมากที่ตองใหความดูแลเอาใจใสเปน
พิเศษเพื่อปองกันและแกไขปญหาโดยไมปลอยปละละเลยจนกลายเปนปญหาของสังคม 
  5.  การสงตอ  เปนการดําเนินการในกรณีที่มีปญหายากตอการชวยเหลือหรือหากวา
ชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้นก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือใหนักเรียนไดรับ
การสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วขึ้น แตละกจิกรรมมีความสําคัญ แตกตาง
กันไป  
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 องคประกอบของระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนดังกลาว มีความสาํคัญ มีวิธีการและ
เครื่องมือที่แตกตางกันไป แตมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันซ่ึงเอ้ือใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี    
  2.3.1  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
   เน่ืองจากนักเรียนแตละคนมีพ้ืนฐานความเปนมาของชีวติที่ไมเหมือนกันจึงกอให 
เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งดานบวกและดานลบ ดังนั้นการไดรูขอมูลทีจํ่าเปนเกี่ยวกบัตวั
นักเรียนจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหครูทีป่รึกษามีความเขาใจนักเรยีนมากขึ้น สามารถนําขอมูลมา
วิเคราะหเพ่ือการคัดกรองนักเรียน เปนประโยชนในการสงเสริม การปองกันและแกไขปญหาของ
นักเรียนไดอยางถูกทาง ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษมิใชการใชความรูสึกหรือการคาดคะเน โดยเฉพาะ
การแกปญหานักเรียนซ่ึงจะทําใหไมเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือนักเรียน หรือเกิดไดนอยที่สุด 
   วนิดา ชนินทยุทธวงศ  (2544 : 20-22) กลาววา ในการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคลนั้น ครูที่ปรึกษาตองใชวธิีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เพ่ือใหไดขอมูลนักเรียนที่
ครอบคลุมทั้งดานความสามารถ ดานสุขภาพ และดานครอบครัว เครื่องมือที่สําคัญไดแก      
    1  ระเบียนสะสม   
    2.  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  
    3.  วิธีการและเครื่องมืออ่ืน ๆ เชน การสัมภาษณ การศึกษาจากแฟมสะสม
ผลงาน การเยี่ยมบาน การศึกษาขอมูลจากแบบบันทึกการตรวจสขุภาพดวยตนเองซึ่งจัดทําโดย 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   
   นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ข : 37) ยังได
กลาวถึงขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ที่ครปูระจําชั้น/ครทูี่ปรึกษาควรมีสําหรับใชในการดําเนินงานตาม
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดังนี้  
    1.  ขอมูลดานความสามารถ 
     1.1  การเรียน 
     1.2  ความสามารถพิเศษ/อัจฉริยะ 
    2.  ดานสุขภาพ      
     2.1  รางกาย/ความพิการ 
     2.2  จิตใจ-พฤติกรรม 
    3.  ดานครอบครัว      
     3.1  เศรษฐกจิ 
     3.2  การคุมครองสวัสดิภาพ 
    4.  ดานสารเสพติด 
    5.  ดานความปลอดภัย 
    6.  พฤติกรรมทางเพศ 
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    7.  ดานอ่ืน ๆ ที่ครูพบเพ่ิมเติม ซึ่งมีความสําคัญหรือเกี่ยวของกับการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
   ในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลนั้น กรมสามัญศึกษา  (2544 : 37) กลาววา  
ควรมีขอมูลดังตอไปน้ี 
    1.  ระเบียนสะสม  เปนเครือ่งมือในรูปเอกสารเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล 
เกี่ยวกับนักเรยีน โดยนักเรียนเปนผูกรอกขอมูลและครูที่ปรึกษานําขอมูลเหลานีม้าศึกษาพิจารณา
ทําความรูจักนกัเรียนเปนเบื้องตน หากขอมูลไมเพียงพอหรือมีขอสังเกตบางประการก็ควรหาขอมูล
เพ่ิมเติมดวยวธิีการตาง ๆ เชน การสอบถามจากนักเรียนโดยตรง การสอบถามจากครูคนอ่ืน ๆ หรือ
เพ่ือน ๆ ของนักเรียน ระเบยีนสะสมเปนขอมูลสวนตัวของนักเรียน จึงตองเปนความลับและเก็บไว
อยางดีมิใหผูใดเกี่ยวของหรือเด็กอ่ืน ๆ มารื้อคนได หากเปนไปไดควรเก็บไวกบัครทูี่ปรึกษาและมีตู
เก็บระเบียนสะสมใหเรียบรอย ระเบียนสะสมควรเกบ็รวบรวมขอมูลอยางตอเน่ืองอยางนอย 3 ป
การศึกษา หรือ 6 ปการศึกษา และสงตอระเบียนสะสมไปยังครูที่ปรกึษาคนใหมในปการศึกษาตอไป 
หรืออาจจัดครูที่ปรึกษาตามดูแลนักเรียนอยางตอเน่ือง จนจบการศึกษาในแตละตอนหรือจนจบ 6 ป
การศึกษาก็ได  
    2.  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก เปนเครื่องมือสําหรับการคัดกรองนักเรียน 
ดานพฤติกรรม การปรับตัว ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับสภาพจิตใจ ซึ่งจะชวยใหครทูี่ปรกึษามีแนวการ
พิจารณานักเรียนดานสุขภาพจิตมากขึ้น แบบประเมินพฤติกรรมเด็กเปนเครื่องมือที่กรมสุขภาพจิต
เปนผูจัดทําขึน้ ซึ่งใชกันแพรหลายในประเทศแถบยุโรป เพราะมีความเที่ยงและความตรง จํานวนขอ
ไมมากคณะผูจัดทําของกรมสุขภาพจิต โดยแพทยหญิงพรรณพิมล หลอตระกูล เปนหัวหนาคณะ  
ไดทําการวิจัยเพ่ือวิเคราะหความเที่ยงและความตรงแบบประเมินและหาเกณฑมาตรฐาน (Norm) 
ของเด็กไทย แบบประเมินพฤตกิรรมเด็กมี 3 ชุด คือ ชุดที่ครูเปนผูประเมินนักเรยีน ชุดที่พอแม 
ผูปกครอง เปนผูประเมินนักเรียน และชดุที่นักเรียนประเมินตนเอง   ทั้ง 3 ชุดมีเน้ือหาและจํานวน
ขอเทากันคือ 25 ขอ โรงเรียนอาจเลือกใชชุดที่นักเรียนประเมินตนเองชุดเดียว หรือใชควบคูกบัชุดที่
ครูเปนผูประเมินเพื่อความเที่ยงตรงยิ่งขึน้โดยระยะเวลาที่ประเมินไมควรหางจากนักเรียนประเมิน
ตนเองเกิน 1 เดือน ซึ่งถาหากเปนไปไดควรใชแบบประเมินทั้ง 3 ชุดพรอมกัน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองของผลที่ออกมา การใชแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ครูที่ปรึกษาจําเปนตองไดรับการอบรม
วิธีการใชกอน เพ่ือใหเกิดความเขาใจและมีทักษะในการใช 
   ในกรณีที่ขอมูลของนักเรียนจากระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤตกิรรมเด็กมี 
ไมพอเพียง หรือเกิดกรณีที่จําเปนตองการขอมูลเพ่ิมเตมิอีก ครูที่ปรึกษาก็อาจใชวธิีการและ
เครื่องมืออ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชน การสังเกตพฤติกรรมในหองเรียน การสัมภาษณ และการเยี่ยมบาน
นักเรียน เปนตน การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เปนกิจกรรมที่มุงใหครูที่ปรึกษาสรางสัมพันธภาพ
อันดีกับนักเรียนและผูปกครองนักเรียน เพ่ือใหครูที่ปรกึษาสามารถรวบรวมขอมูลนักเรียนไดมาก
พอที่จะสามารถวิเคราะหพฤติกรรม คัดกรองนักเรียน ใหคําแนะนําปรึกษา และวางแผนการจัด
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะนักเรียนในกลุมเสี่ยงหรือมี
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ปญหามักมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและกอปญหาขึ้นมากมาย ครูที่ปรึกษาที่มีขอมูลนักเรียนมาก
พอจะสามารถจัดกิจกรรมปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นไดและหากมีปญหาเกิดขึ้นก็จะสามารถแกปญหา 
ไดอยางทันทวงท ี
   วิธีการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน กลาววา มีวิธีการดังน้ี  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2547ข : 38) 
    1.  การสังเกต 
     1.1  สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน 
     1.2  สังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียน 
    2.  การสัมภาษณ 
     2.1  สัมภาษณผูเกี่ยวของ ไดแก 
      2.1.1  ผูเกี่ยวของภายในสถานศึกษา ไดแก ครูประจําชั้น/ครูที่
ปรึกษา  
ครูประจําวิชา/เพ่ือนครู และเพื่อนนักเรียน 
      2.1.2  ผูเกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา ไดแก ผูปกครองนักเรียน  
ญาติใกลชิดนกัเรียน และเพื่อนบาน  
     2.2  สัมภาษณตัวนักเรียนเอง 
    3.  การเยี่ยมบาน 
     3.1  เยี่ยมบานนักเรียนเพ่ือพบพอแม/ผูปกครองนักเรียน ไดทราบขอมูล 
เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ/สงัคม ความสัมพันธในครอบครัว ทศันคติ/คานิยมของคนในครอบครวั 
     3.2  เยี่ยมบานเพื่อพบบุคคลอ่ืน ๆ ในครอบครัว 
    4.  ศึกษาขอมูล 
     4.1  ศึกษาขอมูลจากผลงานของนักเรียน แบงออกเปน 
      4.1.1  จากผลงานการเขียน ไดแก อัตชีวประวตัิ บันทกึประจําวัน 
      4.1.2  จากชิ้นงาน ไดแก สมุดทํางาน/แบบฝกหัด งานฝมือ/ 
สิ่งประดิษฐ โครงงาน  
     4.2  ศึกษาขอมูลจากเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ไดแก 
      4.2.1  ระเบียนสะสม 
      4.2.2  การศึกษาเด็กเปนรายกรณี 
      4.2.3  บันทึกสุขภาพจากแพทย 
      4.2.4  บันทึกสรุปการประเมินจุดแข็ง จุดออน  
      4.2.5  บันทึกสรุปการสํารวจเบื้องตน เพ่ือคัดแยกความพิการ/ 
ความบกพรอง 
      4.2.6  บันทึกสรุปการสํารวจความสามารถพิเศษ 10 แวว 
      4.2.7  บันทึกสรุปการสํารวจนักเรียนดอยโอกาส 
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    5.  ทดสอบ 
     5.1  แบบทดสอบที่สถานศกึษาสรางขึ้น 
     5.2  แบบทดสอบระดับชาต ิ  
     5.3  แบบทดสอบมาตรฐาน  
   วิสรรณ พลเสน  (2547 : 35) กลาววา การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
หมายความวา นักเรียนแตละคนมีพ้ืนฐานความเปนมาของชีวิตไมเหมือนกัน หลอหลอมใหเกิด
พฤติกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งดานบวกและดานลบ ดังนั้นการรูขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลจึง
เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหครทูี่ปรึกษาเขาใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือการ
คัดกรองนักเรียนได 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เปนการรวบรวมขอมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับตวันักเรียนใหไดมากที่สุด เพ่ือประโยชนในการใหความชวยเหลอื มีวิธีการหรือ
เครื่องมือหลายอยาง อาทิ การสังเกต สมัภาษณ การเยี่ยมบาน ศึกษาขอมูล ทดสอบ ฯลฯ               
การเลือกใชเครื่องมือใหพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อที่จะสามารถรูจักนักเรียนแตละคนได
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  2.3.2  การคัดกรองนักเรียน 
   กรมสามัญศึกษา  (2544 : 15-18) กลาววา การคัดกรองนักเรียนเปนการ
พิจารณาขอมูลที่เกี่ยวกับตวันักเรียนเพ่ือการจัดกลุมนักเรียน แบงเปน 2 กลุม 
   1.  กลุมปกติ คือ นักเรียนที่ไดรับการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตามเกณฑการคัด
กรองของโรงเรียนแลว อยูในเกณฑของกลุมปกต ิ
   2.  กลุมเสี่ยง/มีปญหา คือ นกัเรียนที่จัดอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยง/มีปญหาตาม
เกณฑการคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตองใหความชวยเหลือปองกันหรือแกไขปญหาตามแต
กรณี การจัดกลุมนักเรียนนี้มีประโยชนตอครูที่ปรึกษาในการหาวิธกีารเพื่อดูแลชวยเหลือนักเรยีนได
อยางถูกตอง โดยเฉพาะการแกไขปญหาใหตรงกับปญหาของนักเรียนยิ่งขึ้น และมีความรวดเรว็ใน
การแกปญหา ซึ่งหากครูที่ปรึกษาไมไดคัดกรองนักเรียนเพ่ือการจัดกลุมแลว ความชัดเจนใน
เปาหมายเพื่อการแกไขปญหาของนักเรียนจะมีนอยลง มีผลตอความรวดเร็วในการชวยเหลือ ซึ่งบาง
กรณีจําเปนตองแกไขโดยเรงดวน  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ข : 44) กลาววา ผลการคัดกรอง
นักเรียน ครูทีป่รึกษาจําเปนตองระมัดระวังอยางยิ่งที่จะไมทําใหนักเรียนรูไดวาตนถูกจัดกลุมอยูใน
กลุมเสี่ยง/มีปญหา ซึ่งมีความแตกตางจากกลุมปกติ โดยเฉพาะนักเรียนวัยรุนที่มีความไวตอการรับรู 
แมวานักเรียนจะรูตัวดีวา ขณะน้ีตนเองมีพฤติกรรมอยางไร หรือประสบปญหาใดกต็าม และเพื่อเปน
การปองกันการลอเลียนในหมูเพ่ือนนักเรียนอีกดวย ดังนั้นครูที่ปรึกษาตองเก็บผลการคัดกรอง
นักเรียนเปนความลับ นอกจากนี้ครูที่ปรึกษาจะตองประสานงานกับผูปกครองเพื่อการชวยเหลือ
นักเรียน ซึ่งตองระมัดระวังในการสื่อสารที่ทําใหผูปกครองเกิดความรูสึกวา บตุรหลานของตนถูกจัด
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อยูในกลุมที่ผดิปกติ แตกตางจากเพื่อนนักเรียนคนอ่ืน ๆ ซึ่งอาจมีผลเสียตอนักเรียนในภายหลังได 
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการคัดกรองนักเรียนน้ัน ใหอยูในดุลพินิจของครูที่ปรึกษาและยึดถือเกณฑ
การคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเปนหลกัดวย ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณา
เกณฑการจัดกลุมนักเรียนรวมกัน เพ่ือใหมีมาตรฐานหรือแนวทางการคัดกรองนักเรียนที่เหมือนกัน 
เปนที่ยอมรับของครูในโรงเรียนรวมทั้งใหมีการกําหนดเกณฑวาความรุนแรงหรือความถี่ของ
พฤติกรรมเทาใดจึงจัดอยูในกลุมเสี่ยง/มีปญหา 
  การคัดกรองนักเรียนมีจุดมุงหมายเพื่อจําแนกกลุมนักเรียน เปนการจําแนกตามขอมูล
นักเรียน โดยยึดเกณฑการคัดกรองที่บุคลากรของโรงเรียนรวมกันกาํหนดขึ้น ผลการคัดกรอง
นักเรียนจะชวยใหครูที่ปรึกษาทราบพฤตกิรรมและแนวโนมของพฤตกิรรมนักเรียนที่รับผิดชอบ    
ซึ่งจะชวยใหครูที่ปรึกษาสามารถวางแผนจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับนักเรียนในแตละกลุมไดอยาง  
มีประสทิธิภาพ ทั้งน้ีครูที่ปรึกษาควรแจงผลการคัดกรองนักเรียนใหผูปกครองทราบทุกราย 
โดยเฉพาะนักเรียนในกลุมเสี่ยง/มีปญหา และตองแจงดวยวธิีการที่เหมาะสมเพื่อไมใหผูปกครอง
นักเรียนเกิดความรูสึกวาบตุรหลานของตนแปลกแยกจากนักเรียนอ่ืน แตควรใชวชีี้แจง เสนอแนะ 
และขอความรวมมือในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
  จากการศึกษาของสถาบันตาง ๆ ไดมีความเห็นถึงลักษณะของนักเรียนกลุมเสี่ยงมี
ลักษณะดังตอไปน้ี 
  กรมสุขภาพจิต  (2544ค : 4) กลาววา กลุมเสี่ยงหมายถึง ลักษณะกลุมคนที่มี
หลักฐานพอจะเชื่อไดวามีความเสี่ยงตอการเกิดปญหามากกวาบุคคลทั่ว ๆ ไป โดยที่คนกลุมน้ียงัไม
มีอาการหรือความผิดปกต ิแตถาไมไดรับการสรางภูมิคุมกันจะทําใหเกิดปญหาภายหลังได 
  กรมสุขภาพจิต  (2544ง : 151) กลาววา นักเรียนกลุมเสี่ยงดานยาเสพติดคือ กลุมคน
ที่ใชสารเสพตดิเชน บุหรี่ สุรา กัญชา ยาบา หรือสารเสพติดอ่ืน ๆ สวนกลุมเสีย่งดานการมี
เพศสัมพันธคอื กลุมที่มีลักษณะการจับคูอยูดวยกันอยางชัดเจน แยกกลุมอยูดวยกันสองตอสอง
บอยครั้ง หนีเรียน ขาดเรียนโดยไมมีเหตุผล 
  กรมสามัญศึกษา  (2544 : 84) กลาววา นักเรียนกลุมเสี่ยงดานยาเสพติดคือ ใชสาร
เสพติดหรือเคยใชสารเสพตดิ เชน กัญชา ยาบา หรือสารเสพยติดอ่ืน ๆ ลักษณะกลุมเสี่ยงดานการมี
เพศสัมพันธคอื มีลักษณะจับคูอยูกันอยางชัดเจน แยกกลุมอยูดวยกนัสองตอสองบอยครั้ง หนีเรียน
ขาดเรียนโดยไมมีเหตุผล 
  ศูนยสุขภาพจติที่ 9  (2546 : 1-2) กลาววา กลุมเสี่ยง หมายถึงกลุมทีย่ังไมใช
ยาเสพติด แตมีปจจัยเสี่ยง จากสภาพของครอบครัว ชมุชน และสังคมที่อยูอาศัยมีสวนที่จะทําให
กลุมเสี่ยงกลายเปนกลุมเสพ สวนจังหวดัแพรไดใหความหมายของกลุมเสี่ยงดังน้ี กลุมเสี่ยงหมายถึง 
บุคคลที่มีปจจัยทั้งทางดานบุคคล ครอบครัว ชุมชน สงัคม พรอมที่จะทําใหนักเรยีนใชสารเสพติด 
บุคคลเหลานีถ้าไมสรางภูมิคุมกันไวมีโอกาสที่จะใชสารเสพติดได  
  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  (2544 : 84)  ไดใหเกณฑการพิจารณานักเรียน      
กลุมเสี่ยงในดานยาเสพติด ดังนี้ ใชหรือเคยใชสารเสพติด เชน กัญชา ยาบา หรือสารเสพติดอ่ืน ๆ 
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พฤติกรรมดานมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรมีเกณฑการพิจารณาดังน้ี จับคูชัดเจนและแยกกลุมอยู
ดวยกันสองตอสองบอยครั้ง ซึ่งมีผลกระทบตอผลการเรยีนของนักเรียน 
  โรงเรียนวัดดอนตูม  (2544 : 84)  ไดใหเกณฑการพิจารณานักเรียนกลุมเสี่ยงในดาน
ยาเสพติดดังน้ี สูบบุหรี่เปนประจํา จับกลุมเขาหองน้ําของโรงเรียนเปนเวลานาน ๆ ใชหรือเคยใชสาร
เสพติด เชน กัญชา ยาบา กาว 3 k น้ํามันรถยนต หรือสารเสพติดอ่ืน ๆ ชุมชนทีน่ักเรียนอาศัยอยู
ใกลเคยีงเปนแหลงคายาเสพติด บุคคลในครอบครัวมีผูใชยาเสพติดหรือเปนผูคายาเสพติด ลักษณะ
ของผูใชยาเสพติดจะมีอารมณแปรปรวน รางกายทรุดโทรม ไมเขาสังคม พฤติกรรมดานการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควรมีเกณฑการพิจารณาดังน้ี จับคูกันอยางชดัเจน แยกกลุมอยูดวยกันสอง
ตอสองบอยครั้ง หนีเรียนเปนประจํา มีเครื่องใชราคาแพง 
  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  (2544 : 84)  ไดใหเกณฑการพิจารณานักเรียนกลุมเสี่ยง
ดานยาเสพตดิดังน้ี ติดบุหร่ี ใชสารเสพตดิหรือเคยใช เชน กัญชา ยาบา ดมกาว ทินเนอร               
สารระเหยอื่น ๆ ดานพฤตกิรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรคือจับคูกันอยางเห็นไดชัด              
แยกกลุมอยูดวยกันสองตอสองบอยครั้ง ใชเครื่องสําอางมากกวาปกติ ใสเสื้อผาราคาแพง หนีเรียน
ขาดเรียนบอยคร้ัง เที่ยวเตรกลางคืน ผลการเรียนตกต่ํา 
   3.  กลุมมีปญหา คือ นักเรียนที่จัดอยูในเกณฑของกลุมมีปญหาตามเกณฑการ 
คัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนตองชวยเหลือและแกปญหาโดยเรงดวน 
   4.  กลุมพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีความเปนอัจฉริยะแสดงออก
ซึ่งความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหน่ึงหรือหลายดานอยางเปนที่ประจักษเม่ือเทียบกับผูมีอายุ
ในระดับเดียวกัน สภาพแวดลอมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนตองใหการสงเสริมใหนักเรยีนไดพัฒนา
ความสามารถพิเศษนั้นอยางเต็มศักยภาพ  
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การคัดกรองนักเรียน เปนการกวิเคราะหขอมูลทั้งหมด
ที่ไดจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล แลวนําผลมาจําแนก คัดกรองนักเรียน สถานศึกษาควรมี
การประชุมคร ูกําหนดเกณฑการคัดกรองเพื่อจัดกลุมนักเรียนรวมกนั ใหเปนที่ยอมรับของครูและ
สอดคลองกับสภาพความจริง สถานศึกษาจะตองจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล 
  2.3.3  การสงเสริมพัฒนานักเรียน 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ข : 45)  กลาวถึงการ
สงเสริมพัฒนานักเรียนวา เปนการจัดกิจกรรมสนับสนนุใหนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลของครูที่
ปรึกษา ไมวาจะเปนนักเรียนในกลุมปกต ิหรือกลุมเสี่ยง/มีปญหา ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองในดานตาง ๆ ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุม
เสี่ยง และเปนการชวยใหนกัเรียนกลุมเสีย่ง/มีปญหา กลับมาเปนนักเรียนกลุมปกตแิละมีคุณภาพ
ตามที่โรงเรียนและชุมชนคาดหวังตอไป การสงเสริมนักเรียน มีหลายวิธทีี่โรงเรียนสามารถพิจารณา
ดําเนินการได แตมีกิจกรรมหลักสําคัญที่โรงเรียนตองดําเนินการคือ 
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    1.  การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริม
นักเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได สถานที่ที่ใชจัดกิจกรรมโฮมรูมอาจเปนหองเรียนหรือนอก
หองเรียน โดยจัดใหมีบรรยากาศเสมือนบาน ที่มีครูทีป่รึกษาและนกัเรียนเปนด่ังสมาชิกในครอบครัว
เดียวกัน และมีการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอนักเรยีนในดานตาง ๆ เชน การรูจักตนเองของ
นักเรียน  การรูจักผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม มีทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตวัและการวางแผนชวีิต 
เปนตน กิจกรรมเหลานี้ครูและนักเรียนควรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดวยกัน การจัดกิจกรรม  
โฮมรูมน้ี จะชวยใหครทูี่ปรกึษารูจักนักเรยีนมากขึ้น สามารถสงเสริมความสามารถและปองกัน
ปญหาของนักเรียนไดอีกดวย 
    2.  การจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Classroom  meeting) เปน
การพบกันระหวางครูที่ปรกึษากับผูปกครองนักเรียน เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอกัน และรวมมือ
กันดูแลชวยเหลือนักเรียนระหวางบาน โรงเรียน และผูปกครอง การประชุมผูปกครองจะทําให
นักเรียนไดรับความเอาใจใสดูแลจากผูปกครองมากขึ้น ทั้งการสงเสรมิใหนักเรียนมีคุณภาพมี
ความสามารถมากยิ่งขึ้น หรือรวมมือกับทางโรงเรียนในการปองกันหรือแกไขปญหาของนักเรียน  
ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  (2546ข : 3) ที่กลาวถึงการสงเสริม
พัฒนานักเรียนวา เปนการสนับสนุนใหนกัเรียนทุกคนในกลุมคัดกรอง ไมวาจะเปนนักเรียนกลุม
ปกติหรือกลุมเสี่ยง มีปญหา กลุมความสามารถพิเศษ ใหมีคุณภาพมากขึ้น ไดพัฒนาเต็มศักยภาพ            
มีความภาคภูมิใจ ในตนเองในดานตาง ๆ ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนที่อยูในกลุมปกติและกลุม
พิเศษกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา และเปนการชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหากลับมา
เปนนักเรียนกลุมปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังตอไป การสงเสริม
พัฒนานักเรียนมีหลายวิธทีีโ่รงเรียนสามารถพิจารณาดําเนินการได แตมีกิจกรรมหลักสําคัญที่
โรงเรียนตองดําเนินการคือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรยีนและการจัด
กิจกรรมเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตหรอืกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   โรงเรียนมะคาวิทยา สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได
เสนอแนะกิจกรรมในการสงเสริมพัฒนานักเรียน ควรมกีิจกรรมเหลานี้คอื กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
ประชุมผูปกครองชั้นเรียน กิจกรรมสงเสริมคนดีที่ ม.ว. กิจกรรมประชาสัมพันธ กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย กิจกรรมการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน กิจกรรมตานยาเสพติด กิจกรรมรูกตัญู และกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย  (โรงเรียน
มะคาวิทยา.  2548 : 3) 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การสงเสริมและพฒันานักเรียน เปนการสนับสนุนให
นักเรยีนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะชวยปองกนัไมใหนักเรียนในกลุมปกตกิลายเปนนักเรียน
กลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา และเปนการชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา กลับมามีพฤติกรรมดขีึ้น
ตามตองการของสถานศึกษาและชุมชน สิ่งสําคัญที่ครูทีป่รึกษาตองตระหนักในการจัดกิจกรรม
ประชุมคือ ตองมีการเตรียมขอมูลนักเรียนแตละคนใหชัดเจน และในการสื่อสารกับผูปกครองจะตอง
ระมัดระวังคําพูดที่กอใหเกิดความรูสึกทางลบ การแจงขอบกพรองของนักเรียนควรเปนการพูดที่
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แสดงถึงความเขาใจในตัวนักเรียน แสดงถึงความหวงใยใสใจของครทูี่มีตอนักเรียนทุกคน และอาศัย
กิจกรรมที่จะนําใหผูปกครองตระหนักในความรับผิดชอบ และตองการปรับปรุงหรือแกไขในสวนที่
บกพรองของนักเรียน ในการจัดการประชุมทุกครั้งครทูี่ปรึกษาจะตองบันทึกหลักฐานการประชมุแต
ละครั้งเพ่ือเปนหลักฐาน เปนขอมูลสําหรับการดูแลชวยเหลือนักเรียน และเปนขอมูลสําหรับการ
จัดการประชุมใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครองในครั้งตอไป 
  2.3.4  การปองกันและแกไขปญหา 
   ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรใหความเอาใจใสกับนกัเรียนทุกคน  
เทาเทียมกัน แตสําหรับนักเรียนในกลุมเสี่ยง/มีปญหา จําเปนตองไดรับการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด 
และหาวธิีการชวยเหลือทั้งการปองกันและการแกไขปญหา โดยไมปลอยปละละเลยนักเรียน         
จนกลายเปนปญหาของสังคม การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนจึงเปนภาระงานที่ยิ่งใหญ
และมีคุณคามาก และครูที่ปรึกษาตองจัดทําบันทึกหลกัฐานการชวยเหลือนักเรียนไวทุกครั้ง 
   ประเวช ตันตพิิวัฒนสกุล  (2546 : ออนไลน) กลาววา การปองกันและแกไข
ปญหานั้นตองอาศัยหลายมุมมองและวิธีการที่หลากหลาย ปญหาอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงาน
คือปญหาระดับนโยบายและโครงสราง รวมถึงการขาดขอมูล วัฒนธรรมของกลุมวยัรุน ประสบการณ
ของวิธีการในการแกปญหาเกี่ยวกับพฤตกิรรมของวัยรุนคือ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งเปน
ความรวมมือระหวางหนวยงานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ  
   สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ  (2548 : ออนไลน) กลาววา
มาตรการในการปองกันปญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในสังคมปจจุบันมีดังนี้ 
    1.  ครอบครัวหรือผูปกครองตองใหความรักและความอบอุนแกลูกหลาน 
ความรักของพอแม การเลี้ยงดูของพอแม วินัยของพอแม และความเปนอันหนึ่งอันเดียวของพอแม 
มีสวนสรางบคุลิกภาพและคานิยม รวมถงึแบบแผนพฤตกิรรมในเรื่องเพศใหแกเด็ก พอแม 
ผูปกครองตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดี เยาวชนอยูในวัยทีต่องมีตัวแบบที่ดีเพื่อเขาจะไดเลียนแบบ
พฤติกรรมเชน ในเรื่องการวางตวัตอเพศตรงขาม ความมั่นคงทางอารมณ ความซื่อสัตยตอกัน          
การใหเกียรตซิึ่งกันและกันในการใชชวีติคูของพอแม 
    2.  การปลูกฝงคานิยมเร่ืองเพศที่ถูกตองใหแกลูกหลาน พอแมหรือผูปกครอง
ปลูกฝงคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีในเรื่องเพศ เชน ผูหญิงใหรักนวลสงวนตัว ผูชายใหเกียรติ
ผูหญิง รูจักความรับผิดชอบ 
    3.  พอแม ผูปกครองตองเขาใจลักษณะธรรมชาติและความตองการของวัยรุน 
พอแมควรมีการศึกษาพัฒนาการในชวงวยัตาง ๆ ของลูกหลาน เชน พอแมตองเขาใจวาวัยรุน
ตองการอิสระความเปนสวนตัว การตัดสินใจดวยตนเอง เปนตน พอแมจึงตองทําการศึกษาเพือ่ลด
ชองวางระหวางวัยระหวางพอแมกับลูก 
    4.  ครอบครัวมีการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย ชวยใหวยัรุนแสดงลักษณะ
ความเปนตัวของตัวเองมีการปรับตวัทางสังคมที่ดี เด็กและเยาวชนทีมี่สัมพันธภาพและปรองดองกับ
พอแมของเขาจะมีปญหานอกบานนอยกวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวทีมี่การเลี้ยงดูแบบเขมงวด 
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    5.  เลือกหรือคัดกรองสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วทิยุ อินเตอรเน็ต ใหอยูใน
ขอบขายทีเ่หมาะสมไมลอแหลมจนเกินไป ถาสื่อใด ๆ ที่ออกมาเห็นวาไมสมควร พอแมควรใหขอมูล
ยอนกลับ ใหความรู คําอธบิาย ชี้ใหเห็นคุณและโทษของขอมูลจากสื่อน้ัน ๆ  
    6.  การสนับสนุนการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชน การรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน เชน การอานหนังสือ การออกกําลังกาย การเลนดนตรี เปนตน 
    7.  กลุมเพ่ือนเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอวัยรุนมาก พอแม ผูปกครอง จึงควรทํา
ความรูจัก สนิทสนมกับกลุมเพ่ือนของลูกหลาน และคอยสอนใหเยาวชนเลือกคบเพื่อนที่มีลักษณะ
เปนกัลยาณมติร 
   กรมสามัญศึกษา  (2544 : 24) กลาววา มาตรการในการปองกันและแกไขปญหา
ใหกับนักเรียนที่ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษาจําเปนตองดําเนินการมี 2 ประการคือ 
    1.  การใหการปรึกษาเบื้องตน เปนการใหการชวยเหลอืเพ่ือผอนคลายปญหา
ใหลดนอยลง ทั้งดานความรูสึก ความคิด และการปฏิบตัิตนของนักเรียนโดยมุงหวังใหนักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามหรือพึงประสงค ทั้งน้ีครูที่ปรึกษาจะตองสรางสัมพันธภาพ
กับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเกิดความไววางใจกลาที่จะใหขอมูลทีถ่กูตอง เพ่ือครูที่ปรึกษาจะไดให
คําแนะนําในการแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
    2.  การจัดกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหา กรมสามัญศึกษา มีแนวทาง
การจัดกิจกรรม 5 แนวทางที่จําเปนคือ   
     2.1  การใชกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     2.2  การใชกิจกรรมซอมเสริม 
     2.3  การใชกิจกรรมในหองเรียน 
     2.4  การใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 
     2.5  การใชกิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ข : 49-50) กลาววา 
มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาใหกับนักเรียนมีหลายวิธี ไดแก การใหคําปรึกษาเบื้องตน 
การจัดกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหา และการตดิตามดูแลชวยเหลือ ครูควรจัดกิจกรรม
ปองกันและชวยเหลือนักเรยีนในกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา โดยใชเครื่องมือคือ แบบบันทึกการให
คําปรึกษา แบบบันทึกผลการประสานและชวยเหลือนักเรียน แบบบันทึกการติดตามดูแลชวยเหลือ
นักเรียน เปนตน การแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง และจะตอง
ไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งผูปกครองอยาง
ใกลชิด แนวทางในการแกไขพฤติกรรมนักเรียนทําไดหลายรูปแบบ ซึ่งอาจใชวิธีการลงโทษเพื่อให
นักเรียนตระหนักถึงความผดิที่ไดกระทําไป หรืออาจใชวิธีการเห็นอกเห็นใจประนีประนอม ให
กําลังใจหรือเสริมแรง เพ่ือใหเห็นวาพฤตกิรรมที่ไมดีเหลานั้นนักเรียนตองเลิกประพฤติปฏิบตัิดวย
ความเต็มใจ จึงจะสามารถแกไขพฤติกรรมนั้นไดอยางยั่งยืน การพิจารณาเลือกใชกิจกรรม ครูที่
ปรึกษาจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะปญหา บุคลิกลักษณะของนักเรียนแต 
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ละคน สภาพของชั้นเรียน โรงเรียนและชุมชนดวยและขอมูลที่ครทูีป่รึกษาพึงตระหนักอยางยิ่งคือ
การรักษาความลับของนักเรยีน เร่ืองราวขอมูลของนักเรียนที่ใหการชวยเหลือตองไมนําไปเปดเผย 
เวนแตเพ่ือขอความรวมมือในการชวยเหลอืนักเรียนจากบุคคลที่เกี่ยวของ โดยตองไมระบุชื่อ-สกุล
จริงของนักเรียนและการเปดเผยควรเปนลักษณะที่ใหเกียรตินักเรียน กระบวนการปองกันแกไข
วิกฤตความรุนแรงใหกับนักเรียนนักศึกษา ควรดําเนนิการดังน้ี 
   ขั้นตอนที่ 1  สรางบรรยากาศที่อบอุน ปลอดภัยดวยวถิีประชาธิปไตย โดยใช
วิธีการเสริมแรง จูงใจใฝสําเร็จ ใหรักและเห็นคุณคาในตัวเอง สรางนสิัยใฝอนาคต ลดอคติ ดูแล        
เอาใจใสอยางทั่วถึงและเทาเทียม ปกปองสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ปรับระบบและขยายเวลาจัด
กิจกรรมและบริการในโรงเรียน ขจัดจุดลอแหลมเสี่ยงภัย พัฒนาระบบการแนะแนวและใหคําปรึกษา
โดยการมีสวนรวมของทุกสวนของสังคมใหเขมแข็ง จริงจัง 
   ขั้นตอนที่ 2  เรียนรูและเฝาระวังสัญญาณเตือนภัย โดยใชวธิีการอบรมพัฒนา
สงเสริมความรูความเขาใจพฤติกรรมที่สอสัญญาณเตอืนภัย และแนวทางการเฝาระวัง ยับยั้ง 
ปองกัน กําหนดแผนงาน ขั้นตอน วธิีปฏิบัติเพ่ือจัดการกับสัญญาณเตือนภัย 
   ขั้นตอนที่ 3  ดําเนินการยับยั้ง ชวยเหลือนักเรียนที่สงสัญญาณกอเหตุรุนแรง  
โดยใชวธิีประสานความรวมมือกับผูปกครองและผูเกีย่วของ วิเคราะหสถานการณแวดลอมที่กระตุน
ใหเกิดการใชความรุนแรง จัดโปรแกรมฝกทักษะลดความขัดแยงใหนักเรียนกลุมเสี่ยง จัดทําแผน
แกไขปญหาฉกุเฉิน รณรงคใหผูปกครองและบุคคลใกลชิดเก็บรักษาอาวุธและสื่อกระตุนการใชความ
รุนแรงใหอยูในที่มิดชิด 
   ขั้นตอนที่ 4  เตรียมการยับยั้งแทรกแซงระหวางเกิดเหตุวิกฤตความรุนแรง (การขู
วางระเบิด,การใชอาวุธ,การวางเพลิง,การตอสูทะเลาะววิาท,การกลั่นแกลงรังแก,การลวงละเมิดทาง
เพศ) โดยใชวธิีกําหนดมาตรการ ขั้นตอน การอพยพ เคลื่อนยายนักเรียน อบรมบุคลากรที่เกีย่วของ
ในการประสานการปฏิบัติรบัมือเหตุวิกฤต วางระบบการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน จัดระบบรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน ฝกซอมปฏิบัติการรับมือกับเหตฉุุกเฉิน 
   ขั้นตอนที่ 5  การจัดการกับสถานการณหลังเหตวุิกฤต โดยใชวธิีรวมศึกษาทํา
ความเขาใจปฏิกิริยาของบคุคลเมื่อเผชญิความเครียด ความกลัว และการสูญเสยี ชวยเหลือ
ผูปกครองใหเขาใจปฏิกิริยาของบุตรหลานตอเหตุการณรุนแรงและการปลอบขวญั ชวยเหลือใหการ
บําบัดฟนฟูสภาพจิตใจนักเรียน ชวยเหลอืผูเคราะหรายจากเหตุการณรุนแรงและครอบครัว 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียน ครูที่ปรึกษา
ตองพิจารณาสาเหตุของปญหาใหครบถวนและหาวิธกีารชวยเหลือใหเหมาะสมกับสาเหตุนั้น ปญหา
ที่เหมือนกันของนักเรียนไมจําเปนตองเกิดจากสาเหตุที่เหมือนกัน วิธีการชวยเหลือที่ประสบ
ความสําเร็จกบันักเรียนคนหนึ่งอาจไมเหมาะสมกับนักเรียนอีกคนหนึ่งเน่ืองจากความแตกตางของ
บุคคล ดังนั้นการชวยเหลือแกปญหาของนักเรียนโดยเฉพาะการใหคาํแนะนําปรึกษาจึงไมมีสูตรการ
ชวยเหลือที่ตายตัว เพียงแตมีแนวทาง กระบวนการ หรือทักษะการชวยเหลือที่ครูที่ปรึกษาแตละคน
สามารถเรียนรู ฝกฝนเพื่อนําไปใชใหเหมาะสมกับแตละปญหาในนักเรียนแตละคนได      
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  2.3.5  การสงตอนักเรียน 
   ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนตามกระบวนการดังกลาวขางตน   
อาจมีบางกรณีที่ปญหามีความยากตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น 
ก็ควรดําเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตอไป เพ่ือใหปญหาของนักเรียนไดรับการ
ชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปลอยใหเปนบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษาตอไป    
ความยุงยากของปญหาอาจมีมากขึ้น หรือลุกลามกลายเปนเรื่องใหญที่ยากแกการแกไข 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2  (2548 : ออนไลน) กลาววา             
การสงตอนักเรียน จะตองไดรับความรวมมือจากผูปกครองที่ตองอาศัยความเขาใจ เวลา และ
งบประมาณเพื่อสงตอนักเรียนในการแกปญหา กําหนดแนวทางในการสงตอนักเรียนไว 2 แบบคือ                      
    1.  การสงตอภายใน ครูที่ปรึกษาสงตอไปยังครูที่สามารถใหการชวยเหลือ
นักเรียนได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับลกัษณะปญหา เชน สงตอครแูนะแนว ครูพยาบาล ครูประจําวิชาหรือฝาย
ปกครอง 
    2.  การสงตอภายนอก ครูแนะแนวหรือฝายปกครองเปนผูดําเนินการสงตอไป
ยังผูเชี่ยวชาญภายนอก 
   ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  (2546ข : 4)      
ที่กลาววา ในการสงตอนักเรียนเพ่ือการชวยเหลือน้ันครูที่ปรึกษาสามารถดําเนินการไดตั้งแต
กระบวนการการรูจักนักเรียนหรือการคัดกรองก็ได ขึ้นอยูกับกรณีปญหาของนักเรียน  
   กรมสามัญศึกษา  (2544 : 29) กลาววา การสงตอนักเรียนไปพบครอ่ืูน ๆ เพ่ือให
การชวยเหลือตอไปน้ัน มีแนวทางในการสงตอสําหรับครูที่ปรึกษาดงัน้ี   
    1.  นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิม ไมดีขึ้นหรือแยลง แมวาครูที่ปรึกษาจะ
ดําเนินการชวยเหลือดวยวิธกีารใด ๆ  
    2.  นักเรียนไมใหความรวมมือในการชวยเหลือของครูทีป่รึกษา เชน นัดใหมา
พบแลวไมมาตามนัดอยูเสมอ ใหทํากิจกรรมก็ไมใหความรวมมือใด ๆ  
    3.  ปญหาของนักเรียนเปนเรื่องเฉพาะดาน เชน เกี่ยวกบัความรูสึก              
ความซับซอนของสภาพจิตใจ จําเปนตองไดรับการชวยเหลืออยางใกลชิด และไดรบัการบําบัดทาง
จิตวิทยา ควรพิจารณาสงตอใหผูมีความรูความชํานาญเฉพาะทางดําเนินการใหความชวยเหลอื
ตอไป 
   เชนเดียวกบักรมสุขภาพจิต  (2544ข : 38-39) ที่กลาววา ในการสงตอนักเรียนน้ัน 
มีแนวทางในการสงตอดังน้ี  
    1.  ครูที่ปรึกษาประสานงานกับครูที่จะชวยเหลือนักเรยีนตอเพ่ือใหทราบ
ลวงหนา 
    2.  สรุปขอมูลสวนตวัของนกัเรียนที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือ และวิธีการ
ชวยเหลือที่ผานมา รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการชวยเหลือใหผูที่รับชวงการชวยเหลือนักเรียนทราบ 
โดยมีแบบบันทึกการสงตอ หรือแบบประสานงานขอความรวมมือจากผูเกี่ยวของ 
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    3.  ครูที่ปรึกษาตองชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึงความจําเปนในการสงตอ โดยใช
คําพูดที่สรางสรรค ระมัดระวังไมใหนักเรียนเกิดความรูสึกผิด กังวล หรือโกรธ แตใหนักเรียนเกดิ
ความรูสึกที่ดีจากการสงตอ และยินดีไปพบกับครทูี่จะชวยเหลือ 
    4.  ครูที่ปรึกษานัดแนะวัน เวลา สถานทีน่ัดพบกับครทูี่ชวยเหลือนกัเรียน 
และสงตอใหเรียบรอย 
    5.  ติดตามผลการชวยเหลอืนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 
   โรงเรียนอํานาจเจริญ  (2548 : ออนไลน) กลาววา การสงตอนักเรียนในการ
ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนของโรงเรียน มีปญหาบางปญหาที่ยากตอการชวยเหลือ 
หรือชวยเหลือแลวนักเรียนยงัมีพฤติกรรมไมดีขึ้นก็จัดการสงตอ โดยแบงเปนสงตอภายในและสงตอ
ภายนอก จากการดําเนินงานอยางตอเน่ืองทําใหนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมลดลงและ
สงเสริมใหนักเรียนกลุมปกติมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ข : 51-52) กลาววา          
การสงตอนักเรียนในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน โดยครูประจําชั้น/ครทูี่ปรึกษา                     
ตามกระบวนการการปองกันและชวยเหลอืนักเรียนน้ัน ในกรณีที่ปญหายากตอการชวยเหลือหรือ
ชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้นก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน กรณีที่มีเด็กมี
ความสามารถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กดอยโอกาส ก็ควรสงตอ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหนักเรียนไดรับการสงเสรมิพัฒนาและ
ชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วขึ้น  
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา ในการสงตอนักเรียนน้ันก็เพ่ือเปนการชวยเหลือ
นักเรียนในกรณีที่โรงเรียนไมสามารถดําเนินการเองได จึงตองมีกระบวนการในการสงตอไปยัง
ผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อชวยในการบําบดัรักษาตอไป ความสําเร็จในการชวยเหลอืนักเรียนเกิดจาก
ความรวมมือรวมใจของนักเรยีน ครูทุกฝาย และการสนบัสนุนอยางดียิ่งจากผูปกครอง อีกทั้งจาก
จิตแพทย หรือนักจิตวิทยาประจําโรงเรียน เพ่ือรวมกันดูแลชวยเหลอืนักเรียน ก็จะทําใหระบบการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนมีความสมบูรณ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  

3.  หลักการ แนวคิด ทางการบริหาร 
 3.1  ความหมายและความสําคัญของการบริหาร 
  3.1.1  ความหมายของการบริหาร 
  การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษานั้น จะตองดําเนินการเปนไปอยางมีขั้นตอน            
มีระบบตอเน่ืองสัมพันธกันในรูปของกระบวนการ ซึ่งจะทําใหมองเห็นทิศทางขอบขายของงานและ
ผลสําเร็จของงานในอนาคต ผูบริหารจึงตองเขาใจคําวา การบริหาร ซึ่งมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
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  สมาน รังสิโยกฤษณ; และ สุธี สุทธสิมบูรณ  (2541 : 1) กลาววา การบริหารหมายถึง 
ความพยายามที่จะรวมมือกันดําเนินงานของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งใหบรรลุตามเปาหมายที่ 
วางไว 
  วิโรจน สารรัตนะ  (2542 : 11)  กลาววา การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลุจุดหมายขององคการโดยอาศัยหนาที่หลักทางการบริหารอยางนอย 4 ประการคือ                  
การวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีผูบริหารเปน
ผูรับผิดชอบทีจ่ะใหมีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
  วิทยากร เชยีงกูล  (2543 : 158)  กลาววา การบริหารประกอบดวยการวางแผน   
การอํานวยการและการควบคุมคนทํางานและสภาพแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับ วิรชั วิรัชนิภาวรรณ  
(2548 : 4)  ที่กลาววา การบริหารหมายถึง กระบวนการที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอนสําคัญ อันไดแก 
การวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล และสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรรีัตน; และคนอื่น ๆ  
(2547 : 493-494)  ที่กลาววา การบริหารหมายถึง กระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมาใชให
บรรลวุัตถุประสงคตามขั้นตอนบริหารคือ  การวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม  
โดยที่การวางแผนคือการกําหนดวัตถุประสงค การตัดสินใจ การจัดองคการคือการรวบรวม
ทรัพยากร การจัดหาคนเขาทํางาน การจัดโครงสราง การนําคือการจูงใจ การมีอิทธิพลและการ
ติดตอสื่อสาร การควบคุมคอืการตรวจสอบ การบริการสินคา กระบวนการควบคุมคณุภาพ 
  เจริญผล สุวรรณโชติ  (2544 : 232) กลาววาการบริหาร คือกระบวนการของสังคม
อยางหนึ่งที่เกิดขึ้นกับกลุมคนกลุมหน่ึงที่เขามารวมกันเพ่ือกระทํากิจกรรมอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
เพ่ือใหบรรลุถงึจุดหมายตามที่ไดกําหนดเอาไว การกระทํานั้นจะเปนการกระทําที่เกี่ยวของกับการ
สรางสรรค การดําเนินการเพื่อใหคงอยูตอไป การกระตุนหรือการยั่วยุใหเกิดการกระทํา การควบคุม 
และการกระทาํที่ใหเกิดการรวมกันเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางมีระบบแบบแผนหรืออยางไมมี
แบบแผนทั้งในดานของบุคคลและในดานของวัตถ ุ     
 จากความหมายของการบริหารที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การบริหาร หมายถึง            
การปฏิบัติงานของบุคคลตัง้แตสองคนขึน้ไปในองคกรหรือหนวยงานที่กระทําอยางมีขั้นตอนตอเน่ือง
และเปนระบบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวตัถุประสงคตามทีว่างไวรวมกัน โดยมี
ผูบริหารเปนผูกํากับติดตามใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.1.2  ความสําคัญของการบริหาร  
   สมศักดิ์ คงเทีย่ง  (2545 : 56) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารไวดังนี้  
   1.  การบริหารไดเจริญเติบโตควบคูมากบัการดํารงชีวติของมนุษยและเปนสิ่งที่
ชวยใหมนุษยดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางผาสุก 
   2.  จํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว เปนผลใหองคการตาง ๆ ตองขยาย
งานดานการบริหารใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
   3.  การบริหารเปนเครื่องบงชี้ใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของสังคม 
ความกาวหนาดานวิทยาการตาง ๆ ทําใหการบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและกาวหนารวดเรว็ยิ่งขึ้น 
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   4.  การบริหารเปนมรรควธิทีี่สําคัญในอันที่จะนําสังคมและประเทศไปสูความ
เจริญกาวหนา 
   5.  การบริหารจะชวยชี้ใหทราบถึงแนวโนมทั้งในดานความเจริญและความเสื่อม
ของสังคมในอนาคต 
   6.  การบริหารมีลักษณะเปนการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในองคการ ฉะน้ัน
ความสําเร็จของการบริหารจึงขึ้นอยูกับปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง 
   7.  การบริหารมีลักษณะตองใชการวินิจฉยัสั่งการเปนเครื่องมือ ซึ่งนักบริหาร
จําตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมตาง ๆ และการวินิจฉัยสัง่การเปนเครือ่งแสดงใหทราบถึง
ความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหาร 
   8.  ชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาในครอบครัวหรือในองคการยอมมีสวนเกี่ยวพนั
ในการบริหารอยูเสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเปนเรื่องนาสนใจและจําเปนตอการดํารงชีวิตอยางฉลาด 
   9.  การบริหารกับการเมืองเปนสิ่งคูกันไมอาจแยกจากกันไดโดยเด็ดขาด ดังที่
กลาวกันวา การเมืองกับการบริหารนั้นเปรียบเสมือนคนละดานของเหรียญอันเดียวกัน 
   สมยศ นาวีการ  (2544 : 23) ไดสรุปความสําคัญของการบริหารไววา การบริหาร
มีความสําคัญและเกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวพันระหวางกันเพื่อความสําเร็จของ
เปาหมาย เปนเรื่องเก่ียวกบัความสําเร็จในเปาหมายทีก่ําหนดไว เปาหมายดังกลาวนี้จะแตกตางกัน
ไปแตละองคการ แตไมวาเปาหมายที่กําหนดไวขององคการใดองคการหนึ่งโดยเฉพาะจะเปน
อยางไรก็ตาม การบริหารก็คือกระบวนการสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหเปาหมายดังกลาวนี้ประสบ
ความสําเร็จ 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การบริหารมีความสําคัญแกคนทุกกลุมเพราะการ
บริหารทําใหการทํางานขององคการสําเร็จ กอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ แมวานักบริหารจะ
ไมไดเปนผูลงมือทํางานเองแตตองอาศัยคนอ่ืนเปนผูทาํงานตาง ๆ ก็ตาม แตก็ไมไดหมายความวา
ผูบริหารไมตองทําอะไรเลย ตรงกันขาม นักบริหารกลบัตองหันมาทํางานบริหารหรือการจัดการที่
เปนงานของกลุมทั้งกลุม เพ่ือใหองคการสามารถดําเนินไปไดอยางเปนระบบ โดยทีทุ่กฝายตาง
ทํางานโดยไดประสิทธิภาพและประสานสอดคลองกัน 
 3.2  กระบวนการบริหาร 
  การดําเนินงานเพื่อใหองคกรเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มีวิธีการ
อยูหลายแนวทางดวยกัน แตประการสําคญัที่สุดในการบริหารก็คือ ผูบริหารจะตองยึดกระบวนการ
บริหารอยางใดอยางหนึ่งมาเปนหลักในการบริหารงาน มีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดเกีย่วกับ
กระบวนการบริหารดังน้ี 
  ปรยีาพร วงศอนุตรโรจน  (2535 :30)  กลาววา กระบวนการบริหารของ เฮนรี่ ฟาโย
(Henri Fayol) เปนกระบวนการบริหารทีมี่ 5 ขั้นตอนดวยกันคือ 
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   1.  การวางแผน (Planning) หมายถึง การศึกษางานในอนาคตและการจัดการ
วางแผนเพื่อการปฏิบัต ิ
   2.  การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การรวบรวมวัสดุเครื่องมือ และ
กําลังคน แลวจัดการแบงงานทั้งวัสดุ กําลงัคนออกไปตามหนาที่ของงาน 
   3.  การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การสั่งการใหบุคคลภายใน
หนวยงานปฏบิัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพตรงเปาหมายของงาน 
   4.  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานกิจการทกุอยางให
ดําเนินไปไดอยางประสานสมัพันธโดยตลอด 
   5.  การควบคมุ (Controlling) หมายถึง การบังคับบัญชาใหงานทุกอยางดําเนินไป
ตามกฎเกณฑระเบียบแบบแผนหรือตามคําสั่งที่ไดกําหนดไวแลว 
  อินสอน บัวเขยีว  (2537 : 63-72) กลาวถึงกระบวนการบริหารไววา การบริหารควรมี
องคประกอบดังตอไปน้ี 
   1.  การวางแผน คือการสรางความมั่นใจ ซึ่งจะใหแนใจไดวาการใชทรัพยากรเพือ่
ทํางานจะไมผิดพลาด เสียหาย และลดการเสี่ยงภัย แผนงานเปรียบเสมือนแผนที่และเข็มทิศชวยนํา
ทาง การวางแผนจะเปนงานบริหารประการแรกที่ตองทาํและจะครอบคลมุถึงงานตาง ๆ ทุกอยางที่
จะตองมีการนํามาพิจารณาจากพื้นฐานขอเท็จจริงที่เปนอยู 
   2.  การจัดองคการ คือหนาที่หรืองานที่เกี่ยวของกับการจัดระเบียบ เพ่ือใหสิ่งของ
และบุคคลผูเขามาอยูในองคการ สามารถทํางานเกี่ยวของสัมพันธกันอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
ประโยชนตองานที่จะมีการประสานกันทาํเปนทีมใหบรรลุวตัถุประสงค 
   3.  การจัดคนเขาทํางาน คอืการเลือกเฟนและจัดคนทีมี่ความรูความสามารถ
ตางกันใหลงทํางานในตําแหนงที่ยากงายตางกันอยางเหมาะสม 
   4.  การสั่งการ คือการขอความรวมมือโดยใชเหตุผลเขาวา การมีสวนรวมและให
คนผูทํางานรูจักรับผิดชอบ ควบคุมตนเองเพ่ือใหบรรยากาศการบริหารงานมีความราบรื่น 
   5.  การประสานงาน คือการสามารถจูงใจใหคนปฏิบตังิานไดดีโดยใชการ
ติดตอสื่อสาร สองทาง ทั้งไปและกลบั 
   6.  การควบคมุ คือการติดตามความกาวหนาของงานเพื่อเทียบกับแผนงาน 
   7.  การประเมินผลและการรายงาน คือผลจากการปฏิบตัิหนาที่ที่ปรากฏออกมาใน
สองลักษณะคอื การมีประสิทธิผลหรือการทํางานสามารถบรรลตุามเปาหมายที่วางไวและการมี
ประสิทธิภาพคือสามารถทํางานไดคุณคาหรือผลประโยชนตอบแทนกลับมามากกวาตนทุนเสมอ 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541 : 27) กลาววา 
กระบวนการบริหารที่นิยมกันมากและสามารถนํามาใชเปนหลักการบริหารงานไดคือ กระบวนการ
บริหารของลูเธอร กูลิค (Luthur Gulick) และ แลนดอล เออวิค (Lyndall Urwick) เรียกยอ ๆ วา 
POSDCoRB โดยมีกระบวนการบริหาร 7 ประการดังน้ี   
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   1.  การวางแผน (Planning – P) หมายถึง การจัดวางโครงการแผนปฏิบัติการ 
รวมทั้งวธิีการปฏิบัติงานเอาไวลวงหนาเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคของหนวยงาน 
   2.  การจัดหนวยงาน (Organizing – O) หมายถึง การกําหนดโครงสรางและ
อํานาจหนาที่ และการจัดสายงานเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวตัถุประสงค 
   3.  การจัดวางตัวบคุคล (Staffing – S) หมายถึง การบริหารงานดานบุคคล ไดแก 
การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากรและการสรางบรรยากาศการทํางาน 
   4.  การอํานวยการ (Directing – D) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม
บังคับบญัชา และการดูแลการปฏิบัติงานในฐานะที่ผูบริหารเปนหัวหนาหนวยงาน 
   5.  การประสานงาน (Co-ordinating – Co) หมายถึง การประสานกิจกรรมดาน
ตาง ๆ ของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดมีการรวมมือประสานงานที่ดีและดําเนินไปสูจุดหมาย 
   6.  การรายงาน (Reporting – R) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบตังิานของ
หนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกของหนวยงานทราบความเคลื่อนไหวและความคืบหนาของ
กิจการสม่ําเสมอ 
   7.  การงบประมาณ (Budgeting – B) หมายถึง การจัดทํางบประมาณ การจดัทํา
บัญชีการใชจายเงินและการควบคุมตรวจสอบทางดานการเงิน 
  มนตรี เลาะวถิี  (2543 : ออนไลน) กลาววา กระบวนการบริหาร คือการประสานความ
พยายามของคนเพื่อสัมฤทธิผลของงานตามเปาหมายที่องคกรวางไว โดยอาศัยกระบวนการบรหิาร
ตอไปน้ี 
   1.  การวางแผน คือการกําหนดแผนงานและโครงการที่จะทําในอนาคต             
ตามเปาหมายของหนวยงาน ควรมีกําหนดระยะเวลา และเพิ่มการตดิตามแกไขปญหาดวย 
   2.  การจัดสรรทรัพยากร คอืการหางบประมาณ จัดสรรวางตําแหนงหนาที่
มอบหมายงานใหเหมาะกับกําลังคน จัดหาวัสดุอยางเหมาะสมตามความตองการของแผน 
   3.  การใหแรงกระตุน ใชแรงจูงใจ และบํารุงขวัญเพ่ือใหบุคลากรมีพฤติกรรมและ
ปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย 
   4.  การประสานงาน คือการติดตอประสานแกไขกิจการดานตาง ๆ ใหสัมฤทธิผล 
   5.  การประเมินผล ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานตอเน่ืองสมํ่าเสมอเพื่อให
องคกรสามารถมีการพัฒนาการทํางานตลอดเวลา 
  สมชาติ โตรักษา  (2549 : ออนไลน) กลาววากระบวนการบริหารคือกลุมกิจกรรมหลัก 
8 กิจกรรมคือ การวิเคราะหสภาวการณปจจุบัน การวางแผน การดําเนินงานตามแผน                    
การประเมินผลการดําเนินงาน การนําสิ่งที่ไดจากการดําเนินงานไปใชประโยชน การติดตาม
ประสานงาน และการควบคุม ขอมูลขาวสาร และการดําเนินงานอยางตอเน่ือง รายละเอียดในแตละ
ขั้นตอนมีดังนี้ 
   1.  การวิเคราะหสภาวการณปจจุบัน เปนกิจกรรมแรกของการบริหาร ซึ่งเปน
กระบวนการในการวิเคราะหสิ่งที่เกี่ยวของกับสิ่งที่จะบริหาร 6 ประการดังน้ี 
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    1.1  การวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมาใน 4 ดาน คือ 1) ดานผลงานที่
จําแนกเปนปริมาณงานและคุณภาพงาน 2) ดานความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ที่จําแนกเปนความ
พึงพอใจของผูรับบริการ ผูใหบริการ ผูบริหารหนวยงาน ผูบริหารระดับสูง ประชาชนทั่วไปและ
ประชาคมโลก 3) ดานประสิทธิภาพการทาํงาน และ 4) ดานความคุมคาของการใชทรัพยากรที่มีอยู 
ซึ่งจําแนกเปนความคุมคาดานคน ดานสิ่งของ ดานเงิน ดานเทคโนโลยี และดานเวลา 
    1.2  การวิเคราะหทรัพยากรที่มีอยูใน 6 ดานคือ คน เงิน สิ่งของ เทคโนโลยี 
เวลา และสิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ ในการบริหารและการดําเนินงาน 
    1.3  การวิเคราะหองคกรใน 4 ดานคือ ระบบงาน วัฒนธรรมขององคกร 
วิวัฒนาการขององคกร และจุดออนจุดแข็งขององคกร 
    1.4  การวิเคราะหชุมชนและสังคมโดยรอบองคกรใน 4 ดานคือ เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ความเชือ่ คานิยม ทัศนคติที่มีตอองคกร ศักยภาพและความสัมพันธที่มีตอองคกร 
    1.5  การวิเคราะหผลกระทบของการดําเนินงานที่ผานมาทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวใน 5 ดานคือ ผลกระทบตอผูมารับบรกิาร ผูปฏิบัติงาน ผูบริหารขององคกร ชุมชน และ
ประเทศชาต ิ
    1.6  การวิเคราะหแนวโนมในอนาคตใน 4 ดานคือ ดานอุปสงคและอุปทาน 
ดานเทคโนโลยี ดานองคกร และดานการเงิน 
   ทั้งน้ีผลสรุปของการวิเคราะหสภาวการณปจจุบันคือ ผูบริหารจะตองทําอะไรใน
อนาคตจึงจะทําใหงานที่จะบริหารมีประสทิธิภาพสูงขึ้น 
   2.  การวางแผน เปนกระบวนการกําหนดแนวทาง วิธกีาร และทรัพยากรที่จะใช
ในการทํางานในอนาคต ผลสรุปของการวางแผนที่ไดคือ ไดแผนการทํางานที่แนนอน ชัดเจน และ
สามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม 
   3.  การดําเนินงานตามแผน เปนกระบวนการนําแผนงานที่ไดกําหนดไวไป
ดําเนินการใหไดผลดีที่สุด ประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญคือ การเตรียมการกอนดําเนินงาน การ
เริ่มตนดําเนินงาน การติดตามงาน และการแกปญหาในการทํางาน 
   4.  การประเมินผลการดําเนินงาน เปนกระบวนการวิเคราะหและสรุปผลการ
ดําเนินงาน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ วาไดอะไร เทาใด และเพราะอะไร 
   5.  การนําสิ่งที่ไดจากการดําเนินงานไปใชประโยชน เปนกระบวนการนําสิ่งที่
ไดรับจากการดําเนินงานตั้งแตตนไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
   6.  การติดตาม การประสานงาน และการควบคุม เปนกระบวนการทําใหกิจกรรม
ทั้งหลายดําเนนิไปอยางถูกตอง เหมาะสม ไมซ้ําซอน และเกิดประสทิธิภาพสูงสุด ประกอบดวยการ
จัดระบบการติดตอสื่อสารที่รวดเรว็ แนนอน คลองตัวตลอดเวลา ทัง้ภาวะปกติ และภาวะเรงดวน 
การเฝาระวัง การติดตามการดําเนินงาน การประสานงาน การควบคุมการดําเนินงาน และการ
แกปญหาที่เกดิขึ้นในการดําเนินงาน 
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   7.  ขอมูลขาวสาร เปนสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งภายนอกและภายใน จําเปนตอง
จัดกระบวนการในการทําใหขอมูลขาวสารทั้งหลายเชือ่มโยงกันอยางทั่วถึง สะดวก รวดเรว็ และ
แนนอนตลอดเวลา แบงออกเปน 2 กลุมคือ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับทรัพยากร ไดแก คน เงิน 
สิ่งของ มาตรฐานการปฏิบตัิงานหรือวิธปีฏิบัติ และลกูคา และขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนนิงาน 
ทั้งดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงาน 
   8.  การดําเนินงานอยางตอเน่ือง เปนกระบวนการในการพิจารณาเมื่อได
ดําเนินงานมาจนครบถวนแลว วาจะดําเนนิงานตอไปน้ีหรือไม ถาไมดําเนินงานตอไปก็จะเขาสู
กิจกรรมการสิ้นสุดของโครงการ แตถาจะดําเนินงานตอไปก็จะเขาสูกจิกรรมที่ 1 คือ การวิเคราะห
สภาวการณปจจุบันของงานนั้นในการดําเนินงานหรือการบริหารรอบตอไป 
  การบริหารเภสัชกิจ  (2549 : ออนไลน) กลาวถึงกระบวนการบริหารจัดการ แบงเปน
กระบวนการตาง ๆ ดังนี้ 
   1.  การวางแผน เปนกระบวนการที่มีความสําคัญมากที่สุดของกระบวนการ
บริหารจัดการ หากไมมีแผนการดําเนินงาน การดําเนินงานใด ๆ ก็จะไมทราบวตัถุประสงคหรือ
ทิศทางในการดําเนินงาน และผลที่ตามมาก็คือ การที่จะบรรลุประสิทธิภาพในการทํางานแตละวนั
เกือบจะเปนไปไมไดเลย 
   2.  การจัดองคการ เม่ือมีการวางแผนและตั้งเปาหมายขององคการ และมีการ
วิเคราะหถึงทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู เรามีความจําเปนที่จะตองจัดทรัพยากรเหลานั้นใหเขาเปนกลุม 
   3.  การจัดบุคคลเขาทํางาน การจัดบุคคลเขาทํางานเปนกระบวนการที่เริ่มตั้งแต
การประเมินความจําเปนทีต่องมีบุคลากร การหาแหลงของผูสมัครงานที่มีประสิทธิภาพ การคัดกรอง
ใบสมัคร และการเลือกคนทีดี่ที่สุดเขามาทํางาน 
   4.  การสั่งการ หรือการนํา การวางแผนทีดี่ การจัดองคการและการมีพนักงานที่ดี 
เปนสิ่งจําเปนสําหรับกระบวนการบริหารจัดการก็จริง แตงานนั้น ๆ จะไมสามารถประสบความสําเร็จ
ได หากปราศจากกระบวนการในการนํา หรือการสั่งการ การสั่งการจะเปนการรวมถึงการรักษาให
บุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู มุงเนนไปที่เปาหมายขององคการที่ไดตั้งไว 
   5.  การควบคมุ กระบวนการควบคุมน้ันเรามีการควบคมุในหลายจุด ทั้งทางดาน
ปริมาณ เชน การควบคุมดานการเงิน การทําบัญชี การควบคุมงบประมาณ และการควบคุมทางดาน
คุณภาพ เชน ความพึงพอใจของพนักงาน ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน    
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา กระบวนการบริหารเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญย่ิงตอ
การทํางานทุกประเภท ผูทีต่องการใหงานเกิดประสิทธิภาพ ประสทิธิผล และเกดิผลประโยชนสูงสุด
ตองใชกระบวนการบริหารทางการบริหารในการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารทางการ
ศึกษา เพราะจะตองคํานึงถึงกระบวนการในการวางแผนเปนอันดับแรก มีการดําเนินการตามแผนที่
กําหนดไว พรอมทั้งตรวจสอบ แกไขปรับปรุงเปนระยะ ๆ สุดทายตองมีการประเมินผลเพื่อใหทราบ
วาประสบความสําเร็จหรือมีปญหามากนอยประการใด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานศกึษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยิ่งจะตองรูและเขาใจในกระบวนการบริหารจัดการ
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สถานศึกษา แลวนํามาประยุกตใชไมเฉพาะในเรื่องของงานวิชาการเทานั้น แตเรื่องของพฤติกรรม
นักเรียนก็นาเปนหวง จึงตองนํากระบวนการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเขามาอีก
ทางหนึ่ง  
 3.3  การบริหารจัดการเชิงระบบ 
  กรมวิชาการ  (2542 : 25) กลาววา การบริหารเชิงระบบ เปนกลยุทธที่นํามาใชในการ
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมุงหวังที่คุณภาพของนักเรียน จากกระบวนการทํางานที่มีระบบ
ของครูที่ปรึกษา เม่ือพิจารณาโครงสรางของระบบแตละระบบ จะพบวามีองคประกอบที่สําคัญ 3 
ประการคือ ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลงานหรือผลผลิต (Product/Output) 
องคประกอบทั้ง 3 ของระบบจะมีการดําเนินการไปตามลําดับ และตางก็มีปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมเดียวกันดวย สวนการควบคุมหรือการตรวจสอบแกไขระบบเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นนั้นอาจไมเปนไปตามลําดับก็ได เชน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ผลการตรวจสอบ
แกไขอาจเกิดจากกระบวนการอยางใดอยางหนึ่งหรือที่ปจจัยนําเขา เปนตน ทั้งน้ีการตรวจสอบเพื่อ
ปรับปรุงแกไขจะตองอาศัยขอมูลยอนกลบัดวย   
  ศิริพงษ เศาภายน  (2547 : 42-45) กลาววา แนวคิดเชิงระบบของการบริหารโรงเรียน
เปนการวิเคราะหองคการและบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในกรอบความคิดของระบบเปดซึ่ง
สามารถกลาวแยกแยะออกมาเปน 3 สวนคือ ปจจัยปอน กระบวนการถายโยง และผลลัพธ กรอบ
ความคิดนี้จะชวยในการวิเคราะหการปฏิบัติงานในโรงเรียนเปนการวินิจฉัยปญหาของโรงเรียนและ
ผลที่เกิดจากการบริหารที่อาจนําไปสูการปรับเปลี่ยนที่เปนระบบ รายละเอียดในแตละสวนมีดังนี ้  
   1.  ปจจัยปอน (Inputs) จากสภาพแวดลอมทําใหเกิดปจจัยปอนซึ่งประกอบดวย 
บุคลากร การเงิน ทฤษฎี และการฝกปฏบิัติ นโยบายรฐับาล การบรหิารขององคการบริหารสวน
ทองถิ่น โครงสรางของกฎหมายในดานโรงเรียน รวมทั้งกลุมที่เกี่ยวของที่มีความสําเร็จในการ
กําหนดแนวทางของโรงเรียน  
   2.  กระบวนการถายโยง (Transformation Process) องคการไดปรับเปลี่ยน
ปจจัยปอนจากสภาพแวดลอมมาสูผลลัพธ การปฏิบตัิงานในระบบทีท่ําใหเกิดผลลพัธจะมีการผนวก
คานยิมเขาไปในกระบวนการปฏิบัติงานดวย กระบวนการถายโยงนี้ยังหมายรวมถึงการปฏิบัติการ
ภายในองคการและระบบของการบริหารจัดการ สวนประกอบของการบริหารเชิงปฏบิัติการภายใน
องคการเปนเทคนิควิธีการบริหารของผูบริหารโรงเรียนรวมอยูดวย นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจ ทักษะการติดตอสื่อสาร แผนปฏิบัติการ ความสามารถที่จะดําเนินการปรับเปลีย่น กิจกรรม
ที่ผูบริหารโรงเรียนดําเนินงานภายในโครงสรางขององคการจะมีผลตอผลลัพธของโรงเรียน 
   3.  ผลลัพธ (Outputs) งานของผูบริหารโรงเรียนคือ ดูแลและใชปจจัยปอนจาก
สภาพแวดลอมภายนอก การถายโยงปจจัยปอนผานกิจกรรมการบริหาร เชน การจัดโครงสราง   
การพัฒนาวัฒนธรรม แรงจูงใจ การตัดสินใจ การติดตอสื่อสาร การใชประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง 
การพัฒนาหลักสูตร การบรหิารบุคลากร การจัดการการเงินของสถาบันเพื่อใหไดผลผลติสําหรบั
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โรงเรียน ผลลพัธหมายรวมถึง ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การปฏิบัติงานของครู ระดับการพัฒนาของ
นักเรียนและครู การลาออกกลางคันของผูเรียน การลาออกของครู การขาดเรียนของนักเรียนและ
การขาดงานของครู การสรางความสัมพันธระหวางครูและการบริหาร ความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน เจตคติขิงนักเรยีนตอโรงเรียน และความพึงพอใจในงานของครู 
 จากแนวคิดการบริหารเชิงระบบดังกลาว สถานศึกษา ซึ่งเปนสถาบนัที่ใหความรูและอบรม
สั่งสอนนักเรียนซ่ึงเปนผลผลิตจากการดําเนินงานตามระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหเปนคนดี 
มีความรู ความสามารถ มีชีวิตที่เปนสขุ ซึ่งเปนผลที่ทกุคนมุงหวัง ผูบริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว 
และครูทีป่รึกษา จึงเปนปจจัยสําคัญอยางมากที่จะทําใหการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือ
นักเรียนประสบความสําเร็จ ทั้งน้ี กระบวนการในการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ประกอบดวย การเตรียมและวางแผนดําเนินงาน การดําเนินงานตามแผน การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
และการประเมินผล ดังนั้นการนําแนวคดิการบริหารเชิงระบบมาใชในการบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน จะทําใหการดําเนินงานมีความชัดเจน และสามารถติดตามประเมินผลเปนระยะ
กอใหเกิดการพัฒนาตอไปไดอยางดี การบริหารจัดการระบบเปนสิ่งสาํคัญที่สุดประการหนึ่งใน
การศึกษาโรงเรียนในฐานะเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนการศึกษาในภาพรวมโดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธกันภายในระหวางสวนประกอบตาง ๆ รวมถึงความสมัพันธภายในที่มีตอ
สภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย ปจจัยปอน กระบวนการถายโยง ผลลัพธ การใหผลยอนกลับ 
และสภาพแวดลอม 
 

4.  การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนงานการบริหารทั่วไปในสถานศึกษา เดิมทีเรียกวา
ระบบกิจกรรมนักเรียน ในงานกิจการนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ เน่ืองจากระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดดําเนินการโดยกระทรวงศึกษาธกิาร กรมวิชาการ 
กรมสามัญศึกษา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2543 เปนตนมา ดังนั้น เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงเกี่ยวของกับการบริหารกิจการนักเรยีน 
  กาญจนา ศรีกาฬสินธุ  (2538 : 449-553) กลาววา การบริหารกิจการนักเรียน               
มีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
   1.  การวางแผน  ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดที่จะเปนผูนําใน
ขั้นนี้ และเปนผูที่จะตองรับผิดชอบที่จะใหมีแผนงานขึ้นไวใชในการดําเนินการในขั้นตอ ๆ ไป 
   2.  การจัดระเบียบงาน  ขอเสนอแนะที่ไดรับการยอมรับใหดําเนินการไดนั้น
จะตองมีการจัดระเบียบการดําเนินงาน เปนการตัดสินใจเกี่ยวกบักลไกตาง ๆ ที่จะใชในการ
ดําเนินการตามแผน 
   3.  การจัดบุคลากรเขาทํางาน งานขั้นน้ีเปนขั้นที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองคัดเลือก
ตัวบุคคลที่เหมาะสมใหเขามาทํางานดานกิจการนักเรียน และมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรู
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ความสามารถของเขา ในเรือ่งนี้ผูบริหารจะตองคํานึงถึงองคประกอบอ่ืน ๆ ของผูที่จะมอบหมายงาน
ใหทําอีกดวย ไดแก บุคลิกภาพ การฝกอบรม ซึ่งจะตองสอดคลอง เขากันไดดีกับลักษณะทัว่ไปของ
นักเรียน คณะครูอาจารย  
   4.  การติดตามและควบคุมงาน การควบคุมดูแลงานใหดําเนินไปสูความสําเร็จ
ตามความมุงหมายก็เปนอีกขั้นตอนหนึ่งของการบริหารงานที่สําคัญ การควบคุมดูแล เปนการ
ชวยเหลือแนะนําของฝายผูนิเทศ ผูบริหารจําเปนจะตองจัดใหมีขึ้นเพื่อทําหนาที่เปนที่ปรึกษาและ
คอยใหคําแนะนําชวยเหลือการทํางานของฝายตาง ๆ  
   5.  การประเมินผล  เม่ือคณะกรรมการบรหิารไดกําหนดนโยบายที่แนชัดในการ
ดําเนินงานออกมาแลว ก็ควรจะตองคอยตดิตามดูวาการดําเนินงานไดผลเปนไปตามความมุงหวัง
หรือไม เพียงใด การที่ผูบรหิารจะไดคําตอบนั้นก็จะไดมาจากการประเมินผลงานนัน่เอง  
  ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน  (2534 : 55-57)  กลาววา การบริหารกิจการนักเรียนที่ไดผลดี
มีประสิทธิภาพสูงน้ัน ดําเนินการตามหลกัการตอไปน้ี 
   1.  หลักการวางแผน  การบริหารกิจการนักเรียนจําเปนตองใหนักเรยีนไดมีสวน
เกี่ยวของกับการตั้งวตัถุประสงคของแผนในทุกกิจกรรม ขอมูลที่ใชในการวางแผนนั้นควรเปนขอมูล
ที่เกี่ยวกบัความตองการของนักเรียน ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน 
   2.  หลักการจัดองคการ  การบริหารกิจการนักเรียนจําเปนตองจัดองคการให
แสดงระดับการสื่อสารกันใหทั่วทั้งองคการ หัวหนาสถานศึกษาตองเปนประธานจดักิจกรรมโดย
ตําแหนง และนอกจากนั้นยังตองจัดองคการชนิดแบงงานกันทําตามสายบังคับบญัชาอ่ืน ๆ เปนตน
วาการเงินและธุรการ การประชาสัมพันธ ฝายกิจกรรม ฝายประเมินผล และฝายอ่ืน ๆ ตามความ
จําเปน 
   3.  หลักการจัดบุคลากร  การบริหารกิจการนักเรียนจําเปนตองเลือกอาจารยที่
ปรึกษากิจกรรมนักเรียนเขาทํางานควบคุมการทํากิจกรรม การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาจําเปนตอง
คํานึงถึงความรู ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ความสมัครใจของครูอาจารยดวย 
   4.  หลักวินิจฉัยสั่งการและการควบคุมดูแล  ตามหลักนี้ผูบริหารโรงเรียนพึงใช
ภาวะผูนําของตนเองในการวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ดูแล และนิเทศงานควบคุมกิจกรรมนักเรียนแก
ครูอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมเปนระยะ ๆ กรณีที่มีปญหาดานทักษะและความรูดานการควบคุม
กิจกรรมนักเรียน ผูบริหารพึงชวยเหลือดวยการจัดอบรมครูอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมขึ้น 
   5.  หลักประสานงาน  การบริหารกิจการนักเรียนพึงประสานกิจกรรมเขาในปฏิทนิ
ประจําปของโรงเรียน ที่กําหนดวัน เวลาและสถานที่ สําหรับทํากิจกรรมแตละกิจกรรมของแตละ
เดือน ตลอดทั้งปใหทุกคนในโรงเรียนทราบทั่วกัน จะไมเกิดปญหาความขัดแยง ความซ้ําซอนในการ
ใชวัสดุครุภัณฑประกอบการทํากิจกรกรมของแตละชุมนุม 
   6.  หลักการรายงาน  การบริหารกิจการนักเรียนจําเปนตองใหมีการรายงานเปน
ระยะ ๆ เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงาน เพ่ือทราบอุปสรรคระหวางดําเนินการ เพ่ือทราบความกาวหนา



 56

ของกิจกรรมแตละกิจกรรม เพ่ือทราบความเปนปจจุบันของบัญชีรายรับรายจาย และเพื่อทราบ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชนกับการปรับปรุงการบริหารกิจการนักเรียน 
   7.  หลักการงบประมาณ  การบริหารกิจการนักเรียนพึงจัดสรรงบประมาณใหเกิด
ความเพียงพอแกการจัดกิจกรรมแตละกจิกรรมซึ่งไมเหมือนกัน กิจกรรมที่เริ่มตนใหมอาจตองการ
งบประมาณมากกวากิจกรรมที่เร่ิมกอนแลวและเคยจัดสรรงบประมาณจํานวนมากใหซื้อหาวัสดุ
ครุภัณฑไวบางแลว กิจกรรมของชมรมใหมอาจตองการงบประมาณสูงกวาในระยะเริ่มตน                      
การคํานวณใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจึงตองอยูภายใตหลักการและเหตุผล 
  กรมสามัญศึกษา  (2544 : 8-10) กลาววา การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอื
นักเรียน ประกอบดวยขั้นตอนตอไปน้ี 
   1.  การวางแผนปฏิบัติการ  การวางแผนปฏิบัติการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
มี 3 ขั้นตอนคือ  
    1.1  การเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อใหครูทุกกคนเขาใจวาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเรื่องหน่ึงในหลาย ๆ เรือ่ง ซึ่งเปนงานที่ทําโดยปกติไมรูสึกวาเปนการเพิ่มภาระ 
และใหคุนเคยกับการตรวจสอบ ทบทวน ประเมินการดําเนินงาน ตามแผนที่กําหนด ไมเกิดการ
ตอตานเม่ือรับการประเมินโดยคณะประเมินของโรงเรียน ดังนั้นจึงควรเตรยีมความพรอมของครูทั้ง
ดานเจตคตทิีดี่ดานความรูความเขาใจ และความสามารถในการดําเนินงานรวมทั้งการทํางานเปนทีม 
    1.2  การแตงตั้งคณะกรรมการ  เพ่ือใหมีบุคลากรที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งมีหนาที่ประสาน กํากับ ดูแล ชวยเหลอื และสนับสนุนให
ทุกฝายทุกคนทํางานรวมกันและเชื่อมโยงกันเปนทีม รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความพรอม
ของครู ทั้งน้ีโรงเรียนอาจจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นใหมหรือมอบหมายใหคณะกรรมการประสานงาน 
(ทีมประสาน) ตามโครงสรางบุคลากรของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนผูรับผิดชอบก็ได 
    1.3  การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อใหผูเกี่ยวของทุกคนทราบเปาหมายการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบตัิการ ปฏิทินปฏบิัติงานในแตละภาคเรียนหรือ 1 ปการศึกษาที่แตละคนมี
สวนรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตน ซึ่งคณะกรรมการของโรงเรียนควรเปนผูดําเนินการ โดยมี
แนวดําเนินการดังน้ี 
     1.3.1  กําหนดเปาหมาย  เปาหมายการดําเนินงานของระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน โดยใหครูทุกคนไดมีสวนรวมหรือหากเปนไปได ผูปกครองและชุมชนควรมีสวน
รวมเชนกัน 
     1.3.2  กําหนดแนวการปฏบิัติงาน  กําหนดกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน 
เพ่ือใหเปาหมายบรรลวุัตถปุระสงค คือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมสําคัญคือ                
การดําเนินงานตามกระบวนการการดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 องคประกอบคือ การรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การสงตอ
นักเรียน กําหนดระยะเวลา และจํานวนครัง้ไวในปฏทิินปฏิบัติงาน โดยควรมีการประเมินอยางนอยป
การศึกษาละ 1 ครั้ง กําหนดใหมีการนิเทศ ติดตาม ไวในการประชุมระดับ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
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รวมทั้งบันทึกยอการนิเทศติดตาม กําหนดงบประมาณไวในแผนปฏิบัติการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน 
   2.  การดําเนินงาน  จากแผนปฏิบัติการที่โรงเรียนกําหนดเรียบรอยแลว ผูบริหาร
และคณะครทูกุคนก็รวมกันดําเนินการตามแผน โดยในระหวางดําเนินงานผูบริหารโรงเรียนควร
สนับสนุน สงเสริมใหครูทุกคนทํางานอยางมีความสุข และดําเนินการตามนี้ 
    2.1  จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนนุทรัพยากรเพื่อการปฏิบัตงิานตาม
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 
    2.2  กํากับ ติดตาม ทั้งระดับรายบุคคล รายกลุม รายหมวด ฝาย และระดับ
เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหมีการดําเนินงานตามแผน 
    2.3  ใหการนิเทศ ใหคําปรึกษา แนะนํา เพ่ือปรับปรุงหรือแกไขปญหา 
อุปสรรคที่อาจจะมี รวมทั้งการเชิญวทิยากรเพื่อเพ่ิมพูนความรู ความสามารถใหแกครูทุกคน หรือให
ไปรับการฝกอบรมจากหนวยงานภายนอก นอกจากนี้ ผูชวยผูบริหารโรงเรียนทุกฝาย และหัวหนา
ระดับแตละระดับก็ควรดําเนนิการก สนับสนุนสงเสริมใหครูทํางานรวมกันอยางมีความสุข และ
ทํางานรวมกันเปนทีมเพ่ือการดําเนินงานที่มีประสิทธภิาพ 
   3.  การตรวจสอบประเมินผล  การตรวจสอบ ทบทวน ประเมินผลการดําเนินงาน 
เปนกิจกรรมสําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาเพราะใหไดขอมูลยอนกลับในการปรบัปรุง ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนไมมีการตัดสินใจถูก-ผิด ซ่ึงการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานตาม
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้น มีแนวดําเนินงาน 2 รูปแบบคือ 
    3.1  ดําเนินการทุกระยะของการปฏิบัติงาน ดวยการประชุม นิเทศ กํากับ 
ติดตาม ในบรรยากาศรวมคดิ รวมทํา รวมกันแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน 
รวมทั้งรวมกนัหาวิธีชวยเหลือนักเรียนโดยมีการประชุมรวมกันในแตละระดับทกุสัปดาห อยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง มีการบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา 
    3.2  ดําเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้งหรือภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยการ
ประเมินเพื่อทบทวนซึ่งเปนการดําเนินการโดยใหครูที่ปรึกษาประเมินตนเอง และประเมินโดย               
ผูประเมินจากระดับชั้นอ่ืน แตละระดับจะสลับกันประเมินกันและกันตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินที่โรงเรียนกําหนด โดยมีขั้นตอนการดําเนินการตามนี้ 
     3.2.1  คณะกรรมการประเมินผูรับการประเมิน เพ่ือเตรียมเอกสาร 
เครื่องมือและหลักฐานตาง ๆ ในการปฏบิัติงานตามกาํหนดการดูแลชวยเหลือนักเรียนและผลที่
เกิดขึ้น เชน ระเบียนสะสม สรุปรายงานการคัดกรองนักเรียน บันทึกการจัดกิจกรรม กิจกรรมโฮมรูม 
บันทึกการดูแลชวยเหลือนักเรียน บันทึกการสงตอนักเรียน เปนตน โดยจัดเตรียมใหคณะกรรมการ
ประเมินตรวจสอบในวันประเมิน รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือรับการประเมินและการสุม
สัมภาษณ สังเกตนักเรียนในระดับตาง ๆ  
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     3.2.2  ใหผูประเมินประเมินตนเอง โดยอาจใชเครื่องมือแบบประเมิน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หรืออ่ืน ๆ เพ่ือตรวจสอบการทํางานของตนเองในเบือ้งตน และนําผล
การประเมินตนเองมาใชประกอบการประเมินคุณภาพภายใน 
     3.2.3  คณะกรรมการประเมินสุมสังเกต และสัมภาษณนักเรียนในระดับ
ตาง ๆ ตามวนั เวลาที่กําหนด 
     3.2.4  ดําเนินการประเมินเพ่ือการทบทวนระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน
ตามวัน เวลา และสถานที่ทีก่ําหนด โดยคณะผูประเมินเขาใจความรูสกึของผูรับการประเมินทุกคน 
และมีศลิปะในการสัมภาษณ พูดคุยเพ่ือใหไดขอมูลขอเทจ็จริงที่เปนความจริงมากที่สุด ผูรับการ
ประเมินมีความกระตือรือรน พึงพอใจและเต็มใจที่จะรบัการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการทํางาน
ของตนเอง โดยใชเทคนคิการพูดคุย สัมภาษณ ดังนี้ 
      1)  ระยะเปดใจ  ผูประเมินควรเริ่มตนดวยการสรางบรรยากาศที่
เปนกันเองดวยการแนะนําตนเอง และคณะผูประเมิน ตอจากนั้นบอกวัตถุประสงคของการประเมิน
และขอความรวมมือในการพูดคยุแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค 
      2)  ระยะคนหาความจริง  ผูประเมินควรใชศิลปะและทกัษะการ
ถาม ทักษะการฟง ทักษะการสังเกต ทักษะการสรุปความ และทักษะการใหกําลังใจเพ่ือใหผูรับการ
ประเมินมีความรูสึกที่ดี อบอุน ปลอดภัย ขณะที่ใหขอมูล ขอเท็จจริง และกลาแสดงความคิดเห็น
อยางตรงไปตรงมา มีการซักถามขอสงสัย และขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชน โดยผูรับการ
ประเมินเกิดความรูสึกวาเปนชวงเวลาที่มีคุณคา มีประโยชนมีแรงจูงใจที่จะปรับปรงุแกไขและพฒันา
งานที่ทําใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการบันทึกขอมูลตาง ๆ ในการประเมิน 
      3)  ระยะปด  คณะผูประเมินมีการประชมุรวมกันเพื่อสรุปผลการ
ประเมิน และรายงานผลใหผูรับการประเมินทราบ โดยการชื่นชมภาพความสําเร็จของงาน จุดเดน
ของผลงาน และสิ่งที่ควรพฒันาตอไป และปดการประเมินคุณภาพภายใน 
     3.2.5  คณะกรรมการประเมินนําผลการประเมินสรุป และจัดทํารายงาน
ผลการประเมนิตนของแตละระดับ เพ่ือนําผลไปใชประโยชนในการปรับปรุง พัฒนา มาตรฐาน
คุณภาพระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป 
   4.  การปรับปรุง ดําเนินการใหไดมาตรฐาน  คณะกรรมการประเมินรวมกัน
ประชุม วิเคราะหผลจากการรายงาน การประเมินเพื่อทบทวน ปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน กําหนด
แนวทาง สนับสนุนการดําเนินงาน ปรับปรุงแกไขติดตามผล จัดทําเปนขอมูลสารสนเทศใชเปน
ขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในภาคเรียน/ปการศึกษาตอไป และเผยแพรประชาสัมพันธผล
การประกันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2546ง : 15-17) กลาวถึง 
กระบวนการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประกอบดวยกิจกรรมดังน้ี 
   1.  การวางแผนการดําเนินงาน   
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    1.1  มีการกําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการดูแลชวยเหลือนักเรียน ดัชนี      
ชี้วัดและเกณฑ 
    1.2  มีการกําหนดเปาหมายและจัดลําดบัความสําคญั 
    1.3  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
    1.4  มีการกําหนดงบประมาณ 
    1.5  แตงตั้งกรรมการและกาํหนดบทบาทหนาที่ 
    1.6  วิเคราะหสภาพความพรอมพ้ืนฐาน 
    1.7  จัดทําปฏิทินปฏิบตัิงาน 
    1.8  ระดมความคิดรวมกัน 
   2  การดําเนินงานตามแผน 
    2.1  สรางความตระหนักและความเขาใจกับบุคลากร 
    2.2.  จัดทําสื่อ เครื่องมือตาง ๆ  
    2.3  จัดแบงจํานวนนักเรียนตอครูที่ปรึกษา 
    2.4  มีการ สนับสนุน สงเสริมและแกปญหาการดําเนินงาน 
    2.5  มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร 
    2.6  มีการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน 
    2.7  มีการประเมินผลกอน ระหวาง และหลังการดําเนินงาน 
   3.  การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
    3.1  มีการวางกรอบการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
    3.2  แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
    3.3  ดําเนินการนิเทศ กํากบั ติดตาม 
    3.4  มีการจัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 
    3.5  มีการเก็บขอมูล 
    3.6  มีการวิเคราะหขอมูล 
    3.7  มีการแปลความหมาย 
    3.8  มีการตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
   4.  การประเมินผล 
    4.1  มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
    4.2  มีการวางแผนระยะตอไป 
    4.3  มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
    4.4  มีการรายงานผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ข : 28-34) กลาวถึงการนํา
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเขาสูสถานศึกษา จะตองมีแผนการดําเนินงานและ
นําไปปฏิบตัิอยางตอเน่ืองเปนเวลาหนึ่งรอบป ซึ่งมีความสําคัญตอประสิทธิภาพของระบบการดูแล
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ชวยเหลือนักเรียน รายละเอยีดของกระบวนการบริหารจัดการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมี
ดังนี้   
    1.  การวางแผนปฏิบัติการ (P-Plan) 
     1.1  แตงตั้งคณะกรรมการ  มีวัตถุประสงคและวิธีดําเนนิการดังน้ี 
      1.1.1  วัตถุประสงค 
      1)  เพ่ือใหไดคณะกรรมการตามระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนของ
สถานศึกษา                
      2)  เพ่ือใหไดผูรับผิดชอบการดําเนินงานในระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
      1.1.2  วิธีดําเนินการคือ ผูบริหารและคณะผูรับผิดชอบระบบการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน ดําเนินการแตงตัง้คณะกรรมการดังน้ี      
      1)  ประชุมหารือเพ่ือกําหนดโครงสรางบุคลากรในระบบการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
      2)  แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ(ทมีนํา) คณะกรรมการ 
ประสานงาน (ทีมสนับสนุน) คณะกรรมการดําเนินงาน(ทีมทํา)  
      3)  กําหนดบทบาท หนาทีข่องคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการประสานงานและคณะกรรมการดําเนินงานในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
     1.2  วิเคราะหสภาพความพรอมพ้ืนฐานของสถานศึกษาและจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงคและวธิีดําเนินการดังน้ี 
      1.2.1  วัตถุประสงค 
      1)  เพ่ือใหทราบสภาพพื้นฐานของสถานศึกษาทีเ่กี่ยวของกับระบบ 
การดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหเปนขอมูลสําหรับวางแผนดําเนินงาน 
      2)  เพ่ือใหไดแผนปฏิบัติงานระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนของ 
สถานศึกษาตลอดปการศึกษา 
      1.2.2  วิธีดําเนินการคือ คณะกรรมการอํานวยการ(ทมีนํา) และ/
หรือคณะกรรมการประสานงาน(ทีมสนับสนุน) ดําเนินการดังน้ี 
      1)  วิเคราะหสภาพพื้นฐานของสถานศึกษา โดยใชแบบประเมิน
หรือแบบสํารวจการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน หรือแบบสอบถามความพรอม
พ้ืนฐานของสถานศึกษาที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเอง เพ่ือศึกษาจุดแขง็ จุดออนในดานตาง ๆ ของ
สถานศึกษาทีมี่ผลตอการชวยเหลือนักเรยีน และขอเสนอแนะของครู รวมทั้งผูเกีย่วของใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการดาํเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
      2)  วิเคราะหขอมูลที่ไดเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําโครงการ 
แผนปฏิบัติงานระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา และการจัดกิจกรรม หรือโครงการ
เพ่ือสนับสนุนใหระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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    2  การดําเนินการตามแผนที่กําหนด (D-Do)  
     2.1  สรางความตระหนักและความเขาใจกับบุคลากร  มีวัตถุประสงคและ 
วิธีดําเนินการดังน้ี 
      2.1.1  วัตถุประสงค 
      1)  เพ่ือใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญ
และเห็นคุณคาของระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน โดยมีครูประจําชัน้/ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากร
หลักในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
      2)  เพ่ือใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความเขาใจบทบาท
ภาระหนาที่ของการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
      3)  เพ่ือใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเขาใจขั้นตอนวิธีการ
ดําเนินงานและมีการประสานความรวมมือกับผูเกี่ยวของในสถานศกึษาในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
      2.1.2  วิธีดําเนินการคือ คณะกรรมการประสานงานดําเนินการ
สรางความเขาใจกับบุคลากร โดยอาจจัดในลักษณะดงัน้ี 
      1)  ประชุมชี้แจงและสรางความเขาใจใหกับบุคลากรในสถานศึกษา 
ดวยวธิีการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดทัศนคติที่ดีตอระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน มีความยินดี รวมมือ
รวมใจในการทํางานเพื่อชวยเหลือนักเรียน 
      2)  ฝกอบรมบุคลากร โดยเฉพาะครูประจําชั้น/ครูที่ปรกึษาใหมี
ความรู ความสามารถ เทคนิคหรือทักษะตาง ๆ ในการดูแลชวยเหลอืนักเรียนเบื้องตน 
      3)  ประชาสัมพันธงานการดูแลชวยเหลอืนักเรียนใหกับบุคลากร
และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบอยางตอเน่ือง 
      4)  ประเมินผลการสรางความรู ความเขาใจใหกับบคุลากรในการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนและนําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากรตอไป 
     2.2  ดําเนินการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีวัตถุประสงคและ
วิธีดําเนินการดังน้ี 
      2.2.1  วัตถุประสงค   
      1)  เพ่ือใหครูไดดําเนินการดูแลชวยเหลอืนักเรียนตามระบบการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนที่กําหนดไว 
      2)  เพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลอืจากครูประจําชั้น/ครูที ่
ปรึกษาอยางทั่วถึงและตรงตามสภาพของนักเรียน 
      2.2.2  วิธีดําเนินการ 
      1)  ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ดําเนินการดูแลชวยเหลอืนักเรียน
ตามระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
      -  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ซึ่งอยางนอยตองครอบคลุมดาน 
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ความสามารถ ดานสุขภาพ และดานครอบครัว 
      -  การคัดกรองนักเรียน โดยจัดแบงกลุมนักเรียนเปน 2 กลุมคือ   
กลุมปกติ และกลุมเสี่ยง/มีปญหา 
      -  การสงเสริมนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลดวยการจัดกิจกรรม 
โฮมรูม(Homeroom) และกิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน (Classroom  meeting) 
      -  การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนในกลุมเสี่ยง/มีปญหา
ดวยวธิีการคือ ใหการปรึกษาชวยเหลือ หรือจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการปองกันและแกไขปญหาของ
นักเรียน คือกิจกรรมในหองเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน (Buddy) กิจกรรม
ซอมเสริม และกิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง 
      -  การสงนักเรียนไปรับการชวยเหลือจากครูอ่ืน ๆ เชน ครูแนะแนว  
หรือฝายปกครอง เปนตน 
      2)  บันทึกหลกัฐานการปฏบิัติงานและควรบันทึกทุกขัน้ตอน 
      3)  สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานหัวหนาระดับชั้น 
   3.  การตรวจสอบ ประเมินผล  (C-Check) 
    3.1  วัตถุประสงค 
     3.1.1  เพ่ือทราบผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคที่มีในแตละระดับ  
และนําขอมูลไปใชในการทบทวนและปรับปรุงระหวางการดําเนินงาน 
     3.1.2  เพ่ือใหไดรายงานผลการดูแลชวยเหลือนักเรียนในแตละระดับชั้น 
สําหรับการจัดทําสรุปรายงานของสถานศึกษาตอไป 
    3.2  วิธีดําเนนิการ 
     3.2.1  คณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งผูทําหนาที่ประเมินคุณภาพระบบ 
การดูแลชวยเหลือนักเรียน และการดําเนนิงานของครูในแตละระดับชั้น       
     3.2.2  ดําเนินการประเมินแตละระดับชั้น โดยผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งหรือ 
ผูแทนครูในแตละระดับซ่ึงไดรับการอบรมหรือมีความรู ทักษะในการประเมิน โดยดําเนินการประเมิน
สลับระหวางระดับชั้น 
     3.3.3  นําผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดี 
ยิ่งขึ้น 
     3.3.4  ดําเนินการประเมินคณุภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและ 
การดําเนินงานของครูในแตละระดับ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
     3.3.5  ผูทําหนาที่ประเมิน จัดทํารายงานการประเมินคณุภาพของแตละ 
ระดับสงคณะกรรมการประสานงาน เพ่ือรายงานผูบริหารสถานศึกษาตอไป 
   4.  ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน  (A-Act) 
    4.1  วัตถุประสงค 
     4.1.1  เพ่ือใหไดรายงานสรุปการดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรยีนใน 
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แตละภาคเรียนและปการศกึษา            
     4.1.2  เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาระบบ วธิีการดําเนินงานดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    4.2  วิธีดําเนนิการ 
     4.2.1  ครูประจําชั้น/ครูที่ปรกึษาแตละคนจัดทํารายงานการดําเนินงาน 
เสนอหัวหนาระดับชั้น (ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน) ทุกสิ้นภาคเรียน 
     4.2.2  คณะกรรมการดําเนินงานแตละระดับจัดทํารายงานสรุปเปนระดับ 
เสนอคณะกรรมการประสานงาน 
     4.2.3  คณะกรรมการประสานงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก 
หัวหนาระดับและจากการประเมินเพื่อทบทวนของแตละระดับมาจัดทํารายงานเปนภาพรวมของ
สถานศึกษา เสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
     4.2.4  คณะกรรมการอํานวยการ ดําเนินการดังน้ี 
      4.2.4.1  ประชุมพิจารณา รายงานคณะกรรมการประสานงาน  
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาและเผยแพร
ประชาสัมพันธการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศกึษาใหผูเกี่ยวของทราบ 
      4.2.4.2  นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการ 
ประสานงานและคณะกรรมการดําเนินงานทุกระดับอยางตอเน่ือง รวมทั้งมีการประชุมติดตามผล
อยางสม่ําเสมออยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
หมายถึง การดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามขัน้ตอนกระบวนการบริหารอยางเปนระบบ        
ใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล โดยความรวมมือของบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน
ดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยไดทราบวาระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน เปนระบบการบริหารจัดการ
ระบบหนึ่งที่นาํมาใชควบคูกับการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน โดยมีความมุงหวังวา
จะเปนระบบทีช่วยพัฒนาคน คือผูเรียน หรือนักเรียน ใหเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
แหงชาติที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จากการศึกษาทําใหผูวจัิย
สามารถสันนิษฐานไดวา ววิัฒนาการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนนาจะมีจุดเริ่มตนทางแนวคิด
มาจากการบริการงานแนะแนว ซึ่งมีอยูและดําเนินการมานานแลวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
หากทวางานแนะแนวยังไมมีการดําเนินการอยางจริงจังในโรงเรียนระดับประถมศึกษา แตเม่ือมีการ
นําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชใสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะทําใหนักเรียนไดมีสวนรวมและ
ไดรับประโยชน จึงควรมีการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนอยางจริงจัง ทั้งในสวนของ
การเตรียมและวางแผนดําเนินงาน ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของความสําเร็จของโครงการ     
การดําเนินการตามแผนก็เปนอีกกระบวนการหรือขั้นตอนหนึ่งซ่ึงจะสามารถทําใหงานสําเร็จลุลวง 
ไปได การนิเทศ กํากับ ติดตาม เปนการตรวจสอบความกาวหนาและแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ 
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อันอาจจะเกิดขึ้น และการประเมินผล เปนขั้นตอนลําดบัสุดทายที่จะทําใหทราบวาการบริหารจัดการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
 ภารกิจหลักของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา คือการใหบริการทาง
การศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ การจะดําเนินการตามภารกิจใหบรรลุเปาหมายนั้น สถานศกึษา
มีพันธกิจที่สําคัญตองปฏิบตัิใหเกิดคุณประโยชนโดยตรงตอผูเรียนอยางหลากหลาย เม่ือพิจารณา
จําแนกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตองปฏิบตัิใหเกิดคุณภาพและไดมาตรฐาน
นั้น สถานศึกษามีภาระงานหลากหลายประการตองรับผิดชอบบริหารจัดการ หน่ึงในภาระงาน
ดังกลาวไดแก การบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน.  2546ก : 9) ไดใชขั้นตอนทีส่ําคัญ 4 ขั้นตอนคือ  
  1.  การเตรียมและวางแผนดําเนินงาน    
  2.  การดําเนินงานตามแผน 
  3.  การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
  4.  การประเมินผล 
 จากแนวคิดเกีย่วกับกระบวนการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนที่กลาวมานั้น 
จะเห็นไดวา เปนแนวคิดที่มาจากกระบวนการบริหารทีค่ลายกัน จะมีความแตกตางกันไปบางใน
ประเด็นยอยที่แยกรายละเอียดออกมา งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดตามการบริหารจัดการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ซึ่งมีรายละเอียดของ
การบริหารในแตละขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 
 4.1  การเตรียมและวางแผนดําเนินงาน   
  การบริหารงาน สิ่งแรกที่ผูบริหารตองปฏิบัติคือ การวางแผน เพราะจะทําใหการ
บริหารงานนั้น ๆ ดําเนินไปไดดวยความราบรื่น เกิดปญหาอุปสรรคนอยที่สุด เกี่ยวกับการวางแผน 
มีผูกลาวไวดังนี้ 
  รุง แกวแดง  (2528 : 32) กลาววา การวางแผน หมายถึงการกําหนดลวงหนาในเรื่อง
ของเปาหมาย วิธีการดําเนนิงาน ทางเลือก และผลที่คาดวาจะไดรับในอนาคต   
  อดิสัย ชาติกําแหง  (2530 : 64-65) กลาววา การวางแผน หมายถึงการกําหนด
แนวทาง วธิีการดําเนินการในอนาคตไวลวงหนา และจะตองดําเนินการอยางตอเน่ือง   
  สุรพันธ ยันตทอง  (2533 : 103) กลาววา การวางแผน หมายถึงการคิดทางเลือก
ลวงหนาที่ดีทีสุ่ดสําหรับการใชทรัพยากรที่อยูอยางประหยัดใหไดผลคุมคาที่สุดโดยการดําเนินการ
ตามขั้นตอนอยางมีระบบแบบแผนเพื่อใหบรรลุตามวตัถุประสงคทีต่ั้งไว 
  วิโรจน สารรัตนะ  (2542 : 36) กลาววา การวางแผน หมายถึงหนาที่ทางการบรหิาร
ในการกําหนดจุดหมายและการตัดสินใจเลือกวธิีการทีดี่ที่สุดที่จะใหบรรลุจุดมุงหมายนั้น  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543 : 17) กลาววา การวางแผน 
หมายถึง การคิดเตรียมการไวลวงหนาเพือ่ที่จะทํางานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
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  อัจฉรา จันทรฉาย  (2546 : 2) กลาววา การวางแผน คือการตัดสินใจเพ่ืออนาคตของ
องคกร ซึ่งเปนหนาที่ของการจัดการ การวางแผนตองคํานึงถึงคําถามที่ตองหาคําตอบ 3 ประการคือ 
ปจจุบันอยูที่ใด อนาคตตองการจะไปที่ใด และทําอยางไรจึงจะไปถึง    
  จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การวางแผน หมายถึง การกําหนดภาพในอนาคต
ไวลวงหนา ทัง้เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน รวมทั้งผลที่คาดวาจะไดรับหรือความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนั้น ๆ  
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541 : 85) ไดสรุปถึง
ความสําคัญของการวางแผนดังน้ี 
   1.  ชวยใหการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเกิดประโยชนสูงสุด 
   2.  ชวยใหการดําเนินงานมีทิศทางชัดเจนและรวดเรว็ 
   3.  ชวยลดความซ้ําซอนและความขัดแยงในการปฏิบตังิาน 
   4.  ชวยใหเกดิการประสานงานที่เปนระบบ 
   5.  ชวยใหสามารถติดตามตรวจสอบและควบคุมงานไดงายและเกิดประสิทธิภาพ 
   6.  ชวยใหหนวยงานสามารถกําหนดอนาคตและพัฒนาการเปนไปอยางทัน
เหตุการณ 
   7.  ชวยใหการดําเนินงานบรรลุวตัถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
  สุรพันธ ยันตทอง  (2533 : 103-107) ไดเสนอแนะขั้นตอนการวางแผนจํานวน 4 
ขั้นตอนดังน้ี 
   1.  ขั้นเตรียมการ (Preparation) ไดแก การรวบรวมขอมูลและเตรียมทรัพยากร 
   2.  ขั้นวางแผน (Planning) ไดแก การวิเคราะหขอมูล และวางแนวทางแกปญหา 
กําหนดขั้นตอนในการปฏิบตัิและประเมินผล 
   3.  ขั้นปฏิบัตติามแผน (Implementation) ไดแก การมอบหมายงานและการ
ดําเนินงานตามแผนที่วางไว 
   4.  ขั้นติดตามประเมินผล (Follow –up & Evaluation) ไดแก การตรวจสอบผลที่
ไดจากการปฏิบัติงานและจัดทํารายงาน 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541 : 92) ไดเสนอแนะขั้นตอน
ของการวางแผนดังน้ี 
   1.  ประชุมคณะครูภายในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนเพื่อ
สรางความตระหนักในการพัฒนา โดยชี้แจงเหตุผลและความจําเปนในการพัฒนา 
   2.  รวมกันรับทราบความสําเร็จ สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาจาก
รายงานที่จัดทําขึ้น 
   3.  รวมกันกําหนดจุดมุงหมายของโรงเรียนในระยะเวลา 3 ป 5 ป หรือ 10 ป 
แลวแตขอตกลงของโรงเรียน 
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   4.  รวมกันกําหนดวิสัยทัศน โดยการตอบคําถามวาโรงเรียนตองมีภาพอยางไรจึง
จะสําเร็จตามจุดมุงหมาย 
   5.  รวมกันกําหนดแนวทาง และวธิีการดําเนินงานเพื่อไปสูสภาพความสําเร็จที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทําใหโรงเรียนมีสภาพที่เปนจริงตามวิสัยทศัน ซึ่งเรียกวายุทธศาสตร 
   6.   รวมกันกําหนดวัตถุประสงคระยะยาว หรือสภาพความสําเร็จของการ
ดําเนินงานในขั้นตอนสุดทายของแตละยทุธศาสตรทีต่องการใหเกิดขึ้นในแตละป 
   7.  พิจารณาจัดทําประมาณการงบประมาณที่จํานํามาเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงาน 
   8.  ระดมความคิดเพื่อพิจารณากําหนดงาน/โครงการ ที่จะดําเนินงานในแตละ
ยุทธศาสตร รวมทั้งผูรับผิดชอบ 
   9.  นําขอมูลทั้งหมดมาเขียนรายละเอียดตามโครงสราง และรูปแบบของแผน 
ยุทธศาสตร 
   10.  พิจารณานํางาน/โครงการในแผนยุทธศาสตรมาจัดสรรงบประมาณ โดย
จัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือนําไปสูขั้นตอนการดําเนินการตามแผนตอไป 
  กรมสามัญศึกษา  (2544 : 8-10) กลาววา การวางแผนปฏิบัติการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน มี 3 ขั้นตอนคือ  
   1.  การเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อใหครูทุกกคนเขาใจวาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเรื่องหน่ึงในหลาย ๆ เรือ่ง ซึ่งเปนงานที่ทําโดยปกติไมรูสึกวาเปนการเพิ่มภาระ 
และใหคุนเคยกับการตรวจสอบ ทบทวน ประเมินการดําเนินงาน ตามแผนที่กําหนด ไมเกิดการ
ตอตานเม่ือรับการประเมินโดยคณะประเมินของโรงเรียน ดังนั้นจึงควรเตรยีมความพรอมของครูทั้ง
ดานเจตคตทิีดี่ดานความรูความเขาใจ และความสามารถในการดําเนินงานรวมทั้งการทํางานเปนทีม 
   2.  การแตงตั้งคณะกรรมการ  เพ่ือใหมีบุคลากรที่รบัผดิชอบในการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งมีหนาที่ประสาน กํากับ ดูแล ชวยเหลือ และสนบัสนุนใหทุกฝายทุก
คนทํางานรวมกันและเชื่อมโยงกันเปนทีม รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความพรอมของครู 
ทั้งน้ีโรงเรียนอาจจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นใหมหรือมอบหมายใหคณะกรรมการประสานงาน               
(ทีมประสาน) ตามโครงสรางบุคลากรของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนผูรับผิดชอบก็ได 
   3.  การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อใหผูเกี่ยวของทุกคนทราบเปาหมายการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบตัิการ ปฏิทินปฏบิัติงานในแตละภาคเรียนหรือ 1 ปการศึกษาที่แตละคนมี
สวนรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตน ซึ่งคณะกรรมการของโรงเรียนควรเปนผูดําเนินการ โดยมี
แนวดําเนินการดังน้ี 
    3.1  กําหนดเปาหมาย  เปาหมายการดําเนินงานของระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยใหครูทุกคนไดมีสวนรวมหรือหากเปนไปได ผูปกครองและชุมชนควรมีสวนรวมเชนกัน 
    3.2  กําหนดแนวการปฏิบตังิาน  กําหนดกิจกรรมที่จะทําใหชัดเจน เพ่ือให
เปาหมายบรรลุวตัถุประสงค คือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมสําคัญคือ การดําเนินงานตาม
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กระบวนการการดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 องคประกอบคือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคดั
กรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การสงตอนักเรียน กําหนด
ระยะเวลา และจํานวนครั้งไวในปฏทิินปฏบิัติงาน โดยควรมีการประเมินอยางนอยปการศึกษาละ          
1 ครั้ง กําหนดใหมีการนิเทศ ติดตาม ไวในการประชุมระดับ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งบันทึก
ยอการนิเทศติดตาม กําหนดงบประมาณไวในแผนปฏิบัติการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2546ง : 15-17) กลาวถึง 
กระบวนการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการวางแผนการดําเนินงานดังน้ี   
   1.  มีการกําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการดูแลชวยเหลือนักเรียน ดัชนีชี้วัด 
และเกณฑ 
   2.  มีการกําหนดเปาหมายและจัดลําดับความสําคัญ 
   3.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
   4.  มีการกําหนดงบประมาณ 
   5.  แตงตั้งกรรมการและกําหนดบทบาทหนาที่ 
   6.  วิเคราะหสภาพความพรอมพ้ืนฐาน 
   7.  จัดทําปฏิทินปฏิบตัิงาน 
   8.  ระดมความคิดรวมกัน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ข : 28-34) กลาวถึงการบริหาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน จะตองมีแผนการดําเนินงานดังน้ี   
   1.  แตงตั้งคณะกรรมการ   
   2.  กําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   3.  ประชุมหารือเพ่ือกําหนดโครงสรางบุคลากรในระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 
   4.  แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ(ทมีนํา) คณะกรรมการประสานงาน               
(ทีมสนับสนุน) คณะกรรมการดําเนินงาน(ทีมทํา)  
   5.  กําหนดบทบาท หนาทีข่องคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
ประสานงานและคณะกรรมการดําเนินงานในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   6.  วิเคราะหสภาพความพรอมพ้ืนฐานของสถานศึกษาและจัดทําแผนปฏิบัติงาน  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2546ก : 9-16) กลาวถึงการบริหาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน จะตองดําเนินงานในเรื่อง
ตอไปน้ี   
   1.  กําหนดทิศทางและกลยุทธ โดยวิเคราะหปญหาและความตองการของนักเรียน 
ชุมชน สังคม และผูเกี่ยวของ ศึกษานโยบายมาตรฐานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ศึกษาศักยภาพของโรงเรียน แลวกําหนดเปนแผนกลยุทธของโรงเรียน 
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   2.  กําหนดมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนใหสอดคลองเช่ือมโยงกันกับ
ระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ระบบการแนะแนว ระบบปองกันสารเสพติด ระบบกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ระบบความปลอดภยัของสภาพสิ่งแวดลอม การคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน 
   3.  พิจารณามาตรฐานและตัวชี้วัดโดยผูเกี่ยวของเพ่ือใหเกิดการยอมรับ               
วางมาตรการและแนวปฏิบตัิ โดยทบทวนระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน วางระบบความปลอดภยัทาง
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน วางแนวทางการคุมครองสิทธิเด็ก เยาวชน และวางมาตรการชวยเหลือ
นักเรียน 
   4.  กําหนดผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การเตรียมและวางแผนดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน หมายถึง การปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการกําหนดทิศทางและกลยุทธ โดยวิเคราะหปญหาและ
ความตองการของนักเรียน ชุมชน สังคม และผูเกี่ยวของ ศึกษานโยบายมาตรฐานตนสังกัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ศึกษาศักยภาพของโรงเรียน แลวกําหนดเปนแผนกลยุทธของโรงเรียน 
กําหนดมาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน พิจารณามาตรฐานและตวัชีว้ัด กําหนดกิจกรรม/
โครงการ และมอบหมายหนาที่ในการปฏบิ างชัดเจน ัติงานอย
 4.2  การดําเนินงานตามแผน    
  การดําเนินงานตามแผน เปนขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการบริหารที่จะทําใหการ
ทํางานบรรลตุามวัตถุประสงค มีผูใหความหมายดังน้ี 
  รุง แกวแดง  (2528 : 32) กลาววา การดําเนินงานตามแผน หมายถึงการปฏิบัตติาม
แผนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541 : 94) กลาววา            
การดําเนินงานตามแผน หมายถึง การนําเอาแผนที่ไดดําเนินการคิดและตัดสินใจในการกําหนดสิ่งที่
จะนําไปลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามแผน มีกิจกรรมสําคัญที่โรงเรียนควรจะตองดําเนินการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติจรงิดังน้ี 
   1.  การเตรียมความพรอมกอนเร่ิมงาน ไดแก การตรวจสอบและเตรียมความ
พรอมดานปจจัยการบริหาร คน เงิน และวัสดุอุปกรณทีจ่ะใชในการดาํเนินงาน สรางความตระหนัก
ใหแกบุคลากร จัดทําปฏิทินกํากับการปฏิบัติงานทุกโครงการ แสดงใหเห็นชวงเวลาทีป่ฏิบตัิและ
ผลงานที่ตองการใหเกิดในแตละชวงเวลา  
   2.  การอํานวยการและการประสานงาน เพ่ือใหบุคลากรทุกฝายปฏบิตัิงานเต็ม
ศักยภาพ   
   3.  การนิเทศ กํากับ และตดิตาม ขั้นตอนการดําเนินงานตามแผน กิจกรรมที่
จําเปนอยางมากในการบริหารคือ การควบคุม กํากับ ตดิตาม และนิเทศงาน ซึ่งจะทําใหผูบริหารได
ทราบวา การดําเนินงานเปนไปตามแผนงานโครงการดวยดีหรือไมเพียงใด มีปญหาและอุปสรรค
อะไร และจะปรับปรุงแกไขไดอยางไร อันจะสงผลใหการดําเนินงานสําเร็จลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  กรมสามัญศึกษา  (2544 : 8-10) กลาวถงึ ขั้นตอนการดําเนินงานตามการบริหาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนไววา จากแผนปฏิบัติการที่โรงเรียนกําหนดเรียบรอยแลว 
ผูบริหารและคณะครูทุกคนก็รวมกันดําเนินการตามแผน โดยในระหวางดําเนินงานผูบริหารโรงเรียน
ควรสนับสนุน สงเสริมใหครูทุกคนทํางานอยางมีความสุข และดําเนนิการตามนี้ 
  1.  จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานตามระบบดแูล
ชวยเหลือนักเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.  กํากับ ติดตาม ทั้งระดับรายบุคคล รายกลุม รายหมวด ฝาย และระดับเพ่ือกระตุน
และสงเสริมใหมีการดําเนินงานตามแผน 
  3.  ใหการนิเทศ ใหคําปรึกษา แนะนํา เพ่ือปรับปรุงหรือแกไขปญหา อุปสรรคที่อาจจะ
มี รวมทั้งการเชิญวทิยากรเพื่อเพ่ิมพูนความรู ความสามารถใหแกครทูุกคน หรือใหไปรับการ
ฝกอบรมจากหนวยงานภายนอก นอกจากนี้ ผูชวยผูบริหารโรงเรยีนทุกฝาย และหัวหนาระดับแตละ
ระดับก็ควรดําเนินการก สนับสนุนสงเสรมิใหครูทํางานรวมกันอยางมีความสุข และทํางานรวมกนั
เปนทีมเพ่ือการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2546ง : 15-17) กลาวถึง 
กระบวนการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการดําเนินงานตามแผนวา
ประกอบดวยกิจกรรมดังน้ี 
   1.  สรางความตระหนักและความเขาใจกับบุคลากร 
   2.  จัดทําสื่อ เครื่องมือตาง ๆ  
   3.  จัดแบงจํานวนนักเรียนตอครูที่ปรึกษา 
   4.  มีการ สนับสนุน สงเสรมิและแกปญหาการดําเนินงาน 
   5.  มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร 
   6.  มีการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน 
   7.  มีการประเมินผลกอน ระหวาง และหลงัการดําเนินงาน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ข : 28-34) กลาวถึงการ
ดําเนินงานตามแผนในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดังนี้  
   1.  ประชุมชี้แจงและสรางความเขาใจใหกับบุคลากรในสถานศึกษา 
ดวยวธิีการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดทัศนคติที่ดีตอระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน มีความยินดี รวมมือ
รวมใจในการทํางานเพื่อชวยเหลือนักเรียน 
   2.  ฝกอบรมบุคลากร โดยเฉพาะครูประจําชั้น/ครูที่ปรกึษาใหมีความรู
ความสามารถ เทคนิคหรือทกัษะตาง ๆ ในการดูแลชวยเหลือนักเรียนเบื้องตน 
   3.  ประชาสัมพันธงานการดูแลชวยเหลอืนักเรียนใหกับบคุลากรและหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบอยางตอเน่ือง 
   4.  ประเมินผลการสรางความรู ความเขาใจใหกับบคุลากรในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและนาํผลการประเมินมาเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากรตอไป 
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   5.  ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ดําเนินการดูแลชวยเหลอืนักเรียนตามระบบการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
    5.1  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ซึ่งอยางนอยตองครอบคลุมดาน 
ความสามารถ ดานสุขภาพ และดานครอบครัว 
    5.2  การคัดกรองนักเรียน โดยจัดแบงกลุมนักเรียนเปน 2 กลุมคือ กลุมปกติ 
และกลุมเสีย่ง/มีปญหา 
    5.3  การสงเสริมนักเรียนทกุคนที่อยูในความดูแลดวยการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
(Homeroom) และกิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน (Classroom meeting) 
    5.4  การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนในกลุมเสี่ยง/มีปญหาดวย
วิธีการคือ ใหการปรึกษาชวยเหลือ หรือจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการปองกันและแกไขปญหาของ
นักเรียน คือกิจกรรมในหองเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน (Buddy) กิจกรรม
ซอมเสริม และกิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง 
    5.5  การสงนักเรียนไปรับการชวยเหลือจากครูอ่ืน ๆ เชน ครูแนะแนว  
หรือฝายปกครอง เปนตน 
   6.  บันทึกหลักฐานการปฏบิัติงานและควรบันทึกทุกขัน้ตอน 
   7.  สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานหัวหนาระดับชั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2546ก : 9-16) กลาวถึงการบริหาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนดานการดําเนินงานตามแผน จะตองปฏิบตัิดังนี้   
   1.  สรางความตระหนักและความเขาใจกับบุคลากรโดยการประชมุ อบรม ระดม
ความคิด 
   2.  จัดทําสื่อ เครื่องมือตาง ๆ จัดทําเกณฑคัดกรอง มาตรการชวยเหลือ คูมือ       
โฮมรูม และแบบบันทึกตาง ๆ  
   3.  จัดแบงจํานวนนักเรียนตอครูที่ปรึกษา โดยครู 1 คน ตอนักเรียน 20-25 คน 
   4.  ครูที่ปรึกษาดําเนินการดูแลชวยเหลอืนักเรียนตามระบบทั้ง 5 องคประกอบ 
ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนานักเรียน            
การปองกัน ชวยเหลือ และแกไข การสงตอ โดยบันทึกระเบียนสะสม ประเมินพฤติกรรมเด็ก  
ประเมินหาความฉลาดทางอารมณ เยี่ยมบาน สังเกต สัมภาษณ รายงานผลการคดักรองนักเรียน 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การดําเนินงานตามแผนเปนขั้นตอนที่สําคัญของ
กระบวนการบริหารในการที่จะทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงตามจุดประสงคทีว่างไว สําหรบัการ
ดําเนินงานตามแผนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง การปฏิบัติงานเกีย่วกับการสราง
ความตระหนักและความเขาใจกับบุคลากรโดยการประชุม อบรม ระดมความคิด การจัดทําสื่อ 
เครื่องมือตาง ๆ จัดทําเกณฑคัดกรอง มาตรการชวยเหลือ คูมือโฮมรูม และแบบบนัทึกตาง ๆ และ
ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามระบบทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก การรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนานักเรียน การปองกัน ชวยเหลือ และแกไข 
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การสงตอ โดยบันทึกระเบยีนสะสม ประเมินพฤติกรรมเด็ก ประเมินหาความฉลาดทางอารมณ  
เยี่ยมบาน สังเกต สัมภาษณ และรายงานผลการคัดกรองนักเรียน 
 4.3  การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
  การนิเทศ กํากับ ติดตาม เปนขั้นตอนทีส่ําคัญของกระบวนการบรหิารที่จะทําใหทราบ
ความกาวหนาของการทํางาน มีผูใหความหมายดังน้ี 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2528 : 86-92) กลาววา             
การนิเทศ กํากับ ติดตาม เปนกิจกรรมที่ตองครอบคลมุงานทั้งหมดคือปจจัย กิจกรรมการดําเนินงาน
และผลผลิตของงานในสวนของการควบคุมกํากับน้ันผูบริหารอาจเปนผูรับผิดชอบเองหรือมอบหมาย
ใหผูรวมงานทีเ่หมาะสมเปนผูดําเนินการก็ได เม่ือพบปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานตอง
ดําเนินการนิเทศทันที หรือรายงานใหผูบริหารทราบแลวทําการนิเทศ สิ่งสําคัญที่สดุคือ กระบวนการ
ควบคุม กํากับและติดตามจะตองดําเนินการควบคูไปพรอม ๆ กับการนิเทศเสมอ การควบคุม กํากับ 
และติดตาม จะดําเนินไปดวยดีก็โดยการที่ผูบริหารไดพัฒนารูปแบบของการดําเนินงานใหสอดคลอง
กับวตัถุประสงคและสถานการณของโรงเรียน โดยทั่วไปแลวงานทีผู่บริหารตองปฏิบัตใินการควบคุม 
กํากับ และติดตาม มี 3 อยางคือ  
   1.  กําหนดสายงานการควบคุม กํากับ และติดตามทั้งระบบ และกําหนดงานที่
ตองปฏิบัตใินแตละระดับ 
   2.  กําหนดตัวบุคคลผูรบัผดิชอบในเรื่องการควบคุม กํากบั ติดตาม รายงาน และ
รับรายงาน 
   3.  กําหนดแบบฟอรมการควบคุม กํากับ ติดตามและแบบรายงานโดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับวตัถปุระสงคของงานและความเปนไปไดในการปฏิบัต ิ
  กาญจนา ศรีกาฬสินธุ  (2538 : 588-589) กลาววา การติดตามและควบคุมงานให
ดําเนินไปสูความสําเร็จตามความมุงหมาย ก็เปนอีกขั้นตอนหนึ่งของการบริหารงานที่สําคัญ            
การติดตามและควบคุมดังกลาวหมายถงึ การแนะนําชวยเหลือของฝายผูนิเทศซึง่ผูบริหารจําเปน
จะตองจัดใหมีขึ้น เพ่ือทําหนาที่เปนที่ปรกึษาและคอยใหคําแนะนําชวยเหลือการทาํงานของฝาย  
ตาง ๆ และควรอธิบายหนาที่ของฝายบริหารซึ่งมีอํานาจในการสั่งการตาง ๆ โดยตรง ผูบริหาร
อาจจะเขาควบคุมดูแลการทํางานอยางใกลชิด หรืออาจจะอยูหาง ๆ โดยใหเสรีภาพอยางมากแก
ผูรวมงานก็ได 
  ศิริพงษ เศาภายน  (2547 : 27) กลาววา การนิเทศ กับ และควบคุมงาน หมายถึงการ
ตรวจสอบดวูาสิ่งตาง ๆ ที่ทําขึ้นเปนไปตามแผนงานหรือไม หลักการนิเทศ กับ และควบคุมงานคือ 
การชี้ใหเห็นจุดออนและความผิดพลาดเพื่อจัดการแกไขและปองกนัไมใหเกิดขึ้นอีก การนิเทศ          
กํากับ และควบคุมงาน ควรดําเนินการกับทุก ๆ สิ่งไมวาจะเปนของผูปฏิบัติและวิธกีารปฏิบัต ิ
  กรมสามัญศึกษา  (2544 : 8-10) กลาววา การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอื
นักเรียน ในขัน้ตอนของการกํากับ ติดตาม วาเปนกิจกรรมสําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาเพราะทํา
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ใหไดขอมูลยอนกลับในการปรับปรุง การติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนน้ัน มีแนวดําเนินงาน 2 รูปแบบคอื       
  1.  ดําเนินการทุกระยะของการปฏิบัติงาน ดวยการประชุม นิเทศ กาํกับ ติดตาม ใน
บรรยากาศรวมคิด รวมทํา รวมกันแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน รวมทั้ง
รวมกันหาวิธชีวยเหลือนักเรียนโดยมีการประชุมรวมกนัในแตละระดบัทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาห
ละ 1 ครั้ง มีการบันทึกและรายงานการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา 
   2.  ดําเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้งหรือภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยการประเมินเพื่อ
ทบทวนซึ่งเปนการดําเนินการโดยใหครูทีป่รึกษาประเมนิตนเอง และประเมินโดยผูประเมินจาก
ระดับชั้นอ่ืน แตละระดับจะสลับกันประเมินกันและกันตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินที่
โรงเรียนกําหนด โดยมีขั้นตอนการดําเนินการตามนี้ 
    2.1  คณะกรรมการประเมินผูรับการประเมิน เพ่ือเตรียมเอกสาร เครื่องมือ
และหลักฐานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานตามกําหนดการดูแลชวยเหลอืนักเรียนและผลที่เกิดขึ้น เชน 
ระเบียนสะสม สรุปรายงานการคัดกรองนักเรียน บันทึกการจัดกิจกรรม กิจกรรมโฮมรูม บันทึกการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน บันทึกการสงตอนักเรียน เปนตน โดยจัดเตรียมใหคณะกรรมการประเมิน
ตรวจสอบในวนัประเมิน รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือรับการประเมินและการสุมสัมภาษณ 
สังเกตนักเรียนในระดับตาง ๆ  
    2.2  ใหผูประเมินประเมินตนเอง โดยอาจใชเครื่องมือแบบประเมินระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน หรืออ่ืน ๆ เพ่ือตรวจสอบการทํางานของตนเองในเบื้องตน และนําผลการประเมิน
ตนเองมาใชประกอบการประเมินคุณภาพภายใน 
    2.3  คณะกรรมการประเมินสุมสังเกต และสัมภาษณนักเรียนในระดบั ตาง ๆ 
ตามวัน เวลาที่กําหนด 
    2.4  ดําเนินการประเมินเพือ่การทบทวนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยคณะผูประเมินเขาใจความรูสึกของผูรับการประเมินทุกคน และมี
ศิลปะในการสมัภาษณ พูดคุยเพื่อใหไดขอมูลขอเท็จจริงที่เปนความจริงมากที่สุด ผูรับการประเมนิ 
มีความกระตอืรือรนพึงพอใจและเต็มใจที่จะรับการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการทํางานของตนเอง 
โดยใชเทคนคิการพูดคุย สัมภาษณ ดังนี้ 
     2.4.1  ระยะเปดใจ  ผูประเมินควรเริ่มตนดวยการสรางบรรยากาศทีเ่ปน
กันเองดวยการแนะนําตนเอง และคณะผูประเมิน ตอจากนั้นบอกวัตถุประสงคของการประเมินและ
ขอความรวมมือในการพูดคุยแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค 
     2.4.2  ระยะคนหาความจริง  ผูประเมินควรใชศิลปะและทักษะการถาม 
ทักษะการฟง ทักษะการสังเกต ทักษะการสรุปความ และทักษะการใหกําลังใจเพ่ือใหผูรับการ
ประเมินมีความรูสึกที่ดี อบอุน ปลอดภัย ขณะที่ใหขอมูล ขอเท็จจริง และกลาแสดงความคิดเห็น
อยางตรงไปตรงมา มีการซักถามขอสงสัย และขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชน โดยผูรับการ
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ประเมินเกิดความรูสึกวาเปนชวงเวลาที่มีคุณคา มีประโยชนมีแรงจูงใจที่จะปรับปรงุแกไขและพฒันา
งานที่ทําใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการบันทึกขอมูลตาง ๆ ในการประเมิน 
     2.4.3  ระยะปด  คณะผูประเมินมีการประชุมรวมกันเพือ่สรุปผลการ
ประเมิน และรายงานผลใหผูรับการประเมินทราบ โดยการชื่นชมภาพความสําเร็จของงาน จุดเดน
ของผลงาน และสิ่งที่ควรพฒันาตอไป และปดการประเมินคุณภาพภายใน 
    2.5  คณะกรรมการประเมินนําผลการประเมนิสรุป และจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนของแตละระดับ เพ่ือนําผลไปใชประโยชนในการปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานคุณภาพ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2546ง : 15-17) กลาวถึง 
กระบวนการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประกอบดวยกิจกรรมดังน้ี 
    1.  มีการวางกรอบการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
    2.  แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
    3.  ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
    4.  มีการจัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 
    5.  มีการเก็บขอมูล 
    6.  มีการวิเคราะหขอมูล 
    7.  มีการแปลความหมาย 
    8.  มีการตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน   
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ข : 28-34) กลาวถึงการนํา
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเขาสูสถานศึกษา จะตองมีการดําเนินงานดาน 
การตรวจสอบ ติดตาม ดังนี้         
    1.  คณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งผูทําหนาที่ตรวจสอบ ติดตามระบบการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน และตรวจสอบ ตดิตามการดําเนินงานของครูในแตละระดบัชั้น       
    2.  ดําเนินการตรวจสอบ ตดิตามแตละระดับชั้น โดยผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้ง
หรือผูแทนครูในแตละระดับซ่ึงไดรับการอบรมหรือมีความรู ทักษะในการนิเทศ กํากับ ติดตาม โดย
ดําเนินการตรวจสอบ ติดตามสลับระหวางระดับชั้น 
    3.  นําผลการตรวจสอบ ติดตาม มาปรับปรุงประสิทธภิาพการดําเนินงานใหดี
ยิ่งขึ้น 
    4.  ดําเนินการตรวจสอบ ตดิตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและ 
การดําเนินงานของครูในแตละระดับ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
    5.  ผูทําหนาที่ตรวจสอบ ติดตาม จัดทํารายงานการกํากับ ติดตามของแตละ
ระดับสงคณะกรรมการประสานงาน เพ่ือรายงานผูบริหารสถานศึกษาตอไป 
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   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2546ก : 9-16) กลาวถึงการ
บริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม จะตองดําเนินงานดังน้ี   
    1.  แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อนิเทศ กํากบั ติดตาม การบริหารจัดการระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนโดยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
    2.  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการนิเทศ 
กํากับ ติดตามการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 
    3.  เสริมสรางขวัญ กําลังใจบุคลากร โดยการนิเทศใหกาํลังใจในการ
ดําเนินงาน 
    4.  พัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมการชวยเหลือนักเรียนเบื้องตน            
จัดกิจกรรมเขาคายพัฒนาคุณภาพชีวิต อบรมพัฒนาบุคลากรประจําสัปดาห 
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดาน 
การนิเทศ กํากับ ติดตาม หมายถึง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือนิเทศ กํากับ 
ตดิตามการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการนิเทศ กํากับ ติดตามการบริหาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน เสริมสรางขวัญ กาํลังใจบุคลากร โดยการนิเทศใหกําลังใจใน
การดําเนินงาน และพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมการชวยเหลือนักเรียนเบื้องตน จัดกิจกรรม 
เขาคายพัฒนาคุณภาพชีวติ และอบรมพัฒนาบุคลากรประจําสัปดาห 
 4.4  การประเมินผล 
  เม่ือมีการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนงานโครงการแลว ผูบริหารตองจัด
ใหมีการประเมินผลเพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จหรือไมเพียงใด การประเมินผลจึง
เปนขั้นตอนทีส่ําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการบรหิาร มีผูใหความหมายเกี่ยวกับการประเมนิผล
ไวดังนี้ 
  อดิสัย ชาติกําแหง  (2530 : 84) การประเมินผล หมายถึง วิธีการอยางหนึ่งที่
ผูบังคับบญัชาหรือผูบริหารใชตรวจสอบสมรรถภาพของผูปฏิบัติงานวาไดผลดหีรือไมเพียงใด 
  ดํารง ประเสริฐกุล  (2542 : 63) การประเมินผล หมายถึง การคอยตดิตามดูวาการ
ดําเนินงานไดผลเปนไปตามความมุงหวังหรือไมเพียงใด ผูบริหารทีดี่จะตองเปนผูนําในการ
ประเมินผล ซึง่ก็ทําไดหลายวิธี เชน การประเมินดวยตนเอง หรือประเมินจากผูเชีย่วชาญ  
  เกรียงศักดิ์ เขยีวยิ่ง  (2543 : 203) การประเมินผล หมายถึง ระบบการประเมินบุคคล
ที่เกี่ยวกบัผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ เพ่ือดําเนินการตัดสินใจ วินจิฉัย 
ปรับปรุง สงเสริม และพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สงผลใหหนวยงานมีความ
เจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543 : 8) การประเมินผล หมายถึง 
การตัดสินคุณคาของสิ่งที่ถกูวัดโดยการเทียบกับเกณฑ จุดเนนของการประเมินอยูที่ความยตุิธรรม
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และความเหมาะสมของเกณฑที่ใชในการตัดสินที่มีความโปรงใสและเปดเผย นอกจากนี้การ
ประเมินผลทีดี่ตองอยูบนฐานของขอมูลที่มีความตรงและเชื่อถือได ซึ่งไดมาจากกระบวนการวดัผลที่
มีคุณภาพซึ่งสามารถใหการวัดที่ถูกตอง สอดคลองกับสภาพความเปนจริง 
  วรวรรณ ศรเีจริญ; และ มณีรัตน แซภู  (2543 : 13) การประเมินผล หมายถึง 
กระบวนการในการสรางหรือระบุสารสนเทศเพื่อใชประกอบการตัดสนิใจของผูบริหารระดับตาง ๆ 
ทั้งดานการจัดการโครงการ การวางแผน การกําหนดนโยบายและการจดัสรรการใชทรัพยากร         
การระบุขอมูลและสารสนเทศนี้จะขึ้นอยูกบัความตองการและความสนใจของผูใช สวนการตัดสนิ
คุณคานั้นใหขึน้อยูกับดุลพอนิจของผูใชสารสนเทศเปนสาํคัญ 
  ยงยุทธ เกษสาคร  (2545 : 59) การประเมินผล หมายถึง กระบวนการเพื่อควบคมุ
มาตรฐาน การประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหทราบวาเราทํางานไดผลสาํเร็จแคไหน 
คุณภาพของงานที่ทําไปนั้นเปนอยางไร ตลอดจนทราบวาการทํางานมีผลคืบหนาไปเพียงใด           
การประเมินผลมีสวนเกี่ยวของกับความเปนผูนําโดยตรง ซ่ึงการประเมินผลอยางถูกตองและการ
ติดตามผลเปนระยะ ๆ อยางเหมาะสม รวมทั้งความสามารถตีความหมายของการประเมินผลไดตรง
ตามความเปนจริง ยอมเปนเครื่องแสดงศักยภาพของผูนําดวย การประเมินผลทีดี่นั้น จะตองถือหลัก
ความซื่อตรง เชื่อถือได วัดไดตรงตามจุดมุงหมายที่วางไว ไมวาจะตองเสียเวลาและการลงทุนลงแรง
มากเพียงใดก็ตาม 
  อนงค แกวเชดิ  (2545 : 7) การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการวัดคาของ
การจัดกิจกรรมหนึ่ง ๆ ที่ทําอยางมีขั้นตอน ความมุงหมาย และวตัถปุระสงค ซึ่งจะตองหาขอมูล 
วิเคราะหขอมูล หาความหมาย และเสนอผลโดยเปรียบเทียบผลที่วดัไดกับวัตถุประสงคของกิจกรรม
ที่จัดขึ้น เพ่ือใหผูมีอํานาจใชในการตัดสนิใจในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนั้น ๆ ตอไป 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2546ง : 15-17) กลาวถึง 
กระบวนการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการประเมินผล ประกอบดวย
กิจกรรมดังน้ี 
   1.  มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการปฏบิัติงานของบคุลากร 
   2.  มีการวางแผนระยะตอไป 
   3.  มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
   4.  มีการรายงานผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2547ข : 28-34) กลาวถึงการบริหาร
จัดการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการประเมินผลดังน้ี   
   1.  ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษาแตละคนจดัทํารายงานการดําเนินงานเสนอหัวหนา
ระดับชั้น (ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน) ทุกสิ้นภาคเรียน 
  2.  คณะกรรมการดําเนินงานแตละระดับจัดทํารายงานสรุปเปนระดับเสนอ
คณะกรรมการประสานงาน 
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   3.  คณะกรรมการประสานงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากหัวหนาระดับ
และจากการประเมินเพื่อทบทวนของแตละระดับมาจัดทํารายงานเปนภาพรวมของสถานศึกษา 
เสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
   4.  คณะกรรมการอํานวยการประชุมพิจารณา รายงานคณะกรรมการประสานงาน 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาและเผยแพร
ประชาสัมพันธการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศกึษาใหผูเกี่ยวของทราบ 
   5.  นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของคณะกรรมการ 
ประสานงานและคณะกรรมการดําเนินงานทุกระดับอยางตอเน่ือง รวมทั้งมีการประชุมติดตามผล
อยางสม่ําเสมออยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2546ก : 9-16) กลาวถึงการบริหาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนดานการประเมินผล จะตองดําเนินงานดังน้ี   
   1.  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน     
   2.  วางแผนการประเมินผลลวงหนาและดําเนินการประเมินตามมาตรฐานและ
แผนการประเมิน 
   3. วิเคราะหผลจากการประเมินเพื่อทบทวน  
   4.  กําหนดแนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน ปรับปรุงแกไข 
   5.  จัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธตอไป 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2549 : ออนไลน)  กลาววา องคการอนามัยโลก (WHO) 
ไดใหความหมายของการประเมินผลไววา การประเมินผล (Evaluation) เปนกระบวนการประเมินคา
ของความสัมฤทธิผ์ล ซึ่งกําหนดไวตามวตัถุประสงคของโครงการตาง ๆ และพยายามที่จะวัดความ
เพียงพอ ประสิทธิภาพ และการยอมรับโครงการของบุคคลกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งในการ
ประเมินผลโครงการไดเสนอรูปแบบการประเมินผลทีเ่รียกวา CIPP  
   1.  การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) ซึ่งจะชวยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการวางแผน 
   2.  การประเมินปจจัยเบื้องตนหรือปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสรางเพื่อความสําเรจ็ของโครงการ 
   3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการตัดสินใจในการ
ประยุกตใชเพ่ือควบคุมการดําเนินโครงการ 
   4.  การประเมินผลผลติ (Product Evaluation) เปนขอมูลในการจะชวยตัดสินใจ
เพ่ือตัดสินและดูผลลัพธขั้นตอน 10 ขั้นของการประเมินผล 
  ขั้นตอน 10 ขัน้ของการประเมินผล หรือวงจรของการประเมินผล มีดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 การอธิบายปญหา 
   ขั้นที่ 2 การอธิบายโครงการ 
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   ขั้นที่ 3 การกําหนดเปาหมายและวตัถปุระสงค 
   ขั้นที่ 4 ระบขุอมูลที่ตองการ 
   ขั้นที่ 5 สรางฐาน (หลักการ) สําหรับพิสูจนประสิทธิผลของโครงการ 
   ขั้นที่ 6 กําหนดวิธีรวบรวมขอมูล 
   ขั้นที่ 7 สรางและทดสอบเครื่องมือ 
   ขั้นที่ 8 รวบรวมขอมูลและจัดระเบียบขอมูล 
   ขั้นที่ 9 วิเคราะหขอมูลและเปรียบเทยีบ 
   ขั้นที่ 10 ปรับปรุงโครงการ         
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การประเมินผล เปนการตรวจสอบความกาวหนาของ
งานและผลการปฏิบัติงาน เปนระยะเพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามกาํหนดหรือไม     
มีผลงานอยูในระดับใด มีปญหาอุปสรรคอยางไรบาง จะไดดําเนินการแกไข การประเมินผลมีความ
จําเปนอยางยิ่งตอกระบวนการบริหาร เพราะทําใหทราบความกาวหนา ทําใหทราบปญหา สามารถ
ปรับปรุงหรือแกไขปญหาไดทันทวงที สาํหรับการประเมินผลตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
หมายถึง การแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน วางแผนการประเมินผลลวงหนาและดําเนินการประเมิน
ตามมาตรฐานและแผนการประเมิน วิเคราะหผลจากการประเมินเพือ่ทบทวน กําหนดแนวทาง
สนับสนุนการดําเนินงาน ปรับปรุงแกไข และจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธตอไป 
 

5.  วรรณกรรมเกี่ยวของ 
 5.1  สถานภาพในการปฏิบัติงานของครู 
  สถานภาพในการปฏิบัติงานของครู  หมายถึง การปฏิบัติงานของครูตามลักษณะของ
งานในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จําแนกเปน    
  5.1.1  ครูสายงานปฏิบัติการสอน  หมายถึง ครูที่ปฏิบตัิหนาที่ครูประจําชั้น/ครูที่
ปรึกษา และครูประจําวิชา ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาเพชรบุรี เขต 2 
  5.1.2  ครูสายงานบริหารโครงการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน  หมายถึง ครูที่ปฏบิัติ
หนาที่ รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนาฝายปกครอง หัวหนางานแนะแนว และคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2   
 5.2  ประเภทของสถานศึกษา 
  ประเภทของสถานศึกษา  หมายถึง ระดับชั้นที่เปดทําการสอน ในสถานศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จําแนกเปน 
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  5.2.1  ระดับประถมศึกษา  หมายถึง สถานศึกษาในอําเภอบานลาด สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบรุี เขต 2 ที่เปดทําการสอนในชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที ่6 
  5.2.2  ระดับมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  หมายถึง 
สถานศึกษาในอําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่เปดทําการสอน
ในชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 หรือ มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 
 5.3  ขนาดของสถานศึกษา 
  ขนาดของสถานศึกษา  หมายถึง การแบงขนาดของสถานศึกษาโดยยึดจํานวน
นักเรียนเปนหลักในการแบง ซึ่งอาศัยเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ในการจัดทํารายละเอียดขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 2549 คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2549 : 36) จําแนกเปน 
  5.3.1  สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาทีมี่จํานวนนักเรียนตั้งแต          
120 คน ลงมา 
  5.3.2  สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต           
121-600 คน 
  5.3.3   สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ หมายถึง สถานศกึษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต     
1,501 คน ขึ้นไป 
 5.4  พฤติกรรมผูนํา 
  5.4.1  ความหมายพฤติกรรมผูนํา 
   เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ มีความเชื่อวา แสดงตามบทบาท มนุษยแตละคนก็มี
บทบาทหลายอยางที่ตองแสดง ดังนั้น คน ๆ เดียวกันอาจแสดงบทบาทของผูบริหารในบางครัง้      
แตในบางครั้งกอ็าจแสดงบทบาทของผูนาํ บุคคลอาจไมสามารถแสดงบทบาททั้งสองไดในเวลา
เดียวกัน แตบคุคลคนเดียวสามารถแสดงบทบาททั้งสองดานตางกรรมตางวาระกันได ผูบริหาร
การศึกษาตางก็ไดรับความมุงหวังวาควรจะเปนผูนํา ผูบริหารที่ขาดความเปนผูนาํจะปฏิบัติภารกิจ
ใหลุลวงไดโดยยาก ผูนําที่ไมไดเปนผูบริหารก็อาจจะปฏิบัติภารกิจใหลุลวงไดโดยลําบาก ผูบริหารที่
มีความเปนผูนําสูงยอมสามารถทําใหเรือ่งที่ตนรับผิดชอบสําเร็จลลุวงไดดวยดี สามารถทําใหกลุม
ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย  (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ.  2525 : 15) 
   ธงชัย สันตวิงษ  (2535 : 204) กลาววา พฤติกรรมผูนาํ หมายถึง แบบของ
พฤติกรรมที่แสดงออกของผูนําที่มีความเหมาะสม ผูนําควรจะประพฤติเพ่ือเอาชนะใจลูกนอง 
   สะทาน พันธุเพชร  (2535 : 12) กลาววา พฤติกรรมผูนาํ คือการปฏิบัติงานของ
ผูนําที่จะตองใชภาวะผูนําเปนเครื่องชกัชวนใหผูรวมงานมีความเห็นและยอมปฏิบตัติามความ
ตองการของตน โดยอาศัยสถานการณแวดลอม 
   ประวตัิ เมฆไตรรัตน  (2535 : 20) กลาววา พฤติกรรมผูนํา หมายถึง การกระทํา
ที่แสดงออกในฐานะผูนํากลุมเพ่ือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว โดยการชักจูงใจ
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ผูรวมงานใหเขาใจในบทบาทหนาที่ มีความรวมมือ รวมใจกันทํางาน หาแนวทางแกปญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนทําใหผูรวมงานมีขวัญและกําลงัใจในการทํางานเปนอยางดี 
   บุญเรือน ชโลธร  (2541 : 22) กลาววา พฤติกรรมผูนํา หมายถึง การแสดง
บทบาทที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิด ความเชื่อ ทศันคติ คานยิม และประสบการณ โดยการ
ประสานงานใหความชวยเหลือ รวมใจกันทํางาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย และ
บรรลุเปาหมายของสมาชิกในองคการ 
   พรทิพย ไชยโส  (2545 :317) กลาววา พฤติกรรมผูนํา หมายถึง การกระทําที่เปน
การผลักดันใหกิจกรรมหรือภารกิจของกลุมดําเนินไปสูเปาหมายของกลุมที่ตั้งไว โดยที่ผูนําจะตอง
เปนปจจัยหลกัที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานและตอความพึงพอใจของสมาชิกใน
กลุมน้ัน ๆ   
 จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา พฤตกิรรมผูนํา หมายถึง การประพฤตปิฏิบตัขิอง
ผูบริหาร ที่แสดงออกในฐานะผูนําของครูเพ่ือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เชน การบริหารจัดการระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนใหบรรลุเปาหมาย การโนมนาวใหครูเขาใจในบทบาทหนาที่ รวมมือรวมใจกัน
ทํางาน 
  5.4.2  แบบของผูนํา 
   เฮาส; และ มิทเชลล  (สุเทพ พงศศรีวัฒน  2545 : 286 ; อางอิงจาก  House & 
Mitchell.  1974) แบงประเภทพฤติกรรมของผูนําตามทฤษฎีวิถทีาง-เปาหมาย ออกเปน 4 ประเภท 
ดังนี้ 
    1.  ภาวะผูนําแบบสนับสนนุ (Supportive leadership) เปนพฤติกรรมของ
ผูนําที่ใหการสนับสนุนและมีพฤติกรรมทีเ่ปนมิตรที่ผูใตบังคบับัญชาสามารถเขาถงึไดงาย เปนผูนําที่
ใสใจในสวัสดกิารความเปนอยูและความตองการในฐานะความเปนมนุษยของผูใตบังคบับัญชา ผูนํา
จะแสดงพฤตกิรรมใหการสนับสนุนในการสรางบรรยากาศที่ดีของการทํางานของผูใตบังคับบญัชา 
รวมทั้งใหการปฏิบัติอยางเสมอภาคและใหการนับถือตอศักดิ์ศรีของผูใตบังคับบญัชา 
    2.  ภาวะผูนําแบบสั่งการ (Directive leadership) เปนพฤติกรรมของผูนําที่
ปฏิบัตติอผูใตบังคับบญัชาดวยการใชคําสัง่เกี่ยวกับการทํางาน รวมทัง้แจงความคาดหวังใหทราบ 
บอกถึงวิธทีํางาน ตลอดจนกําหนดเวลาทํางานสําเร็จใหผูใตบังคบับญัชาทราบ ผูนําแบบสั่งการจะ
กําหนดมาตรฐานของการทาํงานพรอมกับกฎระเบียบตาง ๆ ที่ชัดเจนแกผูใตบังคับบัญชา 
    3.  ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน (Achievement – oriented 
Leadership) เปนพฤติกรรมที่ผูนํากําหนดเปาหมายที่ทาทาย สรางความมีมาตรฐานดานความเปน
เลิศสูงแกผูใตบังคับบญัชา และแสวงหาวธิีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง รวมทั้งการตั้ง
ความคาดหวงัตอผูใตบังคบับัญชาดวยการแสดงความมั่นใจวาผูใตบงัคับบัญชาจะสามารถ
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงไดสําเร็จ 
    4.  ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม (Participative leadership) เปนผูนําที่แสดง
พฤติกรรมตอผูใตบังคับบญัชาดวยการขอคําปรึกษากอนที่จะตัดสินใจ รวมถึงพฤตกิรรมที่เกี่ยวกบั
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การขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ กระตุนใหมีสวนรวมในการตดัสินใจและมีการประชุมกบั
ผูใตบังคับบญัชาในที่ทํางานบอย ๆ ผูนําแบบใหมีสวนรวมจะกระตุนใหเกิดการอภิปรายของกลุม
และเขยีนขอเสนอแนะตาง ๆ ขึ้นในทีท่ํางาน  
 กลาวโดยสรุป ผูนําอาจใชแบบผูนําแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบกบัผูใตบังคับบญัชา 
และในสถานการณตาง ๆ ก็ได ทฤษฎวีิถทีาง-เปาหมายจึงไมใชทฤษฎีแนวคิดแบบคุณลักษณะที่เชื่อ
วาผูนํามีแบบภาวะผูนําที่แนนอนตายตวัเพียงแบบเดียวเทานั้น แตผูนําจะตองปรับแบบภาวะผูนํา
ของตนใหเขากับสถานการณและความตองการดานแรงจูงใจของผูใตบังคบับัญชาดวย  
   เนตรพัณณา ยาวิราช (2546 : 66) กลาววา จากการวจัิยของลิปปททและไวท 
Ronald Lippitt and Ralph White แหงมหาวิทยาลัยไอโอวา ศึกษาพฤติกรรมผูนาํในป ค.ศ.1930 
พบวาผูนํามี 3 แบบคอื 
    1.  ผูนําแบบเผด็จการ หรืออัตตนิยม (Autocratic leadership style) ผูนํา
แบบเผด็จการมีพฤติกรรมการทํางานโดยยึดตนเองเปนหลัก รวมอํานาจการตัดสินใจดวยตนเองโดย
เปนผูสั่งการใหพนักงานนําไปปฏิบตัิ มีการควบคุมบังคับบัญชาอยางใกลชิด กําหนดการทํางานที่
ชัดเจน แสดงความเปนนายตอผูใตบังคบับัญชา มีการลงโทษหากพนักงานฝาฝนหรือทําความผิด 
ทําใหพนักงานมีความรูสึกไมพอใจในตัวผูนําและอาจแสดงความกาวราวได 
     2.  ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic leadership style) หมายถึง ผูนําที่
ใหเสรีภาพแกพนักงานใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการกระจายอํานาจใหพนักงานไดแสดงความ
คิดเห็นและมีอิสระในการทาํงาน เพราะมีความเชื่อม่ันในความสามารถของพนักงาน 
    3.  ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire leadership style) หมายถึง ผูนําที่
ปลอยใหพนักงานทํางานไดอยางมีเสรีภาพเต็มที่โดยผูนําจะไมเขามาเกี่ยวของไมมีบทบาทมากนัก 
เปนเพียงผูดูแลอยูหาง ๆ เทานั้น ทําใหบางครั้งพนักงานไมสามารถหาขอสรุปไดและอาจเกิดความ
ขดัแยงกัน 
 กลาวโดยสรุปแบบของผูนําทั้ง 3 แบบที่กลาวมาขางตนน้ัน ไมมีแบบของผูนําใดที่สามารถ
หาขอสรุปไดวาเปนแบบของผูนําที่ดีที่สุด ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับสถานการณที่ผูนําจะสามารถแสดงแบบ
ของผูนําไดอยางเหมาะสมและขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูใตบังคบับัญชาดวย จากการศึกษา
พบวา ผูนําแบบประชาธิปไตยเปนที่พึงพอใจแกผูใตบังคับบญัชามากกวาผูนําแบบเผด็จการหรือ
อัตตนิยม 
   แบบของผูนําตามการศกึษาของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ  (Ohio State 
University)  โดยเศาวนติ เศาณานนท  (2542 : 55)  กลาววา ในชวงป ค.ศ. 1945 นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ ไดทําการศึกษาแบบเจาะลึกเพื่อหาพฤติกรรมผูนําในการปฏิบัติหนาที่
ตาง ๆ ที่ทําใหมีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ ในการนี้คณะวิจัยไดใชแบบสอบถามที่อธิบายพฤตกิรรม
ผูนําคือ Leader Behavior Description Questionnaire : LBDQ) แบบสอบถามซึง่มีขอความ
เกี่ยวกับพฤตกิรรมของผูนําไดถูกนําไปใหผูปฏบิัติงานในองคการตาง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน เชน 
องคการทหาร พลเรือน และธุรกิจ พิจารณาถึงพฤติกรรมของผูนําของเขา หลังจากนําผลการ
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สอบถามมาวิเคราะห พบวา พฤติกรรมผูนําเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาทีน่ั้น แยกออกไดเปน 2 กลุม
ใหญ ๆ คือ 1) พฤติกรรมผูนําดานมุงงาน (Initiating Structure) และ 2) พฤติกรรมผูนําดานมุง
สัมพันธ (Consideration)        
   1.  พฤติกรรมผูนําดานมุงงาน (Initiating Structure) คือ พฤติกรรมที่ผูนําจัด
โครงสรางและขอบเขตงานของตนเองและผูใตบังคับบญัชา เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ไดแก การมอบหมายงาน การจัดทํามาตรฐานงาน การประเมนิการปฏิบัติงาน การเสาะหาวธิีการ
ทํางานและแกไขปญหาที่ดี สรุปวาเปนแบบพฤติกรรมของผูนําที่เนนความสําเร็จของงานเปนหลัก 
โดยพยายามที่จะแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางเขากับผูใตบังคบับัญชา มุงสงเสริมใหเกิด
รูปแบบการจดัองคกรที่เหมาะสม ทิศทางในการติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรในหนวยงาน ตลอดจน
วิธีและกระบวนการปฏิบัติงาน 
    อําไพ อินทรประเสริฐ  (2542 : 31) กลาววา สถาบันวิทยาลัยธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ไดทําการศึกษาถึงมิติตาง ๆ ของพฤติกรรมผูนํา อธิบายไดวา มิติที่มุงงาน 
(Task oriented) จะแสดงใหเห็นถึงพฤตกิรรมของผูนําในลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางผูบังคบับัญชาและกลุมผูใตบังคับบัญชา เพ่ือสรางรูปแบบที่ดีขององคการ มีการ
ติดตอสื่อสารหลายชองทาง มีระเบียบปฏิบัตติาง ๆ ทีช่ัดเจนในการทํางาน 
   เฮอรเซย; และ แบลนชารด  (สุเทพ พงศศรีวัฒน  2545 : 225-226 ; อางอิงจาก  
Hersey & Branchard.  1969) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกบัภาวะผูนําของบุคคลวา ผูนําแตละคนจะ
แสดงพฤติกรรมการนําตอผูตาม โดยการผสมผสานของพฤติกรรม 2 ดานเขาดวยกัน กอใหเกิดแบบ
ของผูนํา ไดแก พฤติกรรมที่มุงงาน (Task Behavior) เปนพฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกตอผูตามในแง
การควบคุม กํากับ การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูตาม การชี้แจงใหผูตามทราบเกี่ยวกับการทาํงาน
วามีกิจกรรมอะไรบางทีต่องทาํ ทําเม่ือไร ทําที่ไหน ทํากับใคร และทาํอยางไร ตลอดจนการเขาไป
ดําเนินการจัดรูปแบบโครงสรางองคการ การกําหนดชองทางและวิธกีารสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา พฤติกรรมผูนําดานมุงงาน หมายถึง การกระทําของ
ผูบริหาร ที่แสดงออกถึงความรู ความสามารถในดานการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการ การติดตอสื่อสาร การประสานงาน รวมทั้งวิธกีารบริหารงาน ความสัมพันธระหวาง
ผูบริหารกับครูเปนไปตามตาํแหนงหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
   2.  พฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธ (Consideration) เปนพฤติกรรมผูนําที่เนน
ความสําคัญในการแสดงความเปนเพื่อน สนับสนุนและสนใจในความเปนอยูและสวัสดิการตาง ๆ 
ของผูใตบังคบับัญชา รวมทั้งการยอมรับรับฟงปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ใหคําปรึกษาและ
ปฏิบัตติอผูใตบังคับบญัชาทุกคนเหมือนกัน สรุปวาเปนพฤติกรรมผูนําที่เนนความสําคญัของ
คนทํางานมากกวางาน ดวยมีความเชื่อพ้ืนฐาน ถาคนงานมีความสุข สะดวกสบาย และไดรับการ
สนับสนุนการสอนและความมั่นใจในการทํางาน ผลงานก็จะดีเอง      
   เทื้อน ทองแกว; และ เฉลา ประเสริฐสังข  (2542 : 32) กลาววา ผูนํามิตรสัมพันธ 
หมายถึง พฤติกรรมของผูนําที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางผูนําและผูรวมงานในลักษณะที่เนนการ
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เสริมสรางความเปนมิตร ทาํงานดวยกันดวยความไววางใจ อยูรวมกันอยางอบอุน ใหความเคารพ
ตอกันและกัน  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549 : ออนไลน) กลาววา พฤติกรรมมุงความสัมพันธ 
(Relationship Behavior) คอืผูนําที่พยายามและรักษาความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา โดยให
โอกาสในการติดตอไดสะดวก และใหการสนับสนุนผูตามในทุก ๆ ดาน 
 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา พฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธ  หมายถึง การกระทําของ
ผูบริหาร ที่แสดงออกถึงความยกยองนับถือ ความไววางใจ ความเห็นอกเห็นใจ การสงเสริมใหมี
ความกาวหนา และการใหขวัญกําลังใจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนดวยความยุตธิรรม เนนการใหความ
ชวยเหลือและชวยแกปญหา 
   

6.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 6.1  งานวิจัยในประเทศ 
  ธีระ แทนศิริ  (2541 : 101-110) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จังหวดัสมุทรปราการ ตัวแปรทีศ่กึษาไดแก ทศันะของผูบริหาร
และครูที่มีตอสภาพและปญหาการบริหารกิจกรรมนักเรียน 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสรางวินัยในโรงเรียน กิจกรรมสหกรณนักเรียน กิจกรรมกีฬา กิจกรรม
จริยธรรมนักเรียน และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียนและชุมชน กลุมตวัอยางไดแก ผูบริหาร
และครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 239 คน ผลการวิจัย พบวา 
ปญหาการบรหิารงานกิจกรรมนักเรียน ตามทัศนะผูบริหารโรงเรียนที่อยูในโรงเรียนขนาดตางกัน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยผูบริหารโรงเรียนที่อยูในโรงเรียนขนาดเลก็มี
ทัศนะตอปญหาการบริหารกิจกรรมนักเรียนสูงกวาผูบริหารโรงเรียนที่อยูในโรงเรียนขนาดใหญและ          
ขนาดกลาง ตามลําดับ ปญหาการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน ตามทัศนะของครูที่อยูในโรงเรียน
ขนาดตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยครูที่อยูในโรงเรียนขนาดเลก็มี
ทัศนะตอปญหาการบริหารกิจกรรมนักเรียนสูงกวาครทูี่อยูในโรงเรียนขนาดใหญ  
  เสมอ หาวิวร  (2546 : 131-135) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร อําเภอบานกรวด เขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 จังหวดับุรีรัมย  
ตัวแปรที่ศึกษาไดแก ความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 4 ขั้นตอนคือ 
ขั้นการวางแผน ขั้นการสังเกต ขั้นการปฏิบัติ และขั้นการสะทอนผล กลุมผูรวมศกึษาคนควาไดแก 
ครู อาจารยโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร จํานวน 16 คน ผลการวิจัยพบวา จากการที่ระบบการ
บริหารจัดการและกระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนยังไมสามารถ
ดําเนินการไดเปนรูปธรรม สงผลใหการปองกัน การสงเสริม และการแกไขปญหานกัเรียนไมตรงตาม
สาเหตุที่แทจริง ผูปกครอง ชุมชนขาดความเชื่อม่ันในกระบวนการดาํเนินงานปกครองดูแลนักเรียน
ของโรงเรียน หลังจากที่ไดดําเนินการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามขัน้ตอน 4 ขั้นแลว    



 83

ทําใหเกิดการพัฒนาคือ การพัฒนาความรู ความเขาใจ ความสามารถ ความคิดเห็นตอการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนมีการพัฒนาอยูในเกณฑเฉลี่ยระดับ ดี ซึ่งมากขึ้นกวา
กอนการพัฒนา การประเมินเพื่อทบทวนการดําเนินงานตามระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนมีระดับการ
ปฏิบัตเิฉลี่ยอยูในเกณฑระดับ ดี ซึ่งไดพัฒนาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่อยูในระดับปฏิบตัิ พอใช และการ
ประเมินเพื่อทบทวนระบบการบริหารจัดการตามระบบดแูลชวยเหลือนักเรยีนมีการปฏิบัตเิฉลี่ยอยูใน
เกณฑระดับ ดี ซึ่งไดพัฒนาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่อยูในระดับปฏิบตัิ ตองปรับปรุง  
  พัฒนา อนนทสีหา  (2546 : 115-117) ไดศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน โรงเรียนธัญญาพฒันวิทย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 
ตัวแปรที่ศึกษาไดแก ความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 4 ขั้นตอนคือ 
ขั้นการวางแผน ขั้นการสังเกต ขั้นการปฏิบัติ และขั้นการสะทอนผล กลุมผูรวมศกึษาคนควาไดแก 
บุคลากรในการดําเนินงานตามระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย อําเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา การปฏบิตัิงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกอน
พัฒนาพบวา ครูผูปฏิบตัิงานนั้นไมสามารถปฏิบตัิงานไดเต็มที่เน่ืองจากขาดความรูความเขาใจใน
แนวทางการปฏิบัติ มอบหมายใหเปนหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาเพียงผูเดียว ทาํใหการปฏิบตัิงาน
บางขั้นตอนลาชา เน่ืองจากนักเรียนภายใตการดูแลมีจํานวนมาก เชน การเก็บระเบียนสะสม            
การประเมินพฤติกรรมเด็กเพื่อการคัดกรอง ครูรูจักนักเรียนเปนบางคน เฉพาะกลุมที่มีจุดเดน
เทานั้น ทําใหการดูแลนักเรียนเปนไปอยางไมทั่วถึง ดังนั้นเพื่อใหการดูแลนักเรียนเปนไปอยางทัว่ถึง 
จึงมีการพัฒนาการปฏิบัติงานตามระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน โดยการนาํคณะครูไปศึกษาดูงาน 
อบรมใหความรูแนวทางการปฏิบัติงานโดยผูเชี่ยวชาญ พลังการพัฒนาพบวา ครูผูปฏิบัติการ
สามารถดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดเปนอยางดี มีการตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานอยางเปนรูปแบบ ทํางานโดยมีการประสานงานรวมมือทุกฝาย ไมวาจะเปนอาจารยที่
ปรึกษา ครูผูสอน คณะผูบริหารโรงเรียน ตลอดทั้งผูปกครอง การดําเนินการปฏิบัตงิานตามระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนสามารถดําเนินการไปไดดวยดี สามารถปองกันและแกไขปญหาใหกับ
นักเรียนภายในโรงเรียนไดอยางทั่วถึง ครูเขาใจในบทบาทผูดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ิมขึ้น  
  ประหยัด ตีเฟอย  (2546 : 119-120) ไดศึกษาการพัฒนาบุคลากรดานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนโดยใชกระบวนการนเิทศภายใน โรงเรียนสนธิราษฎรวิทยา อําเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม ตัวแปรทีศ่ึกษาไดแก ความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลอื
นักเรียน 4 ขั้นตอนคือ ขั้นการวางแผน ขั้นการสงัเกต ขั้นการปฏิบตัิ และขั้นการสะทอนผล กลุมผู
รวมศึกษาคนควาไดแก บุคลากรในโรงเรยีนสนธิราษฎรวิทยา อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมที่
สมัครใจรวมศกึษาคนควา จํานวน 19 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาที่คนพบในการพัฒนา
บุคลากรดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนคือ ครูยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ครูยังไมสามารถวางแผนจัดการดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน และครูยังไม
สามารถปฏิบตัิตามแผนการจัดการดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงสงผลใหระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนสนธิราษฎรวิทยาไมดีเทาที่ควร นักเรียนยังมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค         
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2) หลังจากที่ไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรดานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนตามขั้นตอนของหลักการ
วิจัยเชิงปฏบิตัิการ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ดานคือ 2.1) ดานพฤติกรรมการพัฒนาตนเองของ
ตัวบุคลากร บคุลากรที่รวมศึกษาคนควาสามารถพัฒนาตนเองในดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน
ไดเปนอยางดี มีความรูความเขาใจและดาํเนินการปฏิบัติจัดกิจกรรมดานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.2) ดานพฤติกรรมการพฒันาของตัวนักเรยีน 
นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในระหวางการศึกษาเลาเรยีน มีจิตใจราเริง เบิกบาน           
มีพฤติกรรมทีพึ่งประสงค นักเรียนกลาที่จะแสดงความคดิเห็น อภิปราย ซักถามวิจารณ และรูจักการ
ทํางานเปนกลุมและหมูคณะ มีความรักความสามัคคีตอสถาบัน 2.3) ดานกระบวนการนิเทศภายใน
ของโรงเรียน โรงเรียนไดนําการนิเทศภายในแบบมีสวนรวมมาใชในกระบวนการบริหารงานดาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยเนนใหผูมีสวนเกี่ยวของดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทกุคนได
มีสวนรวมในการพัฒนา ไดแก ผูนิเทศ ผูรวมการนิเทศหรือผูรวมศกึษาคนควาและนักเรียน โดยทุก
คนมีสวนรวมในการคิด รวมทํา รวมตัดสนิใจ ทํางานอยางมีความสุขเปนกัลยาณมิตรตอกันและเกิด
การพัฒนาตนเองในวัฒนธรรมการทํางานไดอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 
  กฤษฎา สีจันทรฮด  (2546 : 179-180) ไดศึกษาการพฒันาการปฏิบัติงานการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของบุคลากรโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน  
ตัวแปรที่ศึกษาไดแก ความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยใช
หลักการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) จํานวน 2 วงรอบ ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2545 ถึงวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2546 กลุมผูรวมศึกษาคนควาไดแก คณะกรรมการฝายอํานวยการ 
ฝายประสานงาน และฝายดาํเนินงานการดูแลชวยเหลอืนักเรียนที่สมัครใจจํานวน 19 คน 
ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปจจุบันและปญหาการปฏิบัติงานการดแูลชวยเหลือนักเรียนของบุคลากร
จุดเดนของโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ ไดแก โรงเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และไดรับรางวัลโรงเรยีนพระราชทานดีเดน โดยชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น สวนจุดออน ไดแก ขอจํากัดดานงบประมาณและการ
ปฏิบัติงานดูแลชวยเหลือนักเรียนขาดการประสานงานที่ดี ขาดประสทิธิภาพ บุคลากรขาดทักษะ 
และขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน นักเรียนไมไดรับการ
ดูแลเอาใจใสเทาที่ควร  2) ผลการศึกษาคนควาเกีย่วกบัวธิีการปฏิบตัิงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
มีวิธีการอบรมเชิงปฏิบตัิการและนิเทศตดิตามการปฏิบัติงาน ครูทีป่รึกษามีความรูความเขาใจ
สามารถชวยเหลือนักเรียนได แตมีปญหาอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง โดยมีการปฏิบัติงานจาํนวน                 
5 กิจกรรม ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคดักรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน             
การปองกันและการแกไขปญหา และการสงตอ  3) ผลการพัฒนาการปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน บุคลากรมีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติงานชวยเหลือนักเรียนได นักเรียนมีความ    
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจที่มีสวนรวมใน
การดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกับสถานศึกษา การประชุมผูปกครองในชั้นเรียนทาํใหครูที่ปรึกษา
และผูปกครอง ไดรูจักการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุน เพ่ือเปนแนวทางในการอบรมดูแลให
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เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝศึกษาหาความรูตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542  
  บุญหนา ศรีลาดเลา  (2546 : 92-95) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนโรงเรียนแคนดงพิทยาคม กิ่งอําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย ตัวแปรที่ศึกษา
ไดแก ความคดิเห็นตอการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 5 ดานคือ การรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การสงตอ
นักเรียน กลุมผูรวมศึกษาคนควาไดแก ครู อาจารยโรงเรียนแคนดงพิทยาคม กิ่งอําเภอแคนดง 
จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 9 คน และผูใหขอมูลจํานวน 32 คน ผลการวจัิยพบวา ครทูี่ปรึกษาซึ่งเปน
บุคลากรหลักในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนยังขาดความรูความเขาใจเทคนคิ
กระบวนการดาํเนินงานหลายประการ บุคลากรในโรงเรยีนบางสวนยงัขาดความตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบการดูแล ชวยเหลือนักเรียน จึงจัดอบรมสัมมนาเชิญวทิยากรมาใหความรู
ความเขาใจ เพ่ือใหครูที่ปรกึษาเกิดความรูความเขาใจและเกิดทักษะในการปฏบิัติงาน ผลการ
ดําเนินงานมีอุปสรรคคือ กิจกรรมโฮมรูมที่ไดผลยังไมเปนที่นาพอใจ ปญหาอุปสรรคเกิดจาก
นักเรียนบางสวนยังไมเขาใจและขาดความรับผิดชอบและไมใหความรวมมือและขาดการเยี่ยมบาน
นักเรียน   
  วิชัย เจริญศร ี (2546 : 75-79) ไดศึกษาการปฏิบัติงานของครูที่ปรกึษาในการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ตัวแปรที่ศึกษาไดแก การปฏิบัติงานของครูที่
ปรึกษาในการดูแลชวยเหลอืนักเรียน 5 ดานคือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง
นักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การสงตอนักเรียน กลุมตัวอยางไดแก  
ครูที่ปรึกษาและนักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผลการวิจัยพบวา  1)  ครูที่ปรึกษามี
ความคิดเห็นวาไดปฏิบตัิงานในการดูแลชวยเหลือนักเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ยกเวนดานการสงตอนักเรียนมีคาเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง นักเรียนมีความคิดเห็นตอการปฏิบตังิานของครูที่ปรึกษาในการดูแลชวยเหลอื
นักเรียนในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก         
ทุกดาน  2)  ครูเพศหญิงและเพศชาย มีความคิดเห็นวาการปฏิบตังิานของครูที่ปรึกษาในการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในภาพรวม แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานการปองกันและแกไขปญหา ครูเพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นวา ได
ปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการดูแลชวยเหลือนักเรียน แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ .01 โดยครูเพศหญิงระบุวามีการปฏิบัตใินการดูแลชวยเหลือนักเรียนสูงกวาครู  เพศชาย     
3)  ครูที่ปรึกษาที่รับผิดชอบนักเรียนระดบัชั้นตางกัน มีความคิดเห็นวาไดปฏิบตังิานของครูที่ปรึกษา
ในการดูแลชวยเหลือนักเรียนในภาพรวม และจําแนกเปนรายดาน ไมแตกตางกัน  4)  ครูที่ปรึกษาที่
มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นวาไดปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในภาพรวมและจําแนกเปนรายดาน ไมแตกตางกนั 
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  วิชติ รุงศรีทอง  (2546 : 237-256)  ไดศกึษาสภาพและปญหาการบริหารและการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา ตัวแปรที่ศึกษาไดแก ความคิดเห็นที่มีตอสภาพและปญหาการบริหารและการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา 7 ดาน ดังนี้ 1)  การบริหารจัดการ 2)  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 3) การคัดกรอง
นักเรียน 4)  การสงเสริมนักเรียน 5)  การปองกันและแกไขปญหา 6)  การสงตอ  7)  การติดตาม 
ประเมินผล กลุมตัวอยางไดแก บุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา ปการศึกษา 2545 จํานวน 345 คน ผลการวิจัยพบวา  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มี
ตอสภาพการบริหารและการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก 1 ดานคือ ดานการปองกันและ
แกไขปญหา สวนดานการบริหารจัดการมีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง 
  วิสรรณ พลเสน  (2547 : 70-75)  ไดศึกษาคูมือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยงใน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุร ีตัวแปรทีศ่ึกษาไดแก              
การจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยงในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดราชบุร ีกลุมผูใหขอมูลไดแกครูทีร่ับผิดชอบกิจกรรมในระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน สิ่งที่ไดจากการจัดทําคือ คูมือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยงในระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี ในรูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยงในระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวน 2 ดานคือ กลุมเสี่ยงดานยาเสพตดิ และกลุมเสีย่งดานการมี
เพศสมัพันธกอนวัยอันควร 
  สังคม แกวสวาง  (2547 : 66-76)  ไดศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ตวัแปรที่ศึกษาไดแก ความคิดเห็นตอการปฏิบตังิานในการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 5 ดานคือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริม
นักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การสงตอนักเรียน กลุมผูใหขอมูลไดแก อาจารยที่ปรึกษา
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ผลการวิจัยพบวา  1)  อาจารยที่ปรึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาระบบการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยาเปนระบบที่สามารถดูแลชวยเหลือและพัฒนา
นักเรียนไดทกุคน ทุกกลุม ไมใชเปนระบบทีช่วยเหลอืเฉพาะนักเรยีนที่มีปญหาเทานั้น สวนปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานคืออาจารยที่ปรึกษามีภาระงานมากอยูแลว การนําระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนมาใชทําใหอาจารยที่ปรึกษามีภาระงานเพิ่มขึ้นมาก เน่ืองจากมีเอกสารตาง ๆ ที่
ใชในระบบมาก ตองเสียเวลาในการเก็บ และเอกสารบางอยางเปนงานที่ซ้ําซอน  2)  ระบบการดแูล
ชวยเหลือนักเรียนที่ผูวิจัยพฒันาสามารถนําไปปฏิบตัิไดจริง กลาวคือ มีความยืดหยุนในการ
ปฏิบัติงาน มีขั้นตอนที่กระชับงายตอการปฏิบัติ รวมทัง้มีคูมือที่อานเขาใจงายและสามารถใชในการ
ปฏิบัติงานได ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่พัฒนาแลวยังเหมาะสมกบัสภาพการดําเนินงาน
ของฝายตาง ๆ ในโรงเรียน โดยเฉพาะฝายพัฒนาและปกครอง ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่
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ผูวิจัยพัฒนาแลวแมจะชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทีไ่มจําเปน แตก็ยังเปนการเพิ่มภาระแก
อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งมีปญหาคือ อาจารยที่ปรึกษาในหองที่มีนักเรียนที่มีปญหา และตองการดูแล
เปนพิเศษ ทําใหเวลาในการพัฒนาการเรียนการสอนลดนอยลง ฝายบริหารควรหาทางแกไขตอไป 
 6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  ไซส  (Siebs.  1999 : Abstract)  ไดศึกษาเรื่องการประเมินผลเกี่ยวกบัประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนในการออกแบบโปรแกรมการดูแลชวยเหลอืนักเรียนเพ่ือปองกันการลาออกของ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศกึษาแถบชานเมือง ตัวแปรที่ศึกษาไดแก ทัศนคติในเรือ่งประโยชนของ
โปรแกรมเพื่อเปนการปองกันการลาออกของนักเรียนที่จัดอยูในกลุมเสี่ยง กลุมตวัอยางไดแก 
ผูเขารวมในการวิจัย 72 คนซึ่งเขารวมในโปรแกรม REACH จากป 1994 – 1998  ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนสามารถประสบความสําเร็จโดยมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น สามารถเพิ่มระดับเกรดเฉลี่ยใหสูงขึน้ 
เพ่ิมความเอาใจใสในการเรยีนมากขึ้น ไดรับการยอมรับนับถือมากขึ้น มีการพัฒนาความสนใจมาสู
การเรียน พัฒนาวิสัยทศันในอนาคตของตนเอง และทีส่ําคัญคือมีโอกาสมากขึ้นในการจบการศึกษา
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหลังจากที่ไดเขารวมในโปรแกรม REACH นั่นเอง 

 ทอรมา  (Torma.  1999 : Abstract)  ไดศึกษาเรื่อง การสํารวจทัศนคติในเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล Virginia  Beach  City  Public  
School. ตัวแปรที่ศึกษาไดแก ทัศนคติของผูเกี่ยวของกับโรงเรียน (ผูปกครอง ผูบริหารโรงเรียน
คณาจารย ครูแนะแนว และนักเรียนเกรด 5) ในเรื่องเก่ียวกับการแนะแนวและใหคาํปรึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา Virginia  Beach  City  Public  School  กลุมตัวอยางไดแก ผูปกครอง 
ผูบริหารโรงเรียน คณาจารย และครูแนะแนว ผลการวจัิยพบวา ผูปกครอง ผูบริหารโรงเรียน 
คณาจารยและครูแนะแนวมีความรูสึกวา การพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน คือจุดมุงหมายที่ดีเลิศ 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง  3.3  ถึง 3.8 นอกจากนี้ยังพบวา ผูปกครอง ผูบริหารโรงเรียน 
คณาจารยครูแนะแนวทุกคน มีความรูสึกในดานบวกเกีย่วกับโปรแกรมการแนะแนวและการให
คาํปรึกษาซึ่งชวยใหนักเรียนมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนไดดียิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาจึง
มีผลกระทบในดานบวกตอการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนและยังมีสวนชวยใหนักเรียนสามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงดานพัฒนาการของตนเองได โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 3.0 ถึง 3.8 
ทัศนคติในภาพรวมก็คือ โปรแกรมการแนะแนวและใหคาํปรึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาเปนสิ่งที่มี
คุณประโยชนมาก ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคือ ผูบริหารงานแนะแนวตองมีการพิจารณาทบทวน
ในเรื่องเก่ียวกบัความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน การสนับสนุนใหครูที่ปรึกษาพยายามจัดหา
โปรแกรมเพื่อชวยเหลือทางวิชาการแกนกัเรียน และสาํรวจอัตราสวนระหวางครูทีป่รึกษากับ
นักเรียนดวย 

 หยวน  (Yuen.  2001 : Abstract)  ไดศกึษาเรื่อง ความเชื่อในการบริหารงานแนะแนว
และใหคําปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพของครูแนะแนวในฮองกง (ประเทศจีน) ตวัแปรที่ศึกษาไดแก 
ทัศนคติของครู แนะแนวในเรื่องเก่ียวกับองคประกอบของการปฏิบตัิงานดานการแนะแนวและให
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คําปรึกษาภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ กลุมตัวอยางไดแก ครูแนะแนวในฮองกง (ประเทศ
จีน) โดยการจัดสนทนากลุม (Focus Group) ผลการวิจัยพบวา ครูแนะแนวแสดงความคิดเห็นวา
ความคาดหวงัในผลลัพธทีจ่ะเกิดขึ้น การใหบริการแนะแนวดวยความเขาใจ กระบวนการบริหารงาน
โรงเรียนในภาพรวม คุณภาพของบุคลากร และความเชื่อในดานบวกเกี่ยวกบังานแนะแนวและให
คําปรึกษาภายในโรงเรียนคือองคประกอบสําคัญของงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ และทัศนคติที่มี
ตองานแนะแนวและใหคําปรึกษาของครูแนะแนว คือตัวทาํนายระดับความทอแท การสูญเสียความ
เปนตวัของตวัเอง และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความสําเร็จของบุคลากรไดอยางมีนัยสําคัญ    

 เคลลี่  (Kelly.  2003 : Abstract)  ไดศึกษาเรื่อง การประเมินผลการจดัโปรแกรมให
คําปรึกษาแบบเนนความเขาใจสําหรับโรงเรียน Jamaican  School ตัวแปรที่ศึกษาไดแก ทัศนคติ
ของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการจัดการแนะแนวในโรงเรียน Jamaican  School กลุมตัวอยางรวม
ทั้งสิ้น 420 คน (นักเรียน 151 คน ครู 130 คน ครูแนะแนว 44  คน อาจารยใหญ 37 และผูปกครอง 
58 คน) จากโรงเรียน 54 แหง ผลการวิจัยพบวา เด็กในชวงวัยเรียนของจาไมกาตองเผชิญหนากับ
สภาพความจริงซ่ึงมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ดานวชิาการ อาชีพ และการพัฒนาดานบุคลิกภาพ/
สังคม ปญหาสําคัญที่ถูกระบุโดยกลุมผูบริหาร ครูและผูปกครองวา นาจะมีผลกระทบในดานลบมาก
ที่สุดตอการประสบความสําเร็จของนักเรียนคือ การตายของบุคคลทีใ่กลชิด โรคเอดส ความคิดวติก
กังวล ปญหาจากทางบาน ความกลวัการลมเหลวที่โรงเรียน และความกลัวการถกูชิงทรัพยหรือ
คุกคามทางเพศ นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะหขอมูลโดยการใชแบบสอบถามชดุ Wilcoxon  
Signed  Rank  Test ยังพบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางสภาพการบริหารงานแนะ
แนวในโรงเรียน Jamaican  School แบบที่เปนจริงในปจจุบันกับแบบที่ความคาดหวัง ดังนั้น กลุม
ผูบริหาร ครู และผูปกครองจึงตองการใหเนนองคประกอบที่สําคัญ ๆ ในการจัดโปรแกรมการแนะ
แนวและใหคําปรึกษาแบบเนนความเขาใจ (Comprehensive Guidance Counseling Program : 
CGCP) ในโรงเรียน Jamaican School ดวย 
  คิง  (King.  2003 : Abstract)  ไดศึกษาเรื่อง การจัดโปรแกรมใหคําปรึกษาภายใน
โรงเรียน : ความเห็นพองระหวางครูแนะแนวและอาจารยใหญ ตัวแปรที่ศึกษาไดแก ระดับความ
คิดเห็นระหวางครูแนะแนวและอาจารยใหญจากโรงเรียนรัฐบาลในเรือ่งเก่ียวกับ ความสําคัญของการ
จัดกิจกรรมใหคําปรึกษา และการดําเนินการจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาภายในโรงเรียน กลุมตัวอยาง
ไดแก ครูแนะแนวและอาจารยใหญโรงเรียนอลาบามา จํานวน 521 คน ผลการวิจัยพบวา ไมมีความ
แตกตางระหวางทัศนคตขิองครูแนะแนวและอาจารยใหญ ทั้งในเรื่องความสําคัญของการจัดกิจกรรม
ใหคําปรึกษา และการดําเนนิการจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาภายในโรงเรียน 44 กิจกรรม ซึ่งพบวามี
ความสัมพันธกันในดานบวกอยางมีนัยสําคัญระหวางทัศนคติในเรื่องความสําคัญของการจัดกิจกรรม
ใหคําปรึกษา และการดําเนนิการจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาภายในโรงเรียน และยังพบดวยวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางคําตอบของครูแนะแนวและอาจารยใหญในเรื่องเก่ียวกับการ
ดําเนินงานดานกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนใน 3 กลุมงานดวย 
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  กลาสเซียร  (Glazier.  2004 : Abstract)  ไดศึกษาเรื่อง การสํารวจทัศนคติของ
นักวิชาการการศึกษาสามัญในเรื่องเก่ียวกบัปญหาและประสิทธิภาพดานการยอมรับตนเองของ
นักเรียนที่จัดอยูในกลุมเสี่ยง ซึ่งมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในคณะทํางานเพื่อการดูแล         
ชวยเหลือนักเรียน ตัวแปรทีศ่ึกษาไดแก ทัศนคติของครูนักวิชาการการศึกษาสามญัในเรื่องเก่ียวกับ
ปญหาและประสิทธิภาพดานการยอมรับตนเองของนักเรียนที่จัดอยูในกลุมเสี่ยง ซึ่งมีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในคณะทาํงานเพื่อการดูแลชวยเหลอืนักเรียน กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยไดแก 
ตัวแทนของครูนักวิชาการการศึกษาสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา Patrick Henry Elementary 
School ในเขตตอนใตของแคลิฟอเนียร ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางของครูนักวิชาการการศกึษา
สามัญ ซึ่งมีทัศนคตใินดานบวกตอกระบวนการบริหารงานของคณะทํางานเพื่อการดูแลชวยเหลอื
นักเรียน มีแนวโนมสูงในการมองวาตนเองมีศักยภาพในการทํางาน และมีความพรอมที่จะจัดการกับ
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนที่จัดอยูในกลุมเสี่ยงมากกวา  นอกจากนี้ ครูนักวิชาการการศึกษา
สามัญในโรงเรียนประถมศกึษา Patrick Henry Elementary School สวนใหญ มีทศันคตทิี่ดีตอ
นักเรียนในกลุมเสี่ยงของพวกเขา และมีความเต็มใจที่จะทําการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอมและการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะชวยใหนักเรียนเหลานั้นดีขึ้น สุดทายมีขอเสนอแนะใหดําเนินการ
จัดการประเมินผลตามระดบัชั้นเรียนเพ่ือนําไปทําการวางแผนงานดานการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการบริหารงานของคณะทํางานเพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศกึษา Patrick Henry Elementary School   
  เลคเกต็  (Leggett.  2004 : Abstract)  ไดศึกษาเรื่อง การสํารวจผลกระทบของการจัด
โปรแกรมใหคําปรึกษาในชัน้เรียน โดยเนนทักษะการแกปญหา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ตัวแปรที่ศึกษาไดแก ผลกระทบของการจดัโปรแกรมใหคําปรึกษาในชั้นเรียน โดยเนนทักษะการ
แกปญหา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุมตวัอยางไดแก นักเรียนเกรด 4 จํานวน 67 คน   
และครู 4 คน กําหนดใหนักเรียนในกลุมทดลองไดรับการอบรมในโปรแกรมใหคําปรึกษาโดยเนน
ทกัษะการแกปญหา เปนเวลา 1 ชม./สัปดาห ตลอดชวงระยะเวลา 11 สัปดาห ในขณะที่กลุมควบคุม 
จะไมไดรับการอบรมดังกลาวในชวงเวลานี้ นักเรียนจากทั้ง 2 กลุมจะไดรับการประเมินผลโดยใช
แบบสอบถามทั้งแบบกอนและหลังการทดลอง เพ่ือศึกษาการเปลีย่นแปลงอยางมีนัยสําคัญที่เกดิ
ขึ้นกับระดับความเชื่อม่ันในตนเองของนักเรียน การมีความหวังและสิง่แวดลอมในชัน้เรียน โดยใช
แบบสอบถาม Coopersmith  Self – Esteem Inventories (Coopersmith , 2002) และ The 
Children ’s Hope Scale (Synder , 1997) เพ่ือประเมินผลของระดับความเชื่อม่ันในตนเองและการ
มีความหวังของนักเรียน นอกจากนี้ ยังไดทําการประเมินผลดานทัศนคติของครูและนักเรียนในเร่ือง
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในชั้นเรยีน โดยใชแบบสอบถาม Classroom Environment Scale (Trickett; & 
Moos , 2002)  ผลจากการวิจัยครั้งน้ีพบวา โปรแกรมใหคําปรึกษาโดยเนนทักษะการแกปญหา 
(SFC) เปนรูปแบบหนึ่งของการดูแลชวยเหลือและใหคาํปรึกษาแกนกัเรียนในชั้นเรียน ซึ่งมี
ผลกระทบในดานบวกตอการจัดการศึกษา และยังใหผลการวิจัยทีส่นับสนุนขอมูลที่พบวา การจัด
โปรแกรมใหการดูแลชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกนักเรยีนอยางเหมาะสมตามระดบัอายุ จะมีผลใน
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การชวยใหกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนรูมีความสะดวก
มากขึ้น ทําใหเกิดชั้นเรียนทีส่ามารถใชทักษะการแกปญหาในดานบวกได  
 สรุปผลที่ไดจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ทั้งใน
และตางประเทศ ประเด็นสาํคัญคือ ในกรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสีย่งนั้นมีสาเหตุมาจากครอบครัว 
พอแม ผูปกครองปฏิบัติตนที่เปนแบบอยางไมเหมาะสม ขาดการเอาใจใสดูแล ใหความรักความ
อบอุนแกบุตรหลานไมดีเทาที่ควร นอกจากนี้ สังคมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วทําใหเด็กปรับตวัเขากับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงไดไมดีเทาที่ควร ทําใหเด็กขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ดังนั้นการตัดสินใจจึง
เปนไปดวยอารมณ ผูบริหารสถานศึกษา และครูซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะทําความเขาใจ
และดําเนินการปองกันและแกไขปญหาใหกับเด็กนักเรยีนกลุมดังกลาวดวยวิธีการจัดกิจกรรมให
คําปรึกษาแกนักเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมที่จะชวยในการพัฒนานักเรยีนใหสามารถปรับตวั พัฒนา
ตนเองไปในทศิทางที่เหมาะสม สามารถเรียนรูไดเต็มศกัยภาพของตน จากงานวิจัยที่ไดศึกษามา
พบวา กรอบแนวคิดสําคัญที่นํามาอางในงานวิจัยจะเกีย่วกับ การดําเนินงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน การพัฒนาบุคลากรในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษาสังกัด
กรมสามัญศึกษา ประเด็นทีย่ังขาดไปในงานวิจัยคือ การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูวิจัยเห็นวาควรศกึษาในเรื่องดังกลาว เพราะการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเปนรากฐานของการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป และเดก็ในวัยนี้มีความสําคัญย่ิงทีค่วร
ไดรับความเอาใจใสดูแลเปนพิเศษ ในสวนของสถานศกึษาการดําเนินการเพื่อพัฒนาผูเรียนน้ัน 
จําเปนตองจัดการบริหารจัดการงานปกครองนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการวางแผนการ
ดําเนินการใหเปนระบบ มีระบบการกํากบัติดตามและสรุปประเมินผลการดําเนินงาน โดยแนวทาง
การบริหารงานดังกลาวนี้ควรนําการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาเปนหลักในการ
ดําเนินการซึ่งนํามาสูการวิจัยในครั้งน้ี 
 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทยีบการบริหารจัดการระบบดแูล
ชวยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2  เพ่ือใหการวิจัยครั้งน้ีเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนด
ไว ผูวิจัยไดแบงวิธีดําเนินการออกเปนขั้นตอนตามลําดับดังน้ี 
  1.  การกําหนดประชากรและกลุมตวัอยาง 
  2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.  การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
   

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี ไดแก ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 373 คน จําแนกเปน 
ครูในสถานศกึษาขนาดเลก็จํานวน 128 คน ประกอบดวยครูสายงานปฏิบัติการสอน 68 คน ครูสาย
งานบริหารโครงการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 60 คน ครูในสถานศึกษาขนาดกลางจํานวน 159 
คน ประกอบดวยครูสายงานปฏิบัติการสอน 99 คน ครูสายงานบริหารโครงการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 60 คน ครูในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษจํานวน 86 คน ประกอบดวยครูสายงาน
ปฏิบัติการสอน 62 คน ครูสายงานบริหารโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 24 คน  
 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 189 คน จากการ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ เครจซี่ ;และ มอรแกน (Krejcie; & Morgan.  
1970 : 608) และสุมกลุมตวัอยางโดยใชวิธีสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ขั้นตอน
การสุมตัวอยางมีดังน้ี   
   2.1  กําหนดขนาดกลุมตวัอยางโดยใชตารางของ เครจซี่ ;และ มอรแกน (Krejcie; 
& Morgan.  1970 : 608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 189 คน จากนั้น ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบ  
แบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดของสถานศึกษา และสถานภาพในการ
ปฏิบัติงานของครูเปนชั้น (Strata)  
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   2.2  คํานวณสัดสวนขนาดกลุมตัวอยาง แยกตามขนาดของสถานศกึษา             
และสถานภาพในการปฏิบตัิงานของครู โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค ไดเปนครูสายงานปฏิบตัิ 
การสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 34 คน ครูสายงานบริหารโครงการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 31 คน ครูสายงานปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาด
กลาง จํานวน 50 คน ครูสายงานบริหารโครงการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษาขนาด
กลาง จํานวน 30 คน และครูสายงานปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ จํานวน 31 คน    
ครูสายงานบรหิารโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ จํานวน         
13 คน รวมกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยครั้งน้ี 189 คน 
   2.3  ทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ใหไดสัดสวนตามขนาด
กลุมตัวอยางที่คํานวณไดในขอ 2.2 รายละเอียดของประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย          
แสดงตามตาราง 1   
       
ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จําแนกตาม สถานภาพในการปฏิบตัิงาน 
     ของครู และขนาดของสถานศึกษา 
 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

ขนาด 
สถานศึกษา 

ครูสายงาน
ปฏิบัติการ

สอน 

ครูสายงาน
บริหาร

โครงการฯ 
รวม 

ครูสาย
งาน

ปฏิบัติการ
สอน 

ครูสาย
งาน

บริหาร
โครงการฯ 

รวม 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญพิเศษ 

68 
99 
62 

60 
60 
24 

128 
159 
86 

34 
50 
31 

31 
30 
13 

65 
80 
44 

รวม 229 144 373 115 74 189 
 

 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2       
มีลักษณะเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประเภทของสถานศึกษา
และขนาดของสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2  สอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกบัการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2    
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ใน 4 ดานคือ ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน ดานการดําเนินงานตามแผน ดานการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม และดานการประเมินผล เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating  scale) มี 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมผูนาํของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อําเภอ 
บานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู ซึ่งผูวิจัย
ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ เทื้อน ทองแกว และเฉลา ประเสรฐิสังข  (2542 : 32-33) ซึ่งได
แปลและเรียบเรียงมาจากแบบสอบถามพฤติกรรมผูนําของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ ชื่อ Leader 
Behavior Description Questionnaire หรือเรียกวา LBDQ ลักษณะแบบสอบถามเปนชนิด            
5 ตัวเลือก ใชประเมินพฤตกิรรมผูนําดานมุงสัมพันธและดานมุงงาน ดานละ 15 ขอ รวม 30 ขอ   
ระดับความคดิเห็นกําหนดระดับคะแนนไวดังนี้ 
  ระดับ  5  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น มากที่สุด 
  ระดับ  4  หมายถึง   ผูบรหิารแสดงพฤตกิรรมนั้น มาก 
  ระดับ  3  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น ปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น นอย 
  ระดับ  1  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น นอยที่สุด 
 ตอนที่ 4  เปนคําถามชนิดปลายเปด สอบถามความคดิเห็นอ่ืน ๆ และขอเสนอแนะทั่วไป 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
 ในขั้นตอนของการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  ศึกษาเอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอื
นักเรียน ทั้งในและตางประเทศ 
  2.  นําขอมูลที่ไดจากการศกึษาทั้งหมดมาทําการวิเคราะห เรียบเรียง และสรางเปน
แบบสอบถามเปนรายขอ โดยใหสอดคลองกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร สรางแบบสอบถามใหครอบคลุม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ตามขอบขาย 4 ดาน คือ ดานการเตรียมและ
วางแผนดําเนินงาน ดานการดําเนินงานตามแผน ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และดานการ
ประเมินผล 
  3.  นํารางแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือ
ตรวจแกไขสํานวนภาษาและความถูกตองของเน้ือหา แลวนํามาปรบัปรุงใหถูกตองยิ่งขึ้น 
  4.  นํารางแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content  validity) โดยวิเคราะหหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการวจัิย (Index of Item Objective Congruence : 
IOC)   
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  5.  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิแลว ไปทดลองใชกับครใูน
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานอําเภอทายาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเพชรบุรี เขต 2 จํานวน   
30 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา          
ของ Cronbach (บุญชม ศรสีะอาด.  2535 : 96) ปรากฏวาไดคาความเชื่อม่ันดังนี้ ดานการเตรียม
และวางแผนดาํเนินงาน เทากับ 0.91 ดานการดําเนินงานตามแผน เทากับ 0.84 ดานการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม เทากับ 0.94 ดานการประเมินผล เทากับ 0.93 และคาความเชื่อม่ันโดยรวมทั้งฉบับ 
เทากับ 0.97   
  6.  จัดพิมพแบบสอบถามทีผ่านการหาคาความเชื่อม่ันแลวเปนแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ จากนั้นจึงนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปขอความอนเุคราะห 
จากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรุี เขต 2 เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
 2.  นําแบบสอบถามพรอมสําเนาหนังสืออนุญาตสงถึงสถานศึกษา เพ่ือขอความ
อนุเคราะหครใูนสถานศึกษาที่เปนกลุมตวัอยาง ตอบแบบสอบถาม 
 3.  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเขาพบผูอํานวยการโรงเรยีนเพ่ือ
ขออนุญาตแจกแบบสอบถามใหกับครูที่ไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง 
 4.  ผูวิจัยนัดวันรับแบบสอบถามหลังจากสงแบบสอบถามแลว 14 วนั และติดตาม
แบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคนืทั้งหมด 189 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือไดรับแบบสอบถามกลบัคืนมาแลวผูวิจัยไดจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 1.  การจัดกระทําขอมูล 
  1.1  นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอย และความสมบรูณ      
ในการตอบ   
  1.2  แบบสอบถามตอนที่ 1 จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา ไดแก สถานภาพในการ
ปฏิบัติงาน ประเภทของสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
  1.3  แบบสอบถามตอนที่ 2 นํามาตรวจใหคะแนนขอคําถามแตละขอตามเกณฑ ดังนี้ 
  ระดับมากที่สดุ  เทากับ          5          คะแนน 
  ระดับมาก   เทากับ          4          คะแนน 
  ระดับปานกลาง  เทากับ          3          คะแนน 
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  ระดับนอย   เทากับ          2          คะแนน 
  ระดับนอยที่สดุ  เทากับ          1          คะแนน 
  1.4  แบบสอบถามตอนที่ 3 นํามาตรวจใหคะแนนขอคําถามแตละขอตามเกณฑ ดังน้ี 
  ระดับ  5  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น มากที่สุด 
  ระดับ  4  หมายถึง   ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น มาก 
  ระดับ  3  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น ปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น นอย 
  ระดับ  1  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น นอยที่สุด 
  1.5  แบบสอบถามตอนที่ 4 คัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะฉบับที่มีคาํตอบแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเตมิและขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป   
 2.  การวิเคราะหขอมูล 
  2.1  แบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามนํามา
จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานประเภทของสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคํานวณหาคารอยละ (Percentage) 
  2.2  ขอมูลความคิดเห็นที่มีตอการบรหิารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของครู
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
วิเคราะหโดยการคํานวณคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวม และรายขอ  
แลวนําเสนอในรูปของตารางประกอบคําอธิบาย โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของ
คะแนนเฉลี่ย ดังน้ี  (วิเชียร เกตุสิงห.  2538 : 9) 
  1.00 – 1.49   หมายถึง การบริหารระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนอยูในระดับนอยทีสุ่ด 
  1.50 – 2.49   หมายถึง การบริหารระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนอยูในระดับนอย  
  2.50 – 3.49   หมายถึง การบริหารระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนอยูในระดับปานกลาง  
  3.50 – 4.49   หมายถึง ระบบการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนอยูในระดับมาก 
  4.50 – 5.00   หมายถึง การบริหารระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนอยูในระดับมากทีสุ่ด 
 2.  แบบสอบถามพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ใหคะแนนตามการตอบ โดยใหคะแนนเปน 
5,4,3,2 และ 1 ตามพฤติกรรมผูนําของผูบริหารที่แสดงออก ใชประเมินพฤติกรรมดานมุงสัมพันธ 
และดานมุงงาน ดานละ 15 ขอ รวม 30 ขอ ดังน้ี 
  2.1  พฤติกรรมดานมุงสัมพันธ จํานวน 15 ขอ ไดแก ขอ 1,2,3,8,9,10,11,13,17,18 
19,24,26,27 และ 28  
  2.2  พฤติกรรมดานมุงงาน จํานวน 15 ขอ ไดแก ขอ 4,5,6,7,12,14,15,16, 20,21, 
22,23,25,29 และ 30 
  แบบสอบถามทั้ง 30 ขอน้ี มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  (เทื้อน ทองแกว และเฉลา 
ประเสริฐสังข.  2542 : 32-33)   
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  ระดับ  5  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น มากที่สุด 
  ระดับ  4  หมายถึง   ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น มาก 
  ระดับ  3  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น ปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น นอย 
  ระดับ  1  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น นอยที่สุด 
  แบบสอบถามทั้ง 30 ขอ เปนแบบสอบถามเชิงนิเสธ 6 ขอคือ ขอ 3,10,14,17,20   
และ 28 เปนแบบสอบถามทีมี่ความหมายทางลบจะใหคะแนนกลับกัน แยกคะแนนแบงออกเปน           
2 กลุมคือ  
  กลุมที่ 1 คะแนนรวมพฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธอยูในระดับสูงกวา แสดงวา
ผูบริหารมีพฤติกรรมดานมุงสัมพันธ  
  กลุมที่ 2 คะแนนรวมพฤติกรรมผูนําดานมุงงานอยูในระดับสูงกวา แสดงวาผูบริหาร      
มีพฤติกรรมดานมุงงาน  
  2.3  นําคะแนนที่ไดไปคํานวณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลโดยวิธี
ทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมุตฐิาน 
 3.  เปรียบเทยีบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานของครู ใชการทดสอบคาท ีt-test  (Independent Sample 
Group) 
 4.  เปรียบเทยีบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุร ีเขต 2 
จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา ใชการทดสอบคาที t-test  (Independent Sample Group) 
 5.  เปรียบเทยีบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way 
ANOVA) หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู
โดยวิธีการของ LSD (Least-Significant Different)     
 6.  เปรียบเทยีบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จําแนกตามพฤติกรรมผูนํา ใชการทดสอบคาที t-test  (Independent Sample Group) 
 7.  แบบสอบถามตอนที่ 4 ขอมูลความคดิเห็นเพิ่มเติม และขอเสนอแนะอื่น ๆ จัดกลุมของ
คําตอบที่มีลักษณะในทศิทางเดียวกันมาประมวลและวิเคราะหเพ่ือสรุปประเด็น 
  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
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 ในการวิเคราะหขอมูลใชสถติิดังนี้ 
 1.  สถิติพ้ืนฐาน 
  1.1  รอยละ  (Percentage) 
  1.2  คาเฉลี่ย  (Mean) 
  1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation : S.D.) 
 2.  สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลองของ
ผูเชี่ยวชาญ (Index of Item Objective Congruence : IOC)   
  2.2  วิเคราะหหาคาความเชือ่ม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟา ของ Cronbach 
 3.  สถิติในการทดสอบสมมุติฐาน 
  3.1  เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรยีน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานของครู ใชสถติิ t-test  (Independent Sample Group) 
  3.2  เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา ใชสถิติ t-test  (Independent Sample Group) 
  3.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ใชสถติิวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู
โดยวิธีการของ LSD (Least-Significant Different)    
   3.4  เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จําแนกตามพฤติกรรมผูนํา ใชสถติิ t-test  (Independent Sample Group) 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน ตามความ
คิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 ครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณทางสถิติเพ่ือใชในการแปลความหมายของการวิเคราะห
ขอมูล ดังน้ี 
 

สัญลักษณใชในการวิเคราะหขอมูล 
 X     แทน  คาเฉลี่ย 
 S.D.  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t   แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t-Distribution 
 p   แทน  ระดับนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 df   แทน  ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 F   แทน  คาสถิตใิชในการพิจารณา F- Distribution 
 SS   แทน  ผลรวมของสวนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of Squares) 
 MS   แทน  คาเฉลี่ยของผลบวกยกกําลงัสองของคาเบี่ยงเบน (Mean 
       Squares) 
 *   แทน  คาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอตามลําดบัดังน้ี 
 ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการ          
แจกแจงความถี่ และหาคารอยละ 
 ตอนที่ 2 วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกบัการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน  
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2          
โดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งโดยรวม รายดาน และรายขอ 
 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
ทั้งโดยรวม และรายดาน จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานของครู ประเภทของสถานศกึษา 
ขนาดของสถานศึกษา และพฤติกรรมผูนํา 
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 ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะทั่วไปเกีย่วกบัการบริหารจัดการระบบดแูล
ชวยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยการ        
แจกแจงความถี่ และหาคารอยละ 
 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางจากครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา
ทั้งสิ้น 189 ชดุ โดยมีขอมูลจําแนกตามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดงัแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ศึกษา จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานของครู   
     ประเภทของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และพฤติกรรมผูนํา     
 
 

สถานภาพในการปฏิบัติงานของครู จํานวน รอยละ 
ครูสายงานปฏิบัติการสอน 
ครูสายงานบริหารโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

รวม 

          115   
           74 
          189 

          60.8 
          39.2 
         100.0 

ประเภทของสถานศึกษา จํานวน รอยละ 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

รวม 

           93 
           96 
          189 

          49.2 
          50.8 
         100.0 

ขนาดของสถานศึกษา จํานวน รอยละ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
สถานศึกษาขนาดกลาง 
สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 

รวม 

           65 
           80 
           44 
          189 

          34.4 
          42.3 
          23.3 
         100.0 

พฤติกรรมผูนํา จํานวน รอยละ 
พฤติกรรมผูนําดานมุงสัมพันธ 
พฤติกรรมผูนําดานมุงงาน 

รวม 

           67 
          122 
          189 

          35.4 
          64.6 
         100.0 

 

 
 จากตาราง 2 แสดงวา กลุมตัวอยางทีศ่ึกษาจํานวน 189 คน เม่ือจําแนกตามสถานภาพ           
ในการปฏิบตังิานพบวา สวนใหญรอยละ 60.8 มีสถานภาพเปนครูสายงานปฏิบัตกิารสอน    
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ประเภทของสถานศึกษาพบวา สวนใหญรอยละ 50.8 อยูในระดับมัธยมศึกษาหรือโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  เม่ือจําแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา สวนใหญรอยละ 42.3 อยูใน
สถานศึกษาขนาดกลาง และพฤติกรรมผูนํานั้นพบวา สวนใหญรอยละ 64.6 ครูมีความคิดเห็นวา
ผูนํามีพฤติกรรมดานมุงงาน 
 
 ตอนที่ 2 วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกบัการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน  
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2              
โดยการหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งโดยรวม รายดาน และรายขอ 
 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ซ่ึงคํานวณคาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดตาม
ตาราง 3-7 
 
ตาราง 3 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแล  
     ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่  
     การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดาน 
 
 

การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน X  S.D. 
ระดับ         

ความคิดเห็น 
1. ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน 
2. ดานการดําเนินงานตามแผน 
3. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
4. ดานการประเมินผล 

3.87 
3.69 
3.47 
3.58 

0.60 
0.57 
0.63 
0.58 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.64 0.53 มาก 
 

 
 จากตาราง 3 แสดงวา ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยรวมอยูในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก           
สวนดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม อยูในระดับปานกลาง          
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ตาราง 4 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแล 
     ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่   
     การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน 
 
 

ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน X  S.D. 
ระดับ      
ความ
คิดเห็น 

1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยกําหนด
ไวในนโยบายของสถานศึกษาอยางชัดเจน 
2. สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
3. คณะกรรมการไดสํารวจและวเิคราะหรวบรวมสภาพปจจุบัน
ปญหาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนในปที่ผานมา 
4. สถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ ปฏทิิน
ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางครบถวนสมบูรณ 
5. สถานศึกษาไดกําหนดและจัดโครงสรางการบริหารจัดการ
ระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนใหสามารถปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
6. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานและโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
7. สถานศึกษาไดดําเนินการใหมีการประชุม อบรม สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน แกนักเรียนและคร ู
8. สถานศึกษามอบหมายหนาที่ในการปฏิบัติงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนแกบุคลากรอยางชัดเจน 
9. สถานศึกษากําหนดมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
ตนเอง 

 
4.13 

 
4.22 

 
3.85 

 
3.85 

 
 

3.83 
 

3.49 
 
3.56 

 
4.07 

 
3.85 

 
0.66 

 
0.79 

 
0.75 

 
0.77 

 
 

0.75 
 

0.84 
 
0.92 

 
0.71 

 
0.75 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 3.87 0.63 มาก 

 

 
 จากตาราง 4 แสดงวา ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน        
รายขอพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวน ขอ 6 การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานและ
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับปานกลาง  
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ตาราง 5 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแล 
     ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่
     การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ดานการดําเนินงานตามแผน 
 
 

ดานการดําเนินงานตามแผน X  S.D. 
ระดับ      
ความ
คิดเห็น 

10. สถานศึกษาดําเนินการจัดสถานที่ หรือหอง หรือมุมสําหรับ
การบริการใหคําปรึกษาอยางเหมาะสม 
11. สถานศึกษาดําเนินการจัดหาทุนการศึกษาสําหรบันักเรียน
อยางทั่วถึง 
12. สถานศึกษาดําเนินการบันทึกรายงานการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยรายงานเฉพาะสวนทีส่ามารถเปดเผยได 
13. สถานศึกษาจัดทําเกณฑการคัดกรองนักเรียน และแจง
หลักเกณฑในการคัดกรองนักเรียนใหผูเกีย่วของทราบเพื่อใหมี
แนวปฏิบตัิเดียวกัน 
14. สถานศึกษาจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมโฮมรูมและมีการบันทึก
ผลการดําเนินงานอยางเปนปจจุบัน 
15. สถานศึกษาจัดทําระเบยีนสะสมของนักเรียนทุกคนใหเปน
ปจจุบัน 
16. สถานศึกษาดําเนินการประเมินพฤตกิรรมเด็ก โดยใชแบบ
ประเมินพฤตกิรรม          
17. สถานศึกษาดําเนินการเยี่ยมบาน ทีพั่กอาศัย เพ่ือใหทราบ
สภาพความเปนอยูทางบานนักเรียน 
18. สถานศึกษาสงเสริมใหนักเรียนไดมีการวางแผนชวีิต ในการ
เลือกอาชีพหรือการศกึษาตอไดอยางเหมาะสมกับความถนัด 
ความสามารถของนักเรียน 
19. สถานศึกษาดําเนินการสงตอระหวางบุคลากรภายใน
สถานศึกษาเพื่อทําการชวยเหลือ 

 
3.46 

 
3.81 

 
3.80 

 
 

3.94 
 

3.77 
 

4.03 
 

4.01 
 

3.68 
 
 

3.61 
 

3.71 

 
0.82 

 
0.87 

 
0.72 

 
 

0.72 
 

0.81 
 

0.73 
 

0.79 
 

0.91 
 
 

0.85 
 

0.84 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 
 

ดานการดําเนินงานตามแผน X  S.D. 
ระดับ      
ความ
คิดเห็น 

20. สถานศึกษาดําเนินการสงตอภายนอกสถานศึกษาไปยัง
ผูเชี่ยวชาญ 
21. สถานศึกษาดําเนินการประเมินความฉลาดทางอารมณ          
โดยใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ กับนักเรียน 

 
2.90 

 
3.56 

 
0.95 

 
0.92 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

รวม 3.69 0.57 มาก 
 

 
 จากตาราง 5 แสดงวา ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ดานการดําเนินงานตามแผน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา        
สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนขอ 10 สถานศึกษาดําเนินการจัดสถานที่ หรือหอง หรือมุมสําหรับ
การบริการใหคําปรึกษาอยางเหมาะสม และขอ 20 สถานศึกษาดําเนินการสงตอภายนอก
สถานศึกษาไปยังผูเชี่ยวชาญ อยูในระดับปานกลาง  
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ตาราง 6 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแล 
     ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     เพชรบุรี เขต 2 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
 
 

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม X  S.D. 
ระดับ      
ความ
คิดเห็น 

22. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม ระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน อยางชัดเจน 
23. สถานศึกษาคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
24. สถานศึกษาประสานงานกับหนวยงานในทองถิ่น เพ่ือรวมเปน
คณะกรรมการนิเทศกํากบั ติดตามการบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
25. สถานศึกษาจัดทําหรือจัดหาเครื่องมือสําหรับการนิเทศ กํากบั 
ติดตาม ไวอยางพรอมเพรียง 
26. สถานศึกษาเสริมสรางขวัญ กําลังใจบุคลากรโดยการนิเทศให
กําลังใจในการดําเนินงาน 
27. สถานศึกษาจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อการชวยเหลือ
นักเรียนเบื้องตน 
28. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเขาคายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
นักเรียนเปนประจําทุกป 
29. สถานศึกษาดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม การบริหาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนกอนดําเนินการโครงการ 
30. สถานศึกษาดําเนนิการนิเทศ กํากับ ติดตาม การบริหาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนระหวางดําเนินการ 
31. สถานศึกษาดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม การบริหาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนหลังดําเนินการโครงการ 

 
3.69 

 
3.59 

 
 

3.48 
 

3.37 
 

3.39 
 

3.41 
 

3.30 
 
3.40 

 
3.52 

 
3.51 

 
0.75 

 
0.81 

 
 

0.78 
 

0.84 
 

0.84 
 

0.84 
 

0.91 
 
0.77 

 
0.69 

 
0.74 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.47 0.63 ปานกลาง 
 

 
 จากตาราง 6 แสดงวา ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
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สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวนขอ 22 สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยางชัดเจน ขอ 23 สถานศึกษาคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการนิเทศ กํากบั ติดตามการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ขอ 30 
สถานศึกษาดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนระหวาง
ดําเนินการ และขอ 31 สถานศกึษาดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนหลังดําเนินการโครงการ อยูในระดับมาก  
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ตาราง 7 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแล 
     ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     เพชรบุรี เขต 2 ดานการประเมินผล 
 
 

ดานการประเมินผล X  S.D. 
ระดับ      
ความ
คิดเห็น 

32. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการทําหนาที่ประเมินทบทวน
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนไวครบทุกดาน 
33. สถานศึกษาประเมินผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและนาํผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
34. ครูที่ปรึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเสนอหัวหนาระดับตามรูปแบบที่กําหนด 
35. คณะกรรมการดําเนินงานสรุปผลการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเสนอคณะกรรมการประสานงาน 
36. คณะกรรมการประสานงานทํารายงานเปนภาพรวมของ
สถานศึกษาเสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
37. คณะกรรมการอํานวยการประชุมพิจารณารายงาน 
38. คณะกรรมการอํานวยการนําขอสรุปมาเผยแพร 
ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของ และผูปกครองนักเรียน ชุมชนทราบ 
39. สถานศึกษาจัดทําขอมูลระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนเปน
สารสนเทศของสถานศึกษา 
40. สถานศึกษาใหคณะครมีูสวนรวมในการประเมินผลระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
41. สถานศึกษาใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
42. สถานศึกษาใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
43. สถานศึกษาใหหนวยงานภายนอกมีสวนรวมในการ
ประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 
3.61 

 
3.60 

 
3.72 

 
3.65 

 
3.70 
3.51 

 
3.37 

 
3.69 

 
3.86 

 
3.64 

 
3.43 

 
3.22 
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0.76 

 
0.81 

 
0.87 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
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รวม 3.58 0.53 มาก 
 

 



 107

 จากตาราง 7 แสดงวา ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบรุี เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ดานการประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญอยูใน
ระดับมาก ยกเวน ขอ 42 สถานศึกษาใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ขอ 38 คณะกรรมการอํานวยการนําขอสรุปมาเผยแพร ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของและ
ผูปกครองนักเรียน ชุมชน ไดทราบ และขอ 43 สถานศึกษาใหหนวยงานภายนอกมีสวนรวมในการ
ประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับปานกลาง  
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 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
ทั้งโดยรวม และรายดาน จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานของครู ประเภทของสถานศกึษา 
ขนาดของสถานศึกษา และพฤติกรรมผูนํา 
 
 เปรียบเทียบความคิดเห็นทีมี่ตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูใน
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2          
ทั้งโดยรวม และรายดาน จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานของครู ประเภทของสถานศกึษา 
และพฤติกรรมผูนํา ดวยการทดสอบ คาที (t-test) จําแนกตามขนาดของสถานศกึษาใชสถิตวิิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดย
วิธีการของ LSD ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดตามตาราง 8-13 
 
ตาราง 8 เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนของครู 
     ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2               
     ทั้งโดยรวม และรายดาน จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานของครู 
 
 

สถานภาพของครู 

ครูสายงาน  
การสอน 

ครูสายงาน
บริหาร
โครงการ 

การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

X  S.D. X  S.D. 

t p 

1. ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน 
2. ดานการดําเนินงานตามแผน 
3. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
4. ดานการประเมินผล 

3.88 
3.68 
3.48 
3.64 

0.58 
0.57 
0.62 
0.57 

3.85 
3.71 
3.43 
3.50 

0.64 
0.57 
0.66 
0.60 

0.297 
-0.469 
0.619 
1.611 

0.767 
0.640 
0.537 
0.109 

รวม 3.67 0.53 3.62 0.54 0.594 0.553 
 

 
 จากตาราง 8 แสดงวา ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2 ที่มีสถานภาพในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม 
ไมแตกตางกนั เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ไมแตกตางกันทุกดาน  
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ตาราง 9 เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนของครู 
     ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2               
     ทั้งโดยรวม และรายดาน จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา 
 
 

ประเภทของสถานศึกษา 

ระดับ
ประถมศึกษา 

ระดับ
มัธยมศึกษา
หรือขยาย
โอกาส 

การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

X  S.D. X  S.D. 

t p 

1. ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน 
2. ดานการดําเนินงานตามแผน 
3. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
4. ดานการประเมินผล 

3.79 
3.67 
3.48 
3.58 

0.55 
0.56 
0.57 
0.50 

3.95 
3.71 
3.45 
3.59 

0.64 
0.57 
0.69 
0.65 

-1.803* 
-0.513 
0.275 

-0.135* 

0.035 
0.608 
0.783 
0.023 

รวม 3.63 0.50 3.67 0.56 -0.544 0.587 
 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 9 แสดงวา ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่อยูประเภทสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตาง
กัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 ไดแก 
ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน และดานการประเมินผล โดยครูที่อยูในสถานศกึษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือขยายโอกาสทางการศึกษามีความคิดเห็นสูงกวาครทูี่อยูในสถานศึกษาระดบั
ประถมศึกษา  
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ตาราง 10 เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของครู           
     ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2             
     ทั้งโดยรวม และรายดาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 
 

การบริหารจัดการ         
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

1. ดานการเตรียม                
และวางแผนการดําเนินงาน 
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2.54 
65.94 
68.49 

2 
186 
188 

1.27 
0.35 

- 

3.59* 
- 
- 

0.02 
- 
- 

2. ดานการดําเนินงาน           
ตามแผน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.78 
58.70 
60.49 

2 
186 
188 

0.89 
0.31 

- 

2.83 
- 
- 

0.06 
- 
- 

3. ดานการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2.47 
72.86 
75.32 

2 
186 
188 

1.23 
0.39 

- 

3.15* 
- 
- 

0.04 
- 
- 

4. ดานการประเมินผล ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.86 
61.82 
63.68 

2 
186 
188 

0.93 
0.33 

- 

2.80 
- 
- 

0.06 
- 
- 

รวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.48 
51.24 
52.73 

2 
186 
188 

0.74 
0.27 

- 

2.69 
- 
- 

0.07 
- 
- 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 10 แสดงวา ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบรุี เขต 2 ที่อยูในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม         
ไมแตกตางกนั เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ .05 ไดแก ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน และดานการนิเทศ กาํกับ ติดตาม        
เม่ือนํามาเปรียบเทียบเปนรายคูเพ่ือดูความแตกตางโดยใชวธิีการของ LSD ไดผลดังตาราง 11         
และตาราง 12 
   
 
 
 



 111

ตาราง 11 เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของครู        
     ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2             
     จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เปนรายคู ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน 
 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ขนาดสถานศกึษา 
                        
 

                               X  

ขนาดเล็ก 
 
 

3.71 

ขนาด
กลาง 

 
3.93 

ขนาด
ใหญ
พิเศษ 
3.99 

ดานการเตรียมและ           
วางแผนการดําเนินงาน 
 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญพิเศษ 

3.71 
3.93 
3.99 

- 
- 
- 

0.22* 
- 
- 

0.27* 
0.05 

- 
 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
     
 จากตาราง 11 แสดงวา ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2 ที่อยูในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นดานการเตรียม
และวางแผนการดําเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายคู 
พบวา สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศกึษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศกึษา
ขนาดใหญพิเศษ แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 โดยครูในสถานศึกษาขนาดใหญ
พิเศษ มีความคิดเห็นสูงกวาครูในสถานศกึษาขนาดเลก็ และครูในสถานศึกษาขนาดกลาง มีความ
คิดเห็นสูงกวาครูในสถานศกึษาขนาดเลก็ ตามลําดับ สวนคูอ่ืน ไมแตกตาง 
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ตาราง 12 เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของครู          
     ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2             
     จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เปนรายคู ดานการนิเทศ กํากบั ติดตาม 
 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ขนาดสถานศกึษา 
                        
 

                            X  

ขนาดเล็ก 
 
 

3.43 

ขนาด
กลาง 

 
3.59 

ขนาด
ใหญ
พิเศษ 
3.30 

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญพิเศษ 

3.43 
3.59 
3.30 

- 
- 
- 

0.15 
- 
- 

0.13 
0.28* 

- 
 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 12 แสดงวา ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2 ที่อยูในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นดานการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายคูพบวา  
สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญพิเศษแตกตางกัน โดยครูในสถานศกึษาขนาดกลาง มีความ
คิดเห็นสูงกวาครูในสถานศกึษาขนาดใหญพิเศษ สวนคูอ่ืน ไมแตกตางกัน 
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ตาราง 13 เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของครู          
     ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2               
     ทั้งโดยรวม และรายดาน จําแนกตามพฤติกรรมผูนํา 
 
 

พฤติกรรมผูนํา 
ดาน       

มุงสัมพันธ 
ดานมุงงาน การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

X  S.D. X  S.D. 

t p 

1. ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน 
2. ดานการดําเนินงานตามแผน 
3. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
4. ดานการประเมินผล 

3.88 
3.70 
3.49 
3.56 

0.51 
0.48 
0.56 
0.51 

3.86 
3.68 
3.45 
3.60 

0.65 
0.61 
0.67 
0.62 

0.240* 
0.252* 
0.415 
-0.414 

0.025 
0.009 
0.678 
0.679 

รวม 3.65 0.45 3.64 0.57 0.120* 0.002 
 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 13 แสดงวา ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบรีุ เขต 2 ที่มองผูนํามีพฤติกรรมตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ดานการเตรยีม และวางแผนการดําเนินงาน และดานการ
ดําเนินงานตามแผน โดยครูที่มองผูนํามีพฤติกรรมดานมุงสัมพันธมีความคิดเห็นสูงกวาครูที่มองผูนํา
มีพฤติกรรมดานมุงงาน          
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะทั่วไปเกีย่วกบัการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 
ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
 
 จากแบบสอบถามปลายเปด ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นเกีย่วกับการบรหิาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน ตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอ   
บานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ทั้ง 4 ดาน ซึ่งแจกแจงความถี่ของแตละ
ดานและนําเสนอโดยเรียงลําดับตามความถี่จากมากไปหานอย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
 ดานการเตรยีมและวางแผนดําเนินงาน 
  1.  ควรศึกษาขอมูลตวับุคคล สังคม ภูมิประเทศ ประเพณี ความเชื่อ 
                     ของทองถิ่นเพื่อการวางแผนดําเนินงาน....................................................    6 คน 
  2.  ควรมีการเตรียมการณลวงหนากอนเปดภาคเรียนเพื่อลดปญหาอุปสรรค 
                     และเพื่อใหงานบรรลุวตัถปุระสงค.............................................................    5 คน 
  3.  ควรจัดใหมีการประชุมและจัดสรรงบประมาณในโครงการใหเพียงพอ........    4 คน 
  4.  ควรมอบหมายหนาที่ในการปฏิบัติงานใหชัดเจน......................................    3 คน 
  5.  การเปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือบุคลากรควรมีการเตรียมการณลวงหนา.......    2 คน 
  6.  ควรศึกษาปญหาของนักเรียนในทุก ๆ ดานกอนดําเนินโครงการ..............    2 คน 
  7.  โรงเรียนควรกําหนดเปนแผนกลยุทธของโรงเรียนใหชัดเจน.....................    1 คน  
  8.  ควรใชระบบสารวัตรนกัเรียนในการดูแลชวยเหลอืนักเรียนทั้งอําเภอ........    1 คน 
  9.  ควรใหคณะครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน........................    1 คน 
 
 ดานการดําเนินงานตามแผน 
  1.  ควรจัดทําในรูปคณะกรรมการและควรมีความตั้งใจสูงในการปฏบิัติงาน..    10 คน  
  2.  ควรจัดทําใหเปนระบบอยางตอเน่ืองและรวมมือกันแกปญหา....................    9 คน 
  3.  ควรจัดใหมีการเยี่ยมบานนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง...............    4 คน 
  4.  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ                
   ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย.....................................................................    4 คน 
  5.  ควรมีคูมือใหผูดําเนินงานเพื่อศึกษาดวยตนเอง.......................................    2 คน 
  6.  รูปแบบการคัดกรองนักเรียนควรจัดใหเหมาะสมกับเด็กแตละระดบัชั้น......    2 คน 
  7.  ควรจัดใหมีการเขาคายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนกัเรียน...........................    2 คน 
  8.  ควรใหผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในและนอกชุมชนรวมดาํเนินการ.....................    2 คน 
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 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
  1.  การกํากับติดตามควรกระทําเปนระบบและดําเนินการใหมากกวาที่เปนอยู    8 คน     
  2.  ผูบริหารควรเอาใจใส ใหขวัญกําลังใจและเปนผูนําในการกํากับ ติดตาม....    6 คน 
  3.  ควรคัดเลอืกบุคลากรในการนิเทศทีมี่ประสบการณและคุณสมบัติเหมาะสม   5 คน 
  4.  ควรประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ในการนิเทศ กํากับ ติดตาม..............    5 คน 
  5.  ควรจัดงบประมาณในการนิเทศ กํากบั ติดตาม ใหบุคลากร.....................    3 คน   
  6.  ควรเชิญวทิยากรใหความรูเรื่องปจจัยเสี่ยงตาง ๆ....................................    2 คน 
  7.  ควรใชหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาชวยแกปญหา.................................    1 คน 
   
 ดานการประเมินผล 
  1.  คณะกรรมการประเมินควรจัดทําอยางตอเน่ือง และเปนรูปธรรม...............    7 คน 
  2.  ผูปกครองควรใหขอมูลที่เปนความจริงเกี่ยวกับตัวเด็กนักเรียน 
                     ในการประเมินผลระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน.........................................    6 คน                     
  3.  โรงเรียนควรประชาสัมพันธการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมากกวานี้.........    5 คน 
  4.  ควรแจงผลของการประเมินในสวนทีเ่ปดเผยไดใหผูเกี่ยวของทราบ..........    5 คน 
  5.  ควรคํานึงถึงความเปนจริงมากกวาการสรางเอกสาร................................    4 คน 
  6.  ขอมูลบางอยางควรปกปดไวเปนความลับ...............................................    1 คน 
  7.  ควรมีการประเมินเพื่อทบทวนทุกปการศึกษา..........................................    1 คน 
 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามความคดิเห็นของครู        
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2        
มีขั้นตอนในการศึกษาและผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังน้ี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู 

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ใน 
4 ดาน ไดแก 
  1.1  ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน 
  1.2  ดานการดําเนินงานตามแผน 
  1.3  ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
  1.4  ดานการประเมินผล  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานของครู ประเภทของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา   
และพฤติกรรมผูนํา   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีไดแก ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 373 คน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 189 คน จากการ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ เครจซี่ ;และ มอรแกน (Krejcie; & Morgan.  
1970 : 608) จากนั้นทําการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ) โดยใช
ขนาดของสถานศึกษา และสถานภาพในการปฏิบัติงานของครูเปนชั้น (Strata) และสุมกลุมตวัอยาง
ในแตละชั้นโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
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เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2       
มีลักษณะเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประเภทของสถานศึกษา
และขนาดของสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2  สอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกบัการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2    
ใน 4 ดานคือ ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน ดานการดําเนินงานตามแผน ดานการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม และดานการประเมินผล เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating  scale) มี 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อําเภอ 
บานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู  
 ตอนที่ 4  เปนคําถามชนิดปลายเปด สอบถามความคดิเห็นอ่ืน ๆ และขอเสนอแนะทั่วไป 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาและภาษาที่ใช จากนั้นนําไปทดลองใชกับครใูนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอําเภอ 
ทายาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ปรากฏวาไดคาความเชื่อม่ันดังน้ี ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน เทากับ 0.91 
ดานการดาํเนินงานตามแผน เทากับ 0.84 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม เทากับ 0.94 ดานการ
ประเมินผล เทากับ 0.93 และคาความเชือ่ม่ันโดยรวมทั้งฉบับ เทากบั 0.97  
  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําแบบสอบถามไปใหผูตอบแบบสอบถามดวย
ตนเองตามจํานวนของกลุมตัวอยางที่กําหนด ไดแบบสอบถามคืนทีส่มบูรณสามารถนํามาวิเคราะห
ขอมูลได จํานวน 189 ฉบบั คิดเปนรอยละ 100  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
นํามาจําแนกตามสถานภาพในการปฏิบตัิงานประเภทของสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคํานวณหาคารอยละ (Percentage) สําหรับ              
ความคิดเห็นที่มีตอการบรหิารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรี เขต 2 วิเคราะหสถิตพ้ืินฐานโดยการ
คํานวณคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทยีบความคิดเห็นที่มีตอ                              
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อําเภอบานลาด 
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานของครู 
ประเภทของสถานศึกษา และพฤติกรรมของผูนํา โดยใชคาสถติิ t-test  (Independent Sample 
Group) เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูใน
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จําแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา ใชสถติิวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 
และทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของ LSD (Least-Significant Different)       
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี้ 
 1.  ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดบัมาก ไดแก ดานการเตรียมและวางแผนการ
ดําเนินงาน ดานการดําเนินงานตามแผน และดานการประเมินผล สวนดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
อยูในระดับปานกลาง          
 2.  เปรียบเทยีบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานของครู ประเภทของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา         
และพฤติกรรมผูนํา ดังนี้     
  2.1  เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานของครู พบวา ครูในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่มีสถานภาพในการปฏิบัติงานตางกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ไมแตกตางกัน 
  2.2  เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2            
จําแนกตามประเภทของสถานศึกษา พบวา ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัด
สํานักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่อยูประเภทสถานศกึษาตางกัน มีความคิดเห็น
โดยรวม ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  ไดแก ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน และดานการประเมินผล โดยครูที่อยู
ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือขยายโอกาสทางการศึกษามีความคิดเห็นสูงกวาครูที่อยูใน
สถานศึกษาระดับประถมศกึษา  
  2.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2   
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จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่อยูในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็น 
โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ไดแก ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน และดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม        
เม่ือนํามาเปรียบเทียบเปนรายคู พบวา ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน สถานศึกษา
ขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยครูในสถานศกึษาขนาดใหญพิเศษ มีความ
คิดเห็นสูงกวาครูในสถานศกึษาขนาดเลก็ และครูในสถานศึกษาขนาดกลาง มีความคิดเห็นสูงกวาครู
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สวนดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม สถานศกึษาขนาดกลาง และขนาดใหญ
พิเศษ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูในสถานศึกษาขนาดกลาง มีความ
คิดเห็นสูงกวา ครูในสถานศกึษาขนาดใหญพิเศษ             
 2.4  เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนของ
ครูในสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2   
จําแนกตามพฤติกรรมผูนํา พบวา ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบรุี เขต 2 ที่มองผูนํามีพฤติกรรมตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานทีแ่ตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ดานการเตรียม และวางแผนการดําเนินงาน และดานการ
ดําเนินงานตามแผน โดยครูที่มองผูนํามีพฤติกรรมดานมุงสัมพันธมีความคิดเห็นสูงกวาครูที่มองผูนํา
มีพฤติกรรมดานมุงงาน          
 3.  ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกบับริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ทั้ง 4 ดาน สรุปไดดังนี้  
  3.1  ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้            
ควรศึกษาขอมูลตัวบุคคล สังคม ภูมิประเทศ ประเพณี ความเชื่อของทองถิ่นเพื่อการวางแผน
ดําเนินงาน ควรมีการเตรียมการณลวงหนากอนเปดภาคเรียนเพ่ือลดปญหาอุปสรรคและเพื่อใหงาน
บรรลวุัตถุประสงค ควรจัดใหมีการประชุมและจัดสรรงบประมาณในโครงการใหเพียงพอและควร
มอบหมายหนาที่ในการปฏบิัติงานใหชัดเจน การเปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือบุคลากรควรมีการเตรียม
การณลวงหนา ควรศึกษาปญหาของนักเรียนในทุก ๆ ดานกอนดําเนินโครงการ โรงเรียนควร
กําหนดเปนแผนกลยุทธของโรงเรียนใหชัดเจน ควรใชระบบสารวัตรนักเรียนในการดูแลชวยเหลอื
นักเรียนทั้งอําเภอ และควรใหคณะครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน                       
  3.2  ดานการดําเนินงานตามแผน ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ควรจัดทําในรูป
คณะกรรมการและคณะกรรมการควรมีความตั้งใจสูงในการปฏิบัติงาน ควรจัดทําใหเปนระบบอยาง
ตอเน่ืองและรวมมือกันแกปญหา ควรจัดใหมีการเยี่ยมบานนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนควรมีรูปแบบที่หลากหลาย ควรมีคูมือใหครูผูดําเนินงานเพื่อศึกษา
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ดวยตนเอง รปูแบบการคัดกรองนักเรียนควรจัดใหเหมาะสมกับเด็กแตละระดับชั้น ควรจัดใหมีการ
เขาคายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวตินักเรียน และควรใหผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในและนอกชุมชนรวม
ดําเนินการ                    
  3.3  ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ การกํากับติดตาม
ควรกระทําเปนระบบและดาํเนินการใหมากกวาที่เปนอยู ผูบริหารควรเอาใจใส ใหขวัญกําลังใจและ
เปนผูนําในการกํากับ ติดตาม ควรคัดเลือกบุคลากรในการนิเทศที่มีประสบการณและคุณสมบตัิ
เหมาะสม ควรประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ในการนิเทศ กํากับ ติดตาม ควรจดังบประมาณใน
การนิเทศ กํากับ ติดตาม ใหบุคลากร ควรเชิญวทิยากรใหความรูเรือ่งปจจัยเสี่ยงตาง ๆ และควรใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาชวยแกปญหา                              
  3.4  ดานการประเมินผล ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ คณะกรรมการประเมินควร
จัดทําอยางตอเน่ือง และเปนรูปธรรม ผูปกครองควรใหขอมูลที่เปนความจริงเกี่ยวกับตวัเด็กนักเรียน
ในการประเมนิผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนควรประชาสัมพันธการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใหมากกวานี้ ควรแจงผลของการประเมินในสวนที่เปดเผยไดใหผูเกี่ยวของทราบ                             
ควรคํานึงถึงความเปนจริงมากกวาการสรางเอกสาร ขอมูลบางอยางควรปกปดไวเปนความลบั                            
และควรมีการประเมินเพื่อทบทวนทุกปการศึกษา                                      
 

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวจัิยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 
 1.  ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ กระทรวงศึกษาธิการ ไดประสานความรวมมือกับกรมสามัญศึกษา 
กรมวิชาการ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ จัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้น
ตั้งแตป 2543 เปนตนมา ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายให
สถานศึกษาทกุแหงในสังกัด ดําเนินงานจัดระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2547ก : คําชี้แจง) จึงทําใหสถานศึกษาดําเนนิการ
บริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึง 
ความตระหนัก ความเอาใจใส ในการรับนโยบายมาบริหารจัดการอยางเครงครัดของสถานศึกษาแต
ละแหง ซึ่งสอดคลองกับ พิชญมณฑน ลกีําเนิดไทย  (2545 : 134) ไดศึกษาเรื่อง การจัดระบบการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนและ
ครูแนะแนวมคีวามคิดเห็นตอระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนในระดับมากที่สุดเกือบทุกรายการ 
และสอดคลองกับ วิชัย เจริญศรี  (2546 : 75-79) ไดศกึษาเรื่อง การปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาใน
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การดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ซึ่งผลการวิจัยพบวา ครูที่ปรึกษา    
มีความคิดเห็นวาไดปฏิบตังิานในการดูแลชวยเหลือนักเรียนในภาพรวมอยูในระดบัมาก   
 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก ไดแก ดานการเตรียมและวางแผนการ
ดําเนินงาน ดานการดําเนินงานตามแผน และดานการประเมินผล สวนดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
อยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ การนิเทศ กํากับ ติดตาม มีการปฏิบัตยิังไมเปนระบบและ
ไมตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับ สายสุดา สาสุนทรา  (2541 : 72) ไดศกึษาเรื่อง ปญหาการบริหารงาน 
แนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสาํนักงานประถมศึกษาจังหวดัปทุมธานี ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
การนิเทศ ติดตามการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนมีความเขมของปญหามากที่สุด เพราะการ
ดําเนินงานแนะแนวในโรงเรยีนประถมศึกษายังไมเปนรูปธรรม จึงไมมีการนิเทศ ตดิตามการดําเนิน 
งานอยางจริงจัง ดังนั้น ผูบริหารทุกระดับและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝาย ตองตระหนักและใสใจใน
เรื่องดังกลาวใหมากขึ้น ดังเชน กรมสามัญศึกษา  (2544 : 8-10) ไดกลาวไววา การบริหารจัดการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในขั้นตอนของการกํากับ ติดตามนั้น เปนกิจกรรมสําคัญที่จะทําใหเกิด
การพัฒนาเพราะจะทําใหไดขอมูลยอนกลับในการปรบัปรุง การติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนนิงาน 
และสอดคลองกับขอเสนอแนะของ กฤษฎา สีจันทรฮด  (2546 : 187) ที่แนะนําวา การกํากับ 
ติดตาม นิเทศ การปฏิบัติงานตามระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนควรทําอยางตอเน่ืองมีการมอบหมาย 
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

2. ครูที่อยูประเภทสถานศกึษาตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานทีแ่ตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ไดแก ดานการเตรียม
และวางแผนการดําเนินงาน และดานการประเมินผล  โดยครูที่อยูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรือขยายโอกาสทางการศึกษามีความคิดเห็นสูงกวาครทูี่อยูในสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะ ความพรอมในการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของกรมสามัญศึกษาที่
ไดดําเนินการตั้งแตปการศกึษา 2543 เปนตนมา สวนในระดับประถมศึกษานั้น สาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานไดมีนโยบายใหสถานศึกษาดาํเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน พรอมทั้งไดจัดทําคูมือวิทยากรเครือขายระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในปการศึกษา 
2547 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.  2547ก : คําชี้แจง) จึงทําใหครูที่อยูใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือขยายโอกาสทางการศึกษามีความคิดเห็นสูงกวาครูที่อยูใน
สถานศึกษาระดับประถมศกึษา อีกทั้งสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือขยายโอกาสทางการศึกษา 
มีนักเรียนในระดับชวงชั้นที ่3 และ 4 เปนจํานวนมาก ซึ่งเปนนักเรียนที่มีอายุยางเขาสูวัยรุน มักจะ
ประสบกบัปญหาในเรื่องของการหนีเรียน การทะเลาะวิวาท และการออกกลางคัน มากกวา
สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา สํานกัวิจัยเอแบคโพลล  (2549 : ออนไลน) ไดทําการศึกษาเมื่อป 
พ.ศ. 2546-2547 พบวา พฤติกรรมการหนีเรียนของนักเรียน นักศกึษาเพิ่มขึ้นจากเดิม และพบ
เยาวชนทั่วประเทศเกือบลานคนใชยาเสพติด ในดานการมีเพศสัมพันธในวยัเรียนพบวา นักเรยีน 
นักศึกษามีเพศสมัพันธครั้งแรกอายุเฉลี่ย 16 ป ต่ําสุด 9 ป สูงสุด 19 ป โดยที่นักเรียนชายมี
เพศสัมพันธครั้งแรก อายุเฉลี่ย 15 ปและนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุเฉลี่ย 16 ป ซึง่เด็ก
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ในชวงอายุดังกลาวจะพบในสถานศึกษาระดับมัธยมศกึษาหรือขยายโอกาสทางการศึกษา ดังนั้น
สถานศึกษาจึงตองเตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหาที่จะเกดิขึ้นดังกลาวเปนอยางดี ไมวาจะ
เปนการแตงตัง้คณะกรรมการผูทําหนาที่ประเมินเพื่อทบทวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลอื
นักเรียน การประเมินผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนา หรือการจัดทําขอมูลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนสารสนเทศของสถานศึกษา  
จึงทําใหครูที่อยูในสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษาหรือขยายโอกาสทางการศึกษามคีวามคิดเห็น     
สูงกวาครูที่อยูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
 3.  ครูที่อยูในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกัน                 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ไดแก   
ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน และดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม เม่ือนํามาเปรียบเทียบ
เปนรายคูพบวา ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน สถานศึกษาขนาดเลก็กับสถานศึกษา
ขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 โดยครูในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีความคิดเห็นสูงกวาครูในสถานศกึษา
ขนาดเล็ก และครูในสถานศกึษาขนาดกลาง มีความคิดเห็นสูงกวาครใูนสถานศึกษาขนาดเล็ก ทัง้น้ี
อาจเปนเพราะ สภาพแวดลอมและความพรอมในการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
รวมทั้งการกําหนดผูรับผิดชอบในสถานศกึษาแตละขนาดมีความแตกตางกัน ซึ่งสถานศึกษาขนาด
เลก็ยอมตองมีความพรอมในเร่ืองของบุคลากร งบประมาณ นอยกวา จึงทําใหครูมีความคิดเห็นต่ํา
กวาสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับ วิชิต รุงศรีทอง  (2546 : 253)  
ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารและการดําเนินงานระบบการดแูลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ที่พบวา ดานการบริหาร
จัดการ โดยบุคลากรโรงเรียนขนาดใหญมีความคิดเห็นสูงกวาบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก แสดงวา
โรงเรียนขนาดใหญมีความพรอมดานการบริหารจัดการในระดับสูง และสอดคลองกับ                 
รุงเรือง สุขาภิรมย และคณะ  (2533 : 47) ที่กลาววา โรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดใหญไดเปรียบทาง
สังคมและเศรษฐกิจมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งในดานการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน วัสดุอุปกรณ
การเรียนการสอน และงบประมาณดําเนินการ และยังสอดคลองกับ ธีระ แทนศิริ  (2541 : 101-110) 
ไดศึกษาเรื่อง ปญหาการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จังหวดั
สมุทรปราการ ที่พบวา ปญหาการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน ตามทัศนะของครูที่อยูในโรงเรียน
ขนาดตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยครูที่อยูในโรงเรียนขนาดเลก็มี
ทัศนะตอปญหาการบริหารกิจกรรมนักเรียนสูงกวาครทูี่อยูในโรงเรียนขนาดใหญ สวนดานการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญพิเศษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยครูในสถานศึกษาขนาดกลางมีความคดิเห็นสูงกวาครูในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
แสดงใหเห็นวา บุคลากรในสถานศึกษาขนาดกลางมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกรที่มี
ขนาดและจํานวนที่เหมาะสม ทําใหกิจกรรมดําเนินไปอยางราบรื่นประสบผลสําเรจ็ ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะ จํานวนบุคลากรในสถานศึกษาโดยที่สถานศึกษาขนาดกลาง มีบุคลากรจํานวนนอยกวา        
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จึงไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางทั่วถึง
มากกวา ในขณะที่สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษมบีุคลากรจํานวนมาก แตไดรับแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนไมทั่วถึง จึงทําใหครูในสถานศึกษา
ขนาดกลาง มีความคิดเห็นวาสถานศึกษาใหคณะครูมีสวนรวมในการประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนสูงกวาสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ  
 4.  ครูที่มองผูนํามีพฤติกรรมตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ไดแก ดานการเตรียมและวางแผนการดําเนินงาน 
และดานการดําเนินงานตามแผน โดยครูที่มองผูนํามีพฤติกรรมดานมุงสัมพันธมีความคิดเห็นสูงกวา
ครูที่มองผูนํามีพฤติกรรมดานมุงงาน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ในเรื่องของการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนน้ัน เปนเรื่องที่ละเอียดออน เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับตวับุคคล คอืนักเรียน            
ผูปฏิบัตติองใชจิตวทิยาในการปฏิบัติและผูบริหารก็ตองใชจิตวิทยาและความมีมนุษยสัมพันธในการ
บริหารจัดการ นั่นคือพฤติกรรมที่แสดงออกในดานความสัมพันธที่ดีตอกัน จะสงผลใหการบริหาร
จัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ นําพร ไววอง  (2537 : 
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับความพึงพอใจในการทํางานของ
วิทยาจารย สงักัดกระทรวงสาธารณสุข ที่พบวา พฤตกิรรมผูนําดานมุงสัมพันธของผูอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการทํางานของวิทยาจารยทุกดาน 
และยังสอดคลองกับ บุญเรอืน ชโลธร  (2541 : 79-80) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการทํางาน     
ของครู จําแนกตามขนาดโรงเรียน และพฤติกรรมของผูนําของผูบริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัด   
กรมสามัญศึกษา เขตการศกึษา 6 ที่พบวา ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาทีผู่บริหารมีพฤติกรรมผูนํา
ตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน โดยผูบริหารที่มีพฤติกรรมดานมุงสัมพันธมีสวน 
ทําใหครูมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาครูที่มีผูบริหารที่มีพฤติกรรมดานมุงงาน  
             

ขอเสนอแนะ 

 1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1  ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
และโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเพียงพอตอการดําเนินงาน ควรศึกษาขอมูลตัวบุคคล 
สังคม ภูมิประเทศ ประเพณี ความเชื่อของทองถิ่นเพื่อการวางแผนดําเนินงาน ควรศึกษาปญหาของ
นักเรียนในทกุ ๆ ดานกอนดําเนินโครงการ ควรมีการเตรียมการณลวงหนากอนเปดภาคเรียนเพื่อ
ลดปญหาอุปสรรคและเพื่อใหงานบรรลวุตัถุประสงค และควรจัดใหมีการประชุมและจัดสรร
งบประมาณในโครงการใหเพียงพอ  
  1.2  ขอเสนอแนะสําหรับครู เม่ือมีนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา ครูประจําชั้น/
ครูที่ปรึกษาควรดําเนินการสงตอนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหาจากภายนอกสถานศึกษาไปยัง
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ผูเชี่ยวชาญ ควรจัดทําระเบยีนสะสมของนักเรียนทุกคนใหครบถวนและเปนปจจุบัน ควรจัดใหมีการ
เยี่ยมบานนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และควรมีคูมือใหครผููดําเนินงานเพื่อศึกษาดวย
ตนเอง  
  1.3  ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารควรใหคณะครูมีสวนรวมใน
การประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน ควรนิเทศ กํากับ ติดตามการบริหารจัดการระบบดแูล
ชวยเหลือนักเรียนใหมากกวาที่เปนอยู ควรเอาใจใส ใหขวัญกําลังใจและเปนผูนําในการกํากับ 
ติดตาม ควรคดัเลือกบุคลากรในการนิเทศที่มีประสบการณและคุณสมบัติเหมาะสม ควรประสานงาน
กับหนวยงานอื่น ๆ ในการนิเทศ กํากับ ติดตาม ควรจดังบประมาณในการนิเทศ กํากับ ติดตาม         
ใหบุคลากร ควรเชิญวิทยากรใหความรูเร่ืองปจจัยเสี่ยงตาง ๆ และควรใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาชวยแกปญหา        
  1.4  ขอเสนอแนะสําหรับคณะกรรมการประเมินผลการบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลอืนักเรียน ควรแตงตั้งคณะกรรมการผูทําหนาที่ประเมินเพื่อทบทวนการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนไวใหครบทุกดาน ควรใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมนิผลระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ควรจัดทาํการประเมินผลอยางตอเน่ือง และควรมกีารประเมินเพ่ือทบทวนการ
บริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกปการศึกษา                                                            
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน
ประสบความสําเร็จ เชน พฤติกรรมการบริหาร คุณลกัษณะของคร ูเปนตน 
  2.2  ควรศึกษาการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารโรงเรียน 
โดยใชวธิีการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีอ่ืน เชน การสัมภาษณ การสังเกต เปนตน เพ่ือใหไดขอมูลใน
สภาพที่เปนจริงหรือขอมูลในแงมุมอ่ืน 
  2.3  ควรศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองในการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา   
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
 เร่ือง  การบรหิารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
                    อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

-------------------------------------- 

คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถปุระสงคเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นที่
มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาํเภอบานลาด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
 2.  สวนประกอบของแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน 
  ตอนที่  1  สภาพทั่วไป 
  ตอนที่  2  ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบรุี เขต 2  
ตามภารกิจ  4 ดาน 
  ตอนที่  3  พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
  ตอนที่  4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะทั่วไปในการบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
 3.  แบบสอบถามฉบับน้ี จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการบริหารจัดการระบบ 
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งน้ีจะสําเร็จลุลวงไปดวยดีและเกิดประโยชน
สูงสุดโดยอาศัยความรวมมือจากทาน ขอมูลน้ีจะนําไปใชประโยชนเพ่ือการวิจัยเทานั้น ผูวิจัยจึง   
ขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถาม ไดโปรดตอบใหครบทุกขอและตอบตามความ
เปนจริง ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือ. 
 
 

ขอขอบพระคณุอยางสูง 
 

 
นายวีระ   โอบออม 

นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่  1  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชอง  [    ]  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพในการ
ปฏิบัติงานของทาน 
 1.  สถานภาพในการปฏิบตัิงานของทาน (กรุณาเลือกเพียง 1 ขอ) 
     1.1  ครูสายงานปฏิบัติการสอน 
   [    ]   ครูประจําชั้น/ครูที่ปรกึษา 
   [    ]   ครูประจําวิชา 
  1.2  ครูสายงานบริหารโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
   [    ]   รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
   [    ]   หัวหนาฝายปกครอง 
   [    ]   หัวหนางานแนะแนว    
   [    ]   คณะกรรมการรับผิดชอบโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน    
 2.  ประเภทของสถานศึกษาที่ทานปฏิบตังิานอยู 
  [    ]   ระดับประถมศึกษา 
  [    ]   ระดับมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 3.  ขนาดของสถานศึกษาทีท่านปฏิบตัิงานอยู 
  [    ]   สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียน ตั้งแต 120 คน ลงมา 
  [    ]   สถานศึกษาขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียน ตั้งแต 121-600 คน 
  [    ]   สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนนักเรียน ตั้งแต 1,501 คน ขึ้นไป 
 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบุรีเขต 2 
คําชี้แจง  
 1.  ใหทานพิจารณาแบบสอบถามตามความคิดเห็นและความเปนจริงในการบริหารจัดการ
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาของทาน 
 2.  โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็น ดังนี้  

ระดับ  5  หมายถึง  ดําเนินการมากที่สุด 
ระดับ  4  หมายถึง  ดําเนินการมาก   
ระดับ  3  หมายถึง  ดําเนินการปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  ดําเนินการนอย   
ระดับ  1  หมายถึง  ดําเนินการนอยมาก หรือไมมีการดําเนินการ 
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ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ขอที่ 
การบริหารจัดการ 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
5 4 3 2 1 

 
1 

ดานการเตรยีมและการวางแผน
สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลชวยเหลอื
นักเรียนโดยกําหนดไวในนโยบายของ
สถานศึกษาอยางชัดเจน 

     

2 สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

     

3 คณะกรรมการไดสํารวจและวิเคราะห
รวบรวมสภาพปจจุบันและปญหาการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
ปที่ผานมา 

     

4 สถานศึกษาจัดทําแผนกลยทุธ แผนปฏิบตัิ
การ ปฏิทินปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางครบถวนสมบรูณ 

     

5 สถานศึกษาไดกําหนดและจัดโครงสราง
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใหสามารถปฏิบัตไิดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

6 สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณตาม
แผนงานและโครงการระบบดูแลชวยเหลอื
นักเรียน 

     

7 สถานศึกษาไดดําเนินการใหมีการประชุม 
อบรม สัมมนาเชิงปฏิบตัิการเรื่องระบบ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนแกนักเรียนและครู 

     

8 สถานศึกษามอบหมายหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแก
บุคลากรอยางชัดเจน 

     

9 สถานศึกษากาํหนดมาตรฐานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของตนเอง 
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ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ขอที่ 
การบริหารจัดการ 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
5 4 3 2 1 

 
10 

ดานการดําเนินงานตามแผน
สถานศึกษาดําเนินการจัดสถานที่ หรือหอง 
หรือมุมสําหรับการบริการใหคําปรึกษา
อยางเหมาะสม 

     

11 สถานศึกษาดําเนินการจัดหาทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนอยางทั่วถึง 

     

12 สถานศึกษาดําเนินการบันทึกรายงาน        
การดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรายงาน
เฉพาะสวนทีส่ามารถเปดเผยได 

     

13 สถานศึกษาจัดทําเกณฑการคัดกรอง
นักเรียน และแจงหลักเกณฑในการคัด
กรองนักเรียนใหผูเกี่ยวของทราบเพื่อใหมี
แนวปฏิบตัิเดยีวกัน 

     

14 สถานศึกษาจัดทําคูมือการจัดกิจกรรม       
โฮมรูมและมีการบันทึกผลการดําเนินงาน 
อยางเปนปจจุบัน 

     

15 สถานศึกษาจัดทําระเบียนสะสมของ
นักเรียนทุกคนใหเปนปจจุบัน 

     

16 สถานศึกษาดําเนินการประเมินพฤติกรรม
เด็ก โดยใชแบบประเมินพฤติกรรม SDQ     

     

17 สถานศึกษาดําเนินการเยี่ยมบาน              
ที่พักอาศัย เพ่ือใหทราบสภาพความ
เปนอยูทางบานนักเรียน 

     

18 สถานศึกษาสงเสริมใหนักเรียนไดมีการ
วางแผนชีวติ ในการเลือกอาชีพหรือ
การศึกษาตอไดอยางเหมาะสมกับความ
ถนัด ความสามารถของนักเรียน 
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ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ขอที่ 
การบริหารจัดการ 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
5 4 3 2 1 

19 สถานศึกษาดําเนินการสงตอระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อทําการ
ชวยเหลือ 

     

20 สถานศึกษาดําเนินการสงตอภายนอก
สถานศึกษาไปยังผูเชี่ยวชาญ 

     

21 สถานศึกษาดําเนินการประเมินความฉลาด
ทางอารมณ โดยใชแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ กับนักเรียน 

     

 
22 

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน อยางชัดเจน 

     

23 สถานศึกษาคดัสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการนิเทศ  กํากบั ติดตามการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

     

24 สถานศึกษาประสานงานกับหนวยงานใน
ทองถิ่น เพ่ือรวมเปนคณะกรรมการนิเทศ
กํากับ ติดตามการบริหารจัดการระบบดแูล
ชวยเหลือนักเรียน. 

     

25 สถานศึกษาจัดทําหรือจัดหาเครื่องมือ
สําหรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม ไวอยาง
พรอมเพรียง 

     

26 สถานศึกษาเสริมสรางขวญั กําลังใจ
บุคลากรโดยการนิเทศใหกาํลังใจในการ
ดําเนินงาน 

     

27 สถานศึกษาจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
เพ่ือการชวยเหลือนักเรียนเบื้องตน 
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ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ขอที่ 
การบริหารจัดการ 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
5 4 3 2 1 

28 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเขาคายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียนเปนประจําทุกป 

     

29 สถานศึกษาดําเนินการนิเทศ กํากับ 
ติดตามการบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนกอนดําเนินการโครงการ  

     

30 สถานศึกษาดําเนินการนิเทศ กํากับ 
ติดตามการบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระหวางดําเนินการ 

     

31 สถานศึกษาดําเนินการนิเทศ กํากับ 
ติดตามการบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนหลังดําเนินการโครงการ 

     

 
32 

ดานการประเมินผล
สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการผูทํา
หนาที่ประเมินเพื่อทบทวนการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไวครบทุกดาน 

     

33 สถานศึกษาประเมินผลการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 

     

34 ครูที่ปรึกษาจดัทํารายงานผลการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
เสนอหัวหนาระดับตามรูปแบบที่กําหนด 

     

35 คณะกรรมการดําเนินงานสรุปผลการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
เสนอคณะกรรมการประสานงาน 

     

36 คณะกรรมการประสานงานทํารายงานเปน
ภาพรวมของสถานศึกษาเสนอ
คณะกรรมการอํานวยการ 

     

   

 



 142

 
   

ระดับความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ขอที่ 
การบริหารจัดการ 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
5 4 3 2 1 

37 คณะกรรมการอํานวยการประชุมพิจารณา
รายงาน 

     

38 คณะกรรมการอํานวยการนําขอสรุป      
มาเผยแพร ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของ 
และผูปกครองนักเรียน ชุมชน ไดทราบ 

     

39 สถานศึกษาจัดทําขอมูลระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเปนสารสนเทศ          
ของสถานศึกษา 

     

40 สถานศึกษาใหคณะครูมีสวนรวมในการ
ประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

     

41 สถานศึกษาใหนักเรียนมีสวนรวมในการ
ประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

     

42 สถานศึกษาใหผูปกครองมีสวนรวมในการ
ประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

     

43 สถานศึกษาใหหนวยงานภายนอก             
มีสวนรวมในการประเมินผลระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
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ตอนที่  3 พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบรุี เขต 2  
คําชี้แจง  
 1.  โปรดอานขอความอยางละเอียด แลวพิจารณาความคิดเห็นของทานวา ผูบริหาร
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2  
แสดงพฤติกรรมผูนําในลักษณะนั้น ๆ มากหรือนอยเพียงใด   
 2.  โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน ดังนี้  

ระดับ  5  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น  มากที่สุด 
ระดับ  4  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น  มาก   
ระดับ  3  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น  ปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤตกิรรมนั้น  นอย   

     ระดับ  1  หมายถึง  ผูบริหารแสดงพฤติกรรมนั้น  นอยที่สุด  
 

   

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ขอที่ พฤติกรรมผูนาํของผูบริหารที่แสดงออก 

5 4 3 2 1 
1 ผูบริหารใหความชวยเหลือเกื้อกูลในเรื่อง

สวนตวัของคณะครู 
     

2 ผูบริหารเอาใจใสดูแลสวัสดกิารของคณะครู      
3 ผูบริหารปฏิบตัิตอคณะครูเทาเทียมกันดวย

ความยุตธิรรม 
     

4 ผูบริหารสอดสองดูแลใหคณะครูปฏิบตัิงาน
เต็มกําลังความสามารถ 

     

5 ผูบริหารทําใหคณะครูเขาใจวิธีการในการ
ปฏิบัติงานของทานอยางชัดเจน 

     

6 ผูบริหารสามารถพูดอธิบายงานใหคณะครู
เขาใจไดแจมแจงโดยปราศจากขอสงสัย 

     

7 ผูบริหารสงเสริมคณะครูใหปฏิบัติงานอยาง
มีระเบียบแบบแผน 

     

8 ผูบริหารปรึกษาหารือกับคณะครูกอนจะ
ดําเนินการเรื่องงาน/โครงการใหม ๆ  
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ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ขอที่ พฤติกรรมผูนาํของผูบริหารที่แสดงออก 

5 4 3 2 1 
9 ผูบริหารพยายามกระทําใหคณะครู            

มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
     

10 ผูบริหารปฏิเสธที่จะอธบิายเหตุผลในการ
บริหารงานของตน 

     

11 ผูบริหารมีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงการทํางาน 

     

12 ผูบริหารพยายามใหมีการประสานงาน 
ของคณะคร ู

     

13 ผูบริหารกระทําตนเปนคนเปดเผย สามารถ
เขาใจไดงาย 

     

14 ผูบริหารรูจักเลือกใชคนใหเหมาะสม     
กับงาน 

     

15 ผูบริหารย้ําเตอืนใหคณะครทูราบถึงอํานาจ
หนาที่ของผูบริหารโรงเรียน 

     

16 ผูบริหารนําความคิดใหม ๆ มาใชกับ   
คณะคร ู

     

17 ผูบริหารปฏิบตัิงานตามลําพังโดย              
ไมปรึกษาหารือกับคณะคร ู

     

18 ผูบริหารทําตนเปนกันเองและพบงาย      
19 ผูบริหารมีเวลารับฟงความคิดเห็นของ 

คณะคร ู
     

20 ผูบริหารทํางานโดยไมมีการวางแผน      
21 ผูบริหารขอรองใหคณะครูปฏิบัติงานตาม

กฎ และระเบยีบขอบังคบัทีไ่ดกําหนดไว 
     

22 ผูบริหารปกครองคณะครูดวยระเบียบวินยั
ที่เครงครัด มีมาตรการที่เฉยีบขาด 

     

23 ผูบริหารกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคณะครูไวอยางชัดเจน 

     

19   
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ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ขอที่ พฤติกรรมผูนาํของผูบริหารที่แสดงออก 

5 4 3 2 1 
24 ผูบริหารพยายามทําใหคณะครูกลาเขามา

พูดคุยดวยและรูสึกสบายใจเมื่อไดคุยดวย 
     

25 ผูบริหารตําหนิคณะครูเกี่ยวกับผลงานที่
บกพรอง 

     

26 ผูบริหารไมคอยยอมรับแนวคิดใหม ๆ  
ของคณะคร ู

     

27 ผูบริหารนําขอเสนอแนะของคณะครูไป
พิจารณาปรับใช 

     

 ผูบริหารชอบทํางานตามลําพังและ            
ไมสังสรรคกับคนอ่ืน 

     

29 ผูบริหารเนนการปฏิบัติงานของคณะคร ู 
ใหเสร็จทันกําหนดเวลา 

     

30 ผูบริหารแจงใหคณะครูไดทราบถึง          
ความคาดหวงัที่จะรับจากการปฏิบัติงาน
ของคณะคร ู
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ตอนที่  4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะทั่วไปในการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
             ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
คําชี้แจง  โปรดใหความคดิเห็นและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
             ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในดานตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน : หมายถึง การปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการกําหนด
ทิศทางและกลยุทธ โดยวิเคราะหปญหาและความตองการของนักเรียน ชุมชน สังคม และ
ผูเกี่ยวของ ศึกษานโยบายมาตรฐานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ ศึกษาศกัยภาพของ
โรงเรียน แลวกําหนดเปนแผนกลยุทธของโรงเรียน กําหนดมาตรฐานระบบการดแูลชวยเหลือ
นักเรียน พิจารณามาตรฐานและตวัชีว้ัด กําหนดกิจกรรม/โครงการ และมอบหมายหนาที่ใน    
การปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
ขอเสนอแนะ
  .............................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ดานการดําเนินงานตามแผน : หมายถึง การปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการสรางความตระหนัก
และความเขาใจกับบุคลากรโดยการประชุม อบรม ระดมความคิด การจัดทําสื่อ เครื่องมือตาง ๆ 
จัดทําเกณฑคัดกรอง มาตรการชวยเหลือ คูมือโฮมรูม และแบบบันทกึตาง ๆ และดําเนินการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนตามระบบทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล         
การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพฒันานักเรียน การปองกัน ชวยเหลือ และแกไข             
การสงตอ โดยบันทึกระเบยีนสะสม ประเมินพฤติกรรมเด็ก ประเมินหาความฉลาดทางอารมณ     
เยี่ยมบาน สังเกต สัมภาษณ และรายงานผลการคัดกรองนักเรียน 
ขอเสนอแนะ
  .............................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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3.  ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม : หมายถึง การปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการแตงตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตามการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน โดยคัดสรรบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการนิเทศ 
กํากับ ติดตามการบริหารจัดการระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน เสรมิสรางขวัญ กาํลังใจบุคลากร 
โดยการนิเทศใหกําลังใจในการดําเนินงาน และพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมการชวยเหลือ
นักเรียนเบื้องตน จัดกิจกรรม เขาคายพัฒนาคุณภาพชีวิต และอบรมพัฒนาบุคลากรประจํา
สัปดาห 
ขอเสนอแนะ
  .............................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  ดานการประเมินผล : หมายถึง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
วางแผนการประเมิน ประเมินตามมาตรฐานและแผนการประเมิน จัดทํารายงานและเผยแพร
ประชาสัมพันธระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ขอเสนอแนะ
  .............................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคณุเปนอยางสูงในความรวมมือครั้งน้ี 
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ภาคผนวก  ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคณุวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

1.  อาจารย ดร.ทิวัตถ มณีโชต ิ อาจารย 3 ระดับ 8  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฎพระนคร 

2.  ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ   หัวหนากลุมนโยบายและแผน  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 

3.  นางอุไร แจมจันทร    หนวยศึกษานเิทศก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 

4.  นายอวยพร รัตนไพฑรูย   ผูอํานวยการโรงเรียน 

โรงเรียนบานลาดวิทยา อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

5.  นายเทิม มิตรจิต    ผูอํานวยการโรงเรียน 

โรงเรียนบานโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือราชการ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล     นายวีระ โอบออม 
วันเดือนป เกิด    วันที่ 7 พฤษภาคม 2503 
สถานที่เกิด     อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน   151 หมู 3 ตําบลทาคอย อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุร ี76130 
ตําแหนงการงานในปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียน  
สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศทองศรี) 
      อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ.  2516   ประถมศึกษาปที่ 7 โรงเรียนวัดทาคอย (สกุณอุปถัมภ) 
      อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี       
 พ.ศ.  2519   มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนพรหมานุสรณ 
      อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
 พ.ศ.  2522   ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษา (ป.กศ.) วทิยาลัยครเูพชรบุรี   
      อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
 พ.ศ.  2535   ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)  
      วิชาเอกการศกึษาปฐมวัย คณะครุศาสตร วิทยาลัยครเูพชรบุร ี  
      อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี  
 พ.ศ.  2537   ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกการประถมศึกษา 
      คณะครุศาสตร วิทยาลัยครเูพชรบุรี    
      อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี  
 พ.ศ.  2549   การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร  
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