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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จลุล่วงได้อย่างด ีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอื

เป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนิดา ลาโพธิ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์                

ที่กรุณาแนะนำ เสนอแนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร้องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา 

ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จเรียบร้อย ผู้วจิัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอกราบ

ขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ใหก้ารช่วยเหลือการทำวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 

 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล  

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดร.วิชาญ เกษเพชร  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา  

ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายจำรัส พิมพา ผูอ้ำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศกึษา 

นายธนกร แก้วบัวสา ผูอ้ำนวยการโรงเรียนโพนงามศกึษา นายศุภกิต ถิ่นทอง ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมวานรนวิาส 

ดร.ชวัลลักษ์ ขาวขำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร และ

นายนีรภัย คิดโสดา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนงามศกึษา ที่กรุณาเป็นผูเ้ชี่ยวชาญ

ตรวจสอบเครื่องมอืวิจัย ตลอดจนเป็นผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางการพัฒนาในการวิจัยครั้งนี้

จนสำเร็จลุล่วง 

 ขอขอบคุณ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

และครูที่ปรึกษานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร ทุกคน 

ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิัยและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อ

การวิจัย จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานพินธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบแด่บิดา มารดาของ

ผูว้ิจัย และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผูว้ิจัยสามารถดำรงตนและบรรลุผล 

สำเร็จในปัจจุบัน  

 

อรรถพล สุนทรพงศ์ 
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ชื่อเรื่อง    ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

    ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ผู้วิจัย    อรรถพล สุนทรพงศ์ 

กรรมการที่ปรกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์  

    ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จนิดา ลาโพธิ์ 

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศกึษา)  

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศกึษา เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์  

อำนาจพยากรณ์ และศกึษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปีการศกึษา 2564 จำนวน 315 คน กำหนดขนาด         

กลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของ Krejcie and Morgan วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การเลือก      

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random 

Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ คุณภาพของ

แบบสอบถามปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .502-.843  

และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .976 แบบสอบถามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื                   

ในโรงเรยีน มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .566-.876 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .977               

สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) และ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

  ผลการวิจัยพบว่า 

   1. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

   2. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก 
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   3. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร จำแนกตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนจำแนกตามขนาด

โรงเรยีนและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

   4. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวม

ไม่แตกต่างกัน 

   5. ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการดำเนนิงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน โดยรวมมคีวามสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมี

นัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 อยู่ในระดับสูง (rxy= .789).  

   6. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่สามารถพยากรณ์การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 5 

ด้าน ได้แก่ ด้านความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน ด้านการบริหารจัดการ ดา้นการ

พัฒนาบุคลากร ดา้นงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา และด้านการทำงานเป็นทีม                    

โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 61.70 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์

เท่ากับ ±.16498  

   7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน เสนอแนะไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ดา้นความร่วมมอืของ

ผูป้กครองและชุมชน คอื โรงเรียนควรมีการสร้างความเข้าใจอันดี และความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 2) ดา้นการบริหารจัดการ คอื โรงเรียนควรใช้

หลักการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม และวงจร PDCA ในการบริหารงาน 3) ด้านการพัฒนา

บุคลากร คอื โรงเรียนควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเองและ

สร้างความเข้าใจในบทบาทหนา้ที่ให้กับบุคลากร 4) ด้านงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศกึษา คอื โรงเรียนควรมีการวางแผนการใชง้บประมาณ และมีการระดมทุนและ

ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และ 5) ด้านการทำงานเป็นทีม คือ โรงเรียนควรมีการประชุม 

ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 

 

คำสำคัญ:  ปัจจัยคัดสรร การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to examine, compare, determine               

the relationship, identify the predictive power of selected factors affecting a school 

operation of the student assistance system, and establish guidelines for developing 

selected factors affecting a school operation of the student assistance system.                   

The sample group, obtained through purposive sampling and stratified random 

sampling, consisted of school administrators, teachers in charge of the student 

assistance system, and classroom teachers working under the Secondary Educational 

Service Area Office Sakon Nakhon in the academic year 2021, yielding a total of 315 

participants. The Krejcie and Morgan table was also applied for determining the 

sample size. The research tools were questionnaires and interview forms. The quality 

of two sets of questionnaires on selected administrative factors and a school operation 

of the student assistance system in terms of the discriminative power was ranged 

respectively from .502 to .843, and .566 to .876, and the reliability of .976, and 

.977. The statistics for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, One-Way ANOVA, Pearson’s product-moment correlation coefficient, and 

Stepwise multiple regression analysis. 
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  The findings were as follows: 

   1. The selected administrative factors were overall at a high level. 

   2. The school operation of the student assistance system was overall 

at a high level. 

   3. The overall selected administrative factors, classified by positions 

were different at the .05 level of significance, whereas those classified according to 

school sizes and work experience showed no differences overall. 

   4. The overall school operation of the student assistance system 

classified by positions, school sizes, and work experience, showed no difference. 

   5. The overall relationship between selected administrative factors 

and the school operation of the student assistance system had a positive relationship 

at the .01 level of significance with a high level (rxy= .789).   

   6. The selected administrative factors that could predict the school 

operation of the student assistance system at the .01 level of significance consisted of 

five aspects: parents and community cooperation, administrative management, 

personnel development, budget and educational resources, and teamwork. The said 

variables achieved the predictive power of 61.70 percent with the forecast standard 

error of ±.16498.  

   7. The guidelines for developing the selected factors affecting the 

school operation of the student assistance system involved five aspects: Parents and 

Community Cooperation, schools should create a good understanding and relationship 

between the school and parents and community; Administrative Management, schools 

should implement the principles of participatory management and the PDCA cycles for 

performance administration; Personnel Development, schools should promote and 

support personnel development and create a better understanding of personnel’s roles 

and responsibilities; Budget and Educational Resources, schools should set plans and 

common goals; and Teamwork, the budget meetings for knowledge sharing and 

creating mutual planning and goals should be implemented. 

 
Keywords:  Selected Factors, the School Operation of the Student Assistance System  
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   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความ 

   คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอื 

   นักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามขนาดโรงเรียน  ............................ 

 

 

 

177 

28 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

   ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแล 

   ช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามขนาดโรงเรียน  .............. 

 

 

 

179 

29 การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความ 

   คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอื  

   นักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน .... 

 

 

 

180 

30 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการดำเนินงาน 

   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

   การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

   ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา  ......... 

 

 

 

182 

31 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับ 

   การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

   เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น 

   รายบุคคล (Y1)  ..................................................................................... 

 

 

 

183 

 

 



XIII 

บัญชีตาราง (ต่อ) 

ตาราง  หน้า 

32 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับ 

   การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

   เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการคัดกรองนักเรียน (Y2)  .... 

 

 

184 

33 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับ 

   การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

   เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการส่งเสริมพัฒนา 

   นักเรียน (Y3)  ........................................................................................ 

 

 

 

186 

34 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับ 

   การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

   เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการป้องกันและแก้ไข 

   ปัญหา (Y4)  .......................................................................................... 

 

 

 

187 

35 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับ 

   การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

   เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการส่งต่อนักเรียน (Y5) ..... 

 

 

188 

36 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มี 

   อำนาจพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความ 

   คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอื 

   นักเรียน และครูที่ปรึกษา โดยรวม (Yt)  ................................................. 

 

 

 

 

189 

37 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มี 

   อำนาจพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความ 

   คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอื 

   นักเรียน และครูที่ปรึกษา ด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1)  ....... 
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XIV 

บัญชีตาราง (ต่อ) 

ตาราง  หน้า 

38 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มี 

   อำนาจพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความ 

   คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอื 

   นักเรียน และครูที่ปรึกษา ด้านการคัดกรองนักเรียน (Y2)  ...................... 

 

 

 

 

192 

39 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มี 

   อำนาจพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความ 

   คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอื 

   นักเรียน และครูที่ปรึกษา ดา้นการส่งเสริมพัฒนานักเรียน (Y3)  ............. 

 

 

 

 

194 

40 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มี 

   อำนาจพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความ 

   คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอื 

   นักเรียน และครูที่ปรึกษา ดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหา (Y4)  ............ 
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41 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มี 

   อำนาจพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน  

   สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความ 

   คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอื 

   นักเรียน และครูที่ปรึกษา ด้านการส่งต่อนักเรียน (Y5)  .......................... 

 

 

 

 

197 

42 ปัจจัยคัดสรรที่มอีำนาจพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื 

   นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

   สกลนคร  ............................................................................................. 
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XV 

บัญชีตาราง (ต่อ) 

ตาราง  หน้า 

43 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อ 

   การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

   เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านความร่วมมอืของ 

   ผูป้กครองและชุมชน  ............................................................................ 

 

 

 

202 

44 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อ 

   การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

   เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการบริหารจัดการ  .......... 

 

 

206 

45 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อ 

   การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

   เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการพัฒนาบุคลากร  ........ 

 

 

210 

46 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อ 

   การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

   เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านงบประมาณและทรัพยากร 

   ทางการศึกษา  ..................................................................................... 

 

 

 

214 

47 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อ 

   การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

   เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการทำงานเป็นทีม  ........... 

 

 

218 

48 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญทีป่ระเมินแบบสอบถาม 

   เกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร  ................................................ 

 

329 

49 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญทีป่ระเมินแบบสอบถาม 

   เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัด 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร  ............................... 

 

 

332 

50 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 

   แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร  ........................... 
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XVI 

บัญชีตาราง (ต่อ) 

ตาราง  หน้า 

51 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 

   แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

   ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  .... 
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XVII 

บัญชีภาพประกอบ 

ภาพประกอบ หน้า 

1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  .......................................................................... 13 

2 กระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  ........................ 87 

3 แผนภูมิแสดงโครงสร้างของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ..........................                                97 

4 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์  

   ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี 

   บัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ... 
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5 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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6 สัมภาษณ์ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่ 

   การศกึษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 
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7 สัมภาษณ์ ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
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8 สัมภาษณ์ นายจำรัส พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ 

   โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 
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9 สัมภาษณ์ นายธนกร แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ 

   โรงเรียนโพนงามศึกษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  
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10 สัมภาษณ์ นายศุภกิต ถิ่นทอง ผูอ้ำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ 

   โรงเรียนศกึษาประชาสามัคคี สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)     

เป็นแผนที่ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกำหนดเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งกำหนดแนวทางการ

พัฒนาในรายละเอียดที่ตอ้งเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่ตอ้งดำเนนิการในช่วง 5 ปี โดยการ

เตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเนน้

การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเ้หมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้

เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมใหค้นไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 

เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มรีะเบียบวินัยและมีจิตสำนึกที่ดตี่อสังคม

ส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน และทักษะที่

จำเป็นต่อการดำรงชีวติในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม 

ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมสีุขภาพดี 

ที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ และการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่

ส่งผลต่อสุขภาพ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  

2559, หน้า 2 - 4) 

 การศกึษาเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดใหเ้พื่อพัฒนาคน

ไทยทุกช่วงวัยใหม้ีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สำคัญในการ

พัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพและการดำรงชีวิตร่วมกับ 

ผูอ้ื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขอันจะนำไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและ

ประเทศชาติที่ตอ้งพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลาง

กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 (สำนักงานเลขาธิการสภา

การศกึษา, 2560, คำนำ) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ในมาตรา 6 ได้กำหนดความมุ่งหมายและ
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หลักการจัดการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ 

สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มจีริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวติ สามารถอยู่

ร่วมกับผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสุข และมาตรา 22 แนวการจัดการศึกษายังได้ให้ความสำคัญ

แก่ผูเ้รียนโดยยึดหลักว่า  ทุกคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนองได้และถือว่าผู้เรยีน

มีความสำคัญที่สุดตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในการ

จัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู ้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ

ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศกึษา ซึ่งเรื่องหนึ่งที่กำหนดใหด้ำเนินการ คือ 

ความรูแ้ละทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข (มาตรา 23 ข้อ 5) 

ทั้งนีใ้นมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ใหค้ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ 

ผูเ้รียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้รู้จักคิดเป็นทำเป็น รวมทั้ง 

ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาอีกทั้งมีการ

ประสานความร่วมมอืกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมมอืกัน

พัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2562, หน้า 3 - 8) 

 การบริหารจัดการเป็นหนา้ที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารและ 

การจัดการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย แต่จะบริหาร

และจัดการอย่างไร จึงจะเกิดประสทิธิภาพนั้น ผูบ้ริหารเป็นตัวจักรสำคัญที่สุดเพราะ

ผูบ้ริหารเป็นผู้กำหนดทิศทางการทำงาน ใช้หลักการกระจายอำนาจและการมสี่วนร่วมใน

การบริหาร ในปัจจุบันสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารอีกประการหนึ่ง คอืการทำให้

บุคลากรทุกคนในสถานศกึษาตระหนักถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบ แม้งานสอนจะเป็นงานหลัก 

แต่งานในหน้าที่พิเศษที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผูเ้รียนเป็นหนา้ที่ที่ครูปฏิเสธไม่ได้ จงึเป็น

หนา้ที่ของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่จะทำให้ครูทุกคนรักในงานสอน มกีารทำงานและเก็บงาน

อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดสารสนเทศที่มคีวามหมายและสามารถนำไปใช้ได้ตาม                

ความมุ่งหมายทันการ (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2554, หนา้ 6)  

 ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร เป็นตัวแปรที่คัดเลือกมาเป็นองค์ประกอบ

ทางการบริหารที่ทำให้การดำเนนิงานในสถานศกึษาประสบความสำเร็จ และบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีนักการศกึษาหลายท่านได้ใหค้วามเห็นที่ตรงกัน

เกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ซึ่งสามารถสังเคราะห์ออกมาได้ทั้งหมด 7 ด้าน 

ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ำ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านความร่วมมอืของผู้ปกครองและชุมชน 

ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการทำงาน
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เป็นทีม และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งในการจัดการศกึษาให้ประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัย

ทางการบริหารที่คัดสรรถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการในสถานศกึษา 

เพราะจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมอื ช่วยใหท้ราบถึงความ

ต้องการของบุคลากรในสถานศกึษา ช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงาน ช่วยเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น ดังนั้น ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ที่เป็นตัวชีว้ัดองค์ประกอบในการบริหารจัดการของสถานศกึษา โดยสถานศกึษาที่จะ

ประสบความสำเร็จย่อมมีปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่แตกต่างไปตามบริบทของแต่ละ

สถานศกึษา อีกทั้งยังเป็นไปตามกระแสของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ผูบ้ริหารที่ชาญฉลาดย่อมมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร โดยคำนึงถึงเหตุ

และผล เพื่อมุ่งให้สถานศกึษาประสบผลสำเร็จและสอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศกึษา

ทีต่้องยึดหลักว่าผูเ้รียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียน

มีความสำคัญที่สุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศกึษาจึงมบีทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในฐานะผูน้ำ

หลักซึ่งมีภาระหนา้ที่สำคัญคือ เป็นผู้นำทางการศกึษา และความรับผดิชอบในการ

บริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในสถานศกึษา 

 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มคีุณภาพทั้งด้านร่างกาย จติใจ สติปัญญา 

ความสามารถ มคีุณธรรม และมีวถิีชีวติที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการ

ทางการศึกษานั้นนอกจากจะดำเนนิการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้วการป้องกัน

และการช่วยเหลอืแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เปน็สิ่งสำคัญ เนื่องจากสภาพสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกมิติ ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา

การระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อใหเ้กิดความ

ทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งล้วนแลว้แต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจติและสุขภาพกาย

ของทุกคน จนนำไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวกิฤตทางสังคม ดังนั้นในการพัฒนา

คุณภาพชีวติของนักเรียน ใหม้ีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวม ทั้งดา้นร่างกาย 

สติปัญญา ความรู ้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มทีักษะในการดำรงชีวติ 

จงึจำเป็นที่ทุกโรงเรยีนในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับผดิชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ

ผูเ้รียน และแก้วิกฤติสังคม จงึควรนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนา

ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรยีน (สำนักบริหารงานการมัธยมศกึษาตอนปลาย, 

2562, หน้า 183) สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา และยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ใหเ้ป็น

ทรัพยากรมนุษย์ที่ด ีเก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหนา้       

ได้อย่างเต็มศักยภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2563, หนา้ 1) 

 การดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพระบบหนึ่งที่กระทรวงศกึษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมกันวางรากฐานเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพนักเรียน ซึง่มีแนวทางการดำเนินงาน คือ ปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติ

ของผู้บริหาร และครูอาจารย์ใหส้่งเสริม ดูแล พัฒนานักเรียนทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

อารมณ์ และสังคม วางระบบที่จะสร้างความมั่นใจว่า นักเรียนทุกคนมีครูอาจารย์อย่าง

น้อยหนึ่งคนที่จะคอยดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชดิและต่อเนื่อง สนับสนุนให้ครูอาจารย์มี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผูป้กครอง เพื่อให้บ้าน โรงเรียน และชุมชน เชื่อมประสานและ

รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย ช่วยกันเฝา้ระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน และประสานสัมพันธ์

ระหว่างนักเรียน ชุมชน และผูช้ำนาญการในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้มีการส่งต่อและรับช่วงการ

แก้ไข ส่งเสริม พัฒนานักเรียนและเยาวชน ให้เกิดผลอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2547, คำนำ) โดยในสถานศกึษาการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวติเด็กนักเรียน และแก้วิกฤติทางสังคม สถานศกึษาต้องจัดระบบงานกิจกรรมที่

ส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสม ความรับผดิชอบต่อสังคม และความปลอดภัยใหก้ับ

เด็กนักเรียน นำระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวติของเด็กนักเรียน    

โดยการนำกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย        

1) การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5)การส่งต่อ ไปใช้ในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม เด็กนักเรียน

จะต้องได้รับการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และดูแล โดยมีผู้บริหารสถานศกึษา ครูและ

บุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวติ (สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน, 2563, หน้า 2) 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ได้กำหนดนโยบายให้

สถานศกึษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มรีะบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และดำเนินการอย่าง

จรงิจังต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครองจาก
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ภัยต่าง ๆ มพีฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ โดยสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ได้จัดทำโครงการ

เสริมสรา้งความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มปีระสิทธิภาพ เพื่อให้

โรงเรียน ครูหรือนักเรียน มีผลงานเป็นที่ยอมรับและเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล      

ต่าง ๆ และเพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามนักเรียนที่ประสบปัญหาดา้นต่าง ๆ ใหส้ามารถเรียนต่อ

จนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร, 2564, 

หนา้ 77 - 82) จากการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ประจำปี 2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร

ได้ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 แต่ได้มนีโยบายใหส้ถานศกึษาในสังกัดทำการตรวจเยี่ยม ติดตามนักเรียนที่ได้รับ

ผลกระทบและประสบปัญหาด้านต่าง ๆ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 พบว่า ผูป้กครองของนักเรียนหลายคนประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ มีผู้ปกครอง

เป็นจำนวนมากอยู่ในภาวะกลุ่มคนว่างงาน และปัญหานักเรียนขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ 

ที่ใชใ้นการจัดการเรียนการสอนแบบออนแอร์และออนไลน์ ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนครได้ทำการสำรวจความต้องการดังกล่าวและได้เสนอต่อผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและดำเนนิการช่วยเหลอืในขั้นต่อไป และในการดำเนินโครงการ

เสริมสรา้งความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ประจำปี 2564 สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนครได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จของผู้บริหาร ครู 

นักเรียน และบุคลากรทางการศกึษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจในการ

ดำเนนิงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ และโรงเรียนใน

สังกัดมีระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลอื

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (กนกกร ทองทิพย์, 2564, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2564)    

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการจัดการศกึษาใหป้ระสบความสำเร็จนั้น 

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นระบบในการดำเนินงานควบคู่กับการจัดการเรียนการ

สอน ให้ผู้เรยีนมีมาตรฐานตามหลักสูตรและมีความสำคัญที่ช่วยใหส้ถานศกึษาจัด

การศกึษาบรรลุเจตนารมณ์และเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติ ช่วยใหน้ักเรียนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีภูมิคุม้กันทางด้านจติใจให้เข้มแข็งและส่งผลต่อการ
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ดำรงชีวติของนักเรียนให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ในสังคมที่นับวันยิ่งมากขึ้นได้ 

ดังนัน้ ผูว้ิจัยจึงตอ้งการศกึษาว่าปัจจัยคัดสรรด้านใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง ปัจจัย       

คัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน  

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ให้มีคุณภาพและดยีิ่งขึ้นต่อไป 

 

คำถามของการวจิัย 

 การศกึษาการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดคำถามของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
  1. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับใด 
  2. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับใด 

  3. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน

หรอืไม่ อย่างไร 

  4. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน           

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน

หรอืไม่ อย่างไร 

  5. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร                     

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และครูที่ปรึกษา มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 

  6. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรด้านใดบ้างที่มอีำนาจพยากรณ์การ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบ 
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ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา  

  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนครเป็น

อย่างไร 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา 

  2. เพื่อศกึษาระดับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา 

  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานที่ต่างกัน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 

  5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนและครูที่ปรึกษา 

  6. เพื่อศกึษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มผีลต่อ

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา 
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  7. เพื่อศกึษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับมาก 

  2. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน            

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับมาก 

  3. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน 

  4. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน            

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร                 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และครูที่ปรึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวก 

  6. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรอย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์   

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา 
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ความสำคัญของการวจิัย 

 การศกึษาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ในครั้งนี ้จะเกิด

ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ทำให้ได้องค์ความรูเ้กี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน มาใช้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้สามารถดำเนินการให้

บรรลุผลตามเป้าหมาย และทำให้เกิดประสทิธิภาพในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีนมากยิ่งขึ้น 

  2. ผลการวิจัยเป็นสารสนเทศสำหรับผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อ     

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและ

องค์กรต่อไป 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 การวิจัยเรื่องปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ผูว้ิจัยได้

กำหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ขอบเขตของเนื้อหา 

   การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ดังนี้  

    1.1 ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์เอกสาร

ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรของ ประชุม ปิ่นสกุล 

(2557, หนา้ 99), วรรณภา เย็นมนัส (2557, หน้า 12), ชฎารัตน์ พลเดช (2558, หน้า 56), 

วรัญญา ไชยตาจักร (2558, หนา้ 5), นฤมล กอบแก้ว (2559, หนา้ 21), เมรินทกาล  

พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, หนา้ 34), ดวงพร สุพลดี (2561, หนา้ 34), มาโนช ตัญยงค์  
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(2563, หนา้ 22), วมิาลย์ ลีทอง (2563, หนา้ 29), จำรัส พิมพา (2564, สัมภาษณ์,  

29 พฤษภาคม 2564), Sorochan (2011, p. 14) และ Childs (2013, p. 17) ได้ปัจจัย 

ทางการบริหารที่คัดสรร ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้ 

     1.1.1 ด้านภาวะผู้นำ  

     1.1.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

     1.1.3 ด้านความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน 

     1.1.4 ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา 

     1.1.5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     1.1.6 ด้านการทำงานเป็นทีม 

     1.1.7 ด้านการบริหารจัดการ 

    1.2 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ผู้วจิัย     

ได้ใชแ้นวคิดของสำนักบริหารงานการมัธยมศกึษาตอนปลาย (2562, หนา้ 184 - 187) 

ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

     1.2.1 ดา้นการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

     1.2.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน 

     1.2.3 ดา้นการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

     1.2.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

     1.2.5 ดา้นการส่งต่อนักเรียน 

  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.1 ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรยีน       

ครูทีร่ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปีการศกึษา 2564 ทั้งหมด 45 โรงเรียน จำแนกเป็น

ผูบ้ริหารโรงเรียน 117 คน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน จำนวน 45 คน 

และครูที่ปรึกษา จำนวน 1,245 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 1,407 คน 

   2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน    

ครูทีร่ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปีการศกึษา 2564 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2560, 

หนา้ 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 302 คน แต่ในการวิจัยครั้งนีใ้ช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  
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315 คน จำแนกเป็นกลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 54 คน ครูทีร่ับผิดชอบงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน จำนวน 45 คน และครูที่ปรึกษา จำนวน 216 คน จาก 45 โรงเรียน 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่ม    

กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 

  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   ตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ กำหนดเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ดังนี้ 

    3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

     3.1.1 สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

      3.1.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

      3.1.1.2 ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

      3.1.1.3 ครูที่ปรึกษา 

     3.1.2 ขนาดโรงเรียน 

      3.1.2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

      3.1.2.2 โรงเรยีนขนาดกลาง 

      3.1.2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ 

     3.1.3 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

      3.1.3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

      3.1.3.2 ระหว่าง 10 - 20 ปี 

      3.1.3.3 มากกว่า 20 ปี 

    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

     3.2.1 ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

      3.2.1.1 ด้านภาวะผู้นำ  

      3.2.1.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

      3.2.1.3 ด้านความร่วมมอืของผู้ปกครองและชุมชน 

      3.2.1.4 ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

      3.2.1.5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      3.2.1.6 ด้านการทำงานเป็นทีม 

      3.2.1.7 ด้านการบริหารจัดการ 
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     3.2.2 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

      3.2.2.1 ด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

      3.2.2.2 ดา้นการคัดกรองนักเรียน 

      3.2.2.3 ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

      3.2.2.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา   

      3.2.2.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน 

 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ผูว้ิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 7 ด้าน คอื 1) ด้าน

ภาวะผูน้ำ 2) ด้านการพัฒนาบุคลากร 3) ด้านความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน         

4) ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา 5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านการ

ทำงานเป็นทีม และ 7) ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งได้จากการสังเคราะห์เอกสารทาง

วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรของ ประชุม ปิ่นสกุล 

(2557, หนา้ 99), วรรณภา เย็นมนัส (2557, หน้า 12), ชฎารัตน์ พลเดช (2558, หน้า 56), 

วรัญญา ไชยตาจักร (2558, หนา้ 5), นฤมล กอบแก้ว (2559, หนา้ 21), เมรนิทกาล  

พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, หนา้ 34), ดวงพร สุพลดี (2561, หนา้ 34), มาโนช ตัญยงค์ 

(2563, หนา้ 22), วิมาลย์ ลีทอง (2563, หนา้ 29), จำรัส พิมพา (2564, สัมภาษณ์,  

29 พฤษภาคม 2564), Sorochan (2011, p. 14) และ Childs (2013, p. 17) และการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน มี 5 ด้าน คอื 1) ด้านการรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคล 2) ดา้นการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 4) ด้าน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน ซึ่งผูว้ิจัยได้ใช้แนวคิดของ

สำนักบริหารงานการมัธยมศกึษาตอนปลาย (2562, หนา้ 184 - 187) ดังภาพประกอบ 1 
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   ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

   1.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

   1.2 ครูทีร่ับผดิชอบงานระบบ 

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

   1.3 ครูที่ปรึกษา 

2. ขนาดโรงเรียน 

   2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

   2.2 โรงเรยีนขนาดกลาง 

   2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

   3.1 น้อยกว่า 10 ปี 

   3.2 ระหว่าง 10 - 20 ปี 

   3.3 มากกว่า 20 ปี 

 

 

2. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ในโรงเรยีน 

   2.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

   2.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน 

   2.3 ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

   2.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

   2.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน 
 

1. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

   1.1 ด้านภาวะผู้นำ  

   1.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

   1.3 ด้านความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน 

   1.4 ด้านงบประมาณและทรัพยากร 

ทางการศึกษา 

   1.5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1.6 ด้านการทำงานเป็นทีม  

   1.7 ด้านการบริหารจัดการ 

    

 
 

แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร หมายถึง ตัวแปรที่ผู้วิจัยคัดเลือกมาเป็น

องค์ประกอบทางการบริหารที่ทำให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน

ประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วย 7 ด้าน 

ดังนี้ 

   1.1 ด้านภาวะผูน้ำ หมายถึง กระบวนการที่ผูบ้ริหารจะทำให้เกิดอทิธิพล

ต่อพฤติกรรมของผูอ้ื่น และสามารถจูงใจผูอ้ื่นให้กระทำหรอืปฏิบัติงานที่ช่วยใหบ้รรลุ

เป้าหมายขององค์กรได้ ซึ่งภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารตอ้งมีวสิัยทัศน์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

มีความรูค้วามสามารถทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ มกีารสร้างสรรค์และพัฒนาการทำงาน

อยู่เสมอ ใชห้ลักเหตุผลในการบริหารงาน มีความสามารถในการประสานงานกับบุคคล

หรอืหน่วยงานอื่น ๆ มกีารนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอย่างสม่ำเสมอ 

ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดทีั้งในด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

   1.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการพัฒนาครูและ

บุคลากรในโรงเรียน โดยมีการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาไว้

อย่างชัดเจน มีการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาที่สอดคล้องกับความตอ้งการในการพัฒนา

ตนเอง มีการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรม ประชุมและสัมมนา เพื่อเพิ่มความรูค้วามสามารถ 

ทักษะ และทัศนคติ โดยเน้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักสูตรการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

   1.3 ด้านความร่วมมอืของผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศกึษาของโรงเรียน และการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการสร้างเครอืข่ายผูป้กครองในการพัฒนา และส่งเสริม

นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ และร่วมแก้ไขปัญหานักเรียน ตลอดจนการสนับสนุนด้าน

การเงนิ ทรัพยากรทางการศกึษา และมีการประเมินผลการทำงานร่วมกัน 
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   1.4 ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา หมายถึง ปัจจัยที่

นำมาใช้ในการจัดการศกึษา ประกอบด้วย เงิน วัสดุอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากร ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ

จัดการศึกษา โดยมีการจัดหาเงินและทรัพยากรทางการศกึษาสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ 

ในการดำเนินงานในสถานศึกษาให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด กำหนดให้ครู บุคลากรและ

ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษาให้เป็นไปตามแผน

งบประมาณประจำปี ตลอดจนมรีะบบควบคุมบัญชงีบประมาณที่โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้ และมีการรายงานผลการใช้เงนิต่อผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

   1.5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การดำเนนิงานของโรงเรยีนที่

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน โดยมีการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการที่สอดคล้องกับความตอ้งการของโรงเรียน มีการจัดหาสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใชใ้นจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อม

ใช้งาน มีการพัฒนาบุคลากรให้ใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ

จัดเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  

      1.6 ด้านการทำงานเป็นทีม หมายถึง การทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน 

หรอืการทำงานของบุคคลมากกว่า 1 คนขึน้ไป โดยจะมีเป้าหมายในการทำงานอย่าง

เดียวกัน มีการใช้หลักการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีการประชุม การประสานงาน    

การวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน เมื่อมีการตัดสินใจอะไรสำคัญ ๆ ที่มผีลกระทบต่อ

เป้าหมายโดยร่วม ตอ้งมีการลงมติ ตัดสินใจร่วมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการมุ่งพัฒนาผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

      1.7 ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการวางแผน การจัด

องค์การ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบท ตลอดจน

นโยบายการจัดการศกึษา และการนำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน มาเป็นแนวทางในการ

ดำเนนิงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน และการปรับปรุงกลยุทธ์ในการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกำกับ ติดตาม 

ควบคุม และการประเมินผลการดำเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และแผนปฏิบัติการ       

ของโรงเรียน 

   ระดับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร สามารถวัดได้โดยแบบสอบถามที่

ผูว้ิจัยสร้างขึ้น 
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  2. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน หมายถึง

กระบวนการดำเนินงานช่วยเหลอืนักเรียนอย่างเป็นระบบ มขีั้นตอน วธิีการและเครื่องมอื

การทำงานที่ชัดเจนมคีุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ โดยการมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องกับนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา ร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริม ป้องกัน 

แก้ไข และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วย 5 ดา้น ดังนี้ 

   2.1 ดา้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่

จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ดา้นครอบครัว 

และด้านอื่น ๆ โดยใช้เครื่องมอืและเทคนิควิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสม มกีาร

บันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถนำขอ้มูลมาใช้วเิคราะห์เพื่อคัด

กรองนักเรียน การส่งเสริม การป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างถูกทาง 

ต่อเนื่องตลอดปีการศกึษา เพื่อจะให้ไม่เกิดขอ้ผดิพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน 

   2.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้

จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มาทำการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่ม

เสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ โดยใช้วธิีการและเครื่องมอืในการคัด

กรองนักเรียน เช่น แบบประเมิน SDQ ระเบียนสะสม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การเยี่ยม

บ้านและอื่น ๆ ตามดุลพินิจของครูที่ปรึกษา และยึดถือตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนของ

โรงเรียนพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการดูแลช่วยเหลอื

ให้ตรงกับสภาพปัญหาและความตอ้งการของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

   2.3 ดา้นการส่งเสริมพัฒนานักเรียน หมายถึง การสนับสนุนให้นักเรียน

ทุกคน ทุกกลุ่ม ใหม้ีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้น่าเชื่อถือ เป็นที่

ยอมรับ และได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มคีุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถ

พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานของโรงเรียน หรอืเป็นไปตามที่ผูป้กครอง 

ชุมชน และสังคมให้ความคาดหวังไว้ โดยมีวธิีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การจัด

กิจกรรมโฮมรูม การจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรยีน กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน และโครงการ

พิเศษอื่น ๆ รวมทั้งให้มีการบันทึกสรุปผลที่เกิดขึน้กับนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 

และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน

การส่งเสริมพัฒนานักเรียนของโรงเรียน 
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   2.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมายถึง การดูแลช่วยเหลือ เอาใจ

ใส่อย่างใกล้ชิด และหาวิธีการที่หลากหลาย เช่น การใหค้ำปรึกษาเบือ้งตน้ กิจกรรมเพื่อน

ช่วยเพื่อน การสื่อสารกับผู้ปกครอง ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นมาแล้วให้เหมาะสม โดยคำนงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาให้นักเรียน

เติบโตเป็นบุคคลที่มคีุณภาพของสังคมต่อไป 

   2.5 ดา้นการส่งต่อนักเรียน หมายถึง การดำเนินการส่งต่อนักเรียนที่มี

ความประพฤติไม่ดีขึน้ หรอืกรณีเด็กที่มคีวามสามารถพิเศษ เด็กอัจฉริยะ เด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ หลังจากการได้รับการช่วยเหลอืจากครูที่ปรึกษา หรอืโรงเรียนไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาหรอืให้ความช่วยเหลอืที่ถูกต้องเหมาะสมได้ต่อไปยังผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การส่งต่อภายในโรงเรียนและการส่งต่อไปยังภายนอกโรงเรียน 

โดยในการส่งต่อนักเรียน จะต้องมีการบันทึกข้อมูลการส่งต่อ รายงานผลการตดิตาม

ช่วยเหลอืนักเรียน และประเมินผลการส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลการ

พัฒนาการส่งต่อนักเรียนของโรงเรียนต่อไป 

   ระดับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สามารถวัด

ได้โดยแบบสอบถามที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น 

  3. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง หมายถึง ตำแหน่งของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา 

   3.1 ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผูร้ักษาราชการแทนตำแหน่งผูอ้ำนวยการ

โรงเรียน หรือรองผูอ้ำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ปีการศกึษา 2564 

   3.2 ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน หมายถึง 

ข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตัง้หรือมอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้างาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ปีการศกึษา 2564  

   3.3 ครูที่ปรึกษา หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจา้ง     

ที่ทำหน้าที่สอนและได้รับการแต่งตั้งหรอืมอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปีการศกึษา 2564 
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  4. ขนาดโรงเรยีน หมายถึง ลักษณะของโรงเรียนโดยจำแนกตามจำนวน

นักเรียน โดยโรงเรยีนที่สังกัดในสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร          

จำแนกเป็น 4 ขนาด ดังนี้   

   4.1 โรงเรยีนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มนีักเรียน 499 คนลงมา 

   4.2 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่  

500 - 1,499 คน 

   4.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 

1,500 - 2,499 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่มนีักเรียน              

2,500 คนขึน้ไป 

  5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่อยู่

ในช่วงที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา

ได้รับการแตง่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนหรอืครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนหรอืครูที่ปรึกษาจนถึงเวลาปัจจุบันแบ่งเป็น 

   5.1 นอ้ยกว่า 10 ปี หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษาที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปี - 9 ปี 

   5.2 ระหว่าง 10 - 20 ปี หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่     

10 ปี - 20 ปี 

   5.3 มากกว่า 20 ปี หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 20 ปี 

ขึน้ไป 

  6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร หมายถึง หน่วยงาน

ของทางราชการที่จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เพื่อบริหารและจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานระดับมัธยมศกึษา 

ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสกลนคร 18 อำเภอ ประกอบไปด้วยสถานศกึษาในสังกัด 

จำนวน 45 โรงเรียน 

  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

หมายถึง วิธีการที่นำไปสู่การพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล
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ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน โดยผู้วจิัยจะนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติค่าอำนาจ

พยากรณ์ของปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มาพิจารณาถ้าพบว่า

ปัจจัยคัดสรรด้านใดมีอำนาจพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียน แลว้ผูว้ิจัยจะนำด้านดังกล่าวไปสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

จำนวน 10 คน เพื่อให้ผูเ้ชี่ยวชาญนำเสนอวิธีหรือแนวทางพัฒนาปัจจัยคัดสรรนัน้ต่อไป 
 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศกึษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย

คัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร โดยสามารถสรุปสาระสำคัญตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

   1.1 ความหมายของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

   1.2 ความสำคัญของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

   1.3 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

  2. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

   2.1 ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

   2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

   2.3 วัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

   2.4 กระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

   2.5 บทบาทหนา้ที่ของผูร้ับผดิชอบหรอืผูเ้กี่ยวข้องในระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

  3. บริบทของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

  4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   4.1 งานวิจัยในประเทศ 

   4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 

 

 

 



22 

ปัจจัยทางการบริหารทีค่ัดสรร 

 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในเกิดประสิทธิภาพจำเป็นต้อง

อาศัยปัจจัยหลายประการมาใช้ในการดำเนินการ จากการที่ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ได้มนีักวิจัยและนักการศกึษาให้

ความหมายความสำคัญ และเสนอแนวคิดของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรไว้หลายท่าน 

ดังนี้ 

 1. ความหมายของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

  มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของปัจจัยทางการบริหาร 

ที่คัดสรร ดังนี้ 

   แพว เฉลิมญาติวงศ์ (2557, หนา้ 10) ได้ให้ความหมายว่า ปัจจัยการ

บริหาร หมายถึง องค์ประกอบของการบริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่มีอทิธิพลหรือ 

ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 

   เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, หน้า 28) ได้ให้ความหมายว่า 

ปัจจัยการบริหารโรงเรียน หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่สามารถทำให้การบริหารงาน 

ในโรงเรยีนมีคุณภาพ และพัฒนายิ่งขึ้น 

   อภสิิทธิ์ ทนคำด ี(2560, หน้า 20) ได้ใหค้วามหมายว่า ปัจจัยการบริหาร 

หมายถึง องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร  

   นีรนุช ชัยบิน (2561, หน้า 19) ได้ให้ความหมายว่า ปัจจัยทางการบริหาร 

หมายถึง สิ่งที่ทำให้การดำเนินการขององค์การประสบความสำเร็จโดยต้องมีภาวะผูน้ำ

วัฒนธรรมองค์การ การจัดองค์การ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 21) ได้ให้ความหมายว่า ปัจจัยทางการ

บริหาร หมายถึง องค์ประกอบทางการบริหารที่ทำให้เกิดความมปีระสิทธิผลต่อการจัด

การศกึษาของโรงเรียน 

   โสพิศ ภาชนะ (2561, หน้า 19) ได้ให้ความหมายว่า ปัจจัยการบริหาร 

หมายถึง องค์ประกอบสำคัญในการบริหารงานสถานศึกษาเพื่อให้ประสบความสำเร็จเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย 4 M’s คือ คน เงิน วัตถุสิ่งของ 

และการจัดการ 
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   จากการให้ความหมายปัจจัยทางการบริหารของนักการศกึษาหลายท่าน

ข้างตน้ สรุปได้ว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร หมายถึง ตัวแปรที่ผูว้ิจัยคัดเลือกมาเป็น

องค์ประกอบทางการบริหารที่ทำให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน

ประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 2. ความสำคัญของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

  มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้กล่าวถึงความสำคัญของปัจจัยทางการบริหาร 

ที่คัดสรรที่ช่วยให้การบริหารสถานศกึษาประสบความสำเร็จ ดังนี้ 

   สำนักทดสอบทางการศกึษา (2554, หน้า 7 - 8) ได้กล่าวถึง

ความสำคัญของปัจจัยทางการบริหารว่า เป็นองค์ประกอบที่มคีวามสำคัญทำให้การ

บริหารประสบความสำเร็จ โดยสรุปและจำแนกได้ 4 ด้าน ดังนี้ 

    1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะ

ดำเนนิการอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพเกิดประโยชน์      

ต่อองค์กรมากที่สุด 

    2. การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการ

ทรัพยากรต่าง ๆ และการจัดระบบการดำเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์กร 

    3. การนำ (Leading) หมายถึง การอำนวยการและการประสานงาน

เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยภาวะผูน้ำของผู้บริหาร 

    4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกำกับให้การดำเนนิงาน

และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแผนขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ 

   จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, หนา้ 28 - 29) กล่าวว่า การบริหาร

แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารธุรกิจ และการบริหาร

การศกึษาหากใช้ทฤษฎีทางการบริหาร 4 Ps สามารถอธิบายได้ดังนี้    

    1. Purpose (ความมุ่งหมายหรอืวัตถุประสงค์) การบริหารราชการ

แผ่นดิน มุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข การบริหารธุรกิจมุ่งหมายใหไ้ด้รับกำไร           

เป็นตัวเงิน และการบริหารการศกึษา มุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพและสมบูรณ์ 

    2. People (บุคลากร) ประกอบด้วย ผู้ให้บริการ เป็นบุคคลในการให้ 

บริการทางการศกึษาในสถานศกึษา คือ ครู อาจารย์ ผู้อำนวยการ อธิการบดีและบุคลากร

ทางการศึกษา ผู้รับบริการ เป็นบุคคลผูร้ับบริการในการบริหารการศกึษา คอื นักเรียน 

เยาวชน ต้องพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ 
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    3. Process (กระบวนการ) มีกระบวนการหรอืขั้นตอนในการพัฒนา

คนใหม้ีคุณภาพ 

     4. Product (ผลผลิต) ทางการบริหารการศกึษา คอื ได้คนที่ดมีี

คุณภาพมีความรูค้วามสามารถ ส่วนการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ถนน คลอง ท่อ

ระบายน้ำ ไฟฟ้า เป็นต้น 

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา (2551, หน้า 221 - 225 อ้างถึงใน 

อภสิิทธิ์ ทนคำด,ี 2560, หน้า 20 - 21) ระบุว่าปัจจัยหรอืองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยใหก้าร

บริหารสถานศกึษาบรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนี้ 

    1. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีวสิัยทัศน์ สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ 

ระบุเป้าหมายได้ชัดเจน 

    2. ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้กลยุทธ์การกระจายอำนาจ เน้นการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วม 

    3. ผูบ้ริหารสถานศกึษาพัฒนาบุคลากรและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องใหเ้ข้าใจ

ในแนวเดียวกัน 

    4. ผูบ้ริหารสถานศกึษาพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรตามบทบาท 

หนา้ที่ 

    5. ผูบ้ริหารสถานศกึษาเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน

เป็นสำคัญ 

    6. ผูบ้ริหารสถานศกึษากำกับติดตาม ประเมินผลเป็นระบบต่อเนื่อง 

    7. ผูบ้ริหารสถานศกึษาเน้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จัดการเรยีนรู้ 

    8. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ 

    9. ผูบ้ริหารสถานศกึษาต้องมีภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 

    10. ผูบ้ริหารสถานศกึษาสื่อสารและประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ 

    11. ผูบ้ริหารสถานศกึษามีทักษะสัมพันธ์และการประสานงานที่ดี 

    12. ผูบ้ริหารสถานศกึษาสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อ

การเรียนรู้ 

    13. ผูบ้ริหารสถานศกึษาส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 

    14. ผูบ้ริหารสถานศกึษาจัดให้มกีารจัดการความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
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   George and Jones (2008, p. 8) ได้กล่าวถึง ความสำคัญของปัจจัย

ทางการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย 4 อย่าง ดังนี้ 

    1. การวางแผน (Planning) เป็นการตัดสินใจที่กำหนดเป้าหมายของ

องค์การ และใช้ทรัพยากรเพื่อดำเนินงานนั้นให้บรรลุตามเป้าหมาย 

    2. การจัดการองค์การ (Organizing) การกำหนดกฎเกณฑ์ และสร้าง 

ระบบความสัมพันธ์ในการายงาน เพื่อใหบุ้คคลทำงานบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

    3. การนำ (Leading) เป็นการกระตุน้และสร้างความร่วมมอื เพื่อให้ 

บุคคลและกลุ่มทำงานประสานกัน และการทำงานดำเนินไปสู่เป้าหมายขององค์การ 

    4. การควบคุม (Controlling) เป็นการประเมินผลงานสำเร็จตาม 

เป้าหมายมากน้อยเพียงใด และปรับปรุงแก้ไขในสิ่งบกพร่อง เพื่อรักษาระดับการปฏิบัติงาน 

ให้คงเดิม รวมทั้งปรับปรุงใหด้ีขึ้น 

   จากความสำคัญของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรข้างต้น สรุปได้ว่า 

ความสำคัญของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร มีความสำคัญต่อความสำเร็จตาม

เป้าหมายของการบริหารของผู้บริหาร โดยผู้นำหรอืผูบ้ริหารตอ้งใชก้ระบวนการและวิธีการ

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเพื่อให้ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานและ

นำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 3. แนวคดิเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

  มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหาร

ที่คัดสรร ดังนี้ 

   ประชุม ปิ่นสกุล (2557, หน้า 99) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของโรงเรยีนระดับมัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ในการบริหารรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนจะประสบความสำเร็จตอ้งอาศัยปัจจัยสนับสนุน ประกอบด้วย 1) ระบบ

สารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ 2) ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร 3) ความร่วมมอืของผูป้กครอง        

4) การทำงานเป็นทีม และ 5) ความร่วมมอืของหน่วยงานภาครัฐ 

   วรรณภา เย็นมนัส (2557, หนา้ 12) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศกึษาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 ประกอบด้วย 

1) ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 2) ด้านการทำงานเป็นทีม และ 3) ด้านการนเิทศ 
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ติดตามและประเมินผล 

   ชฎารัตน์ พลเดช (2558, หน้า 56) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 20 ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร ได้แก่ ภาวะผู้นำ การบริหารและ

การจัดการ ขอ้มูลสารสนเทศ และการสร้างแรงจูงใจของผู้บริหาร 2) ปัจจัยด้านครู ได้แก่ 

ทัศนคต ิความรู ้ความสามารถ จรรยาบรรณ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีมของครู 

และ 3) ปัจจัยด้านผูป้กครอง ชุมชน ได้แก่ การสร้างเครือข่าย และความร่วมมอืกับทาง

โรงเรียนของผูป้กครอง  

   วรัญญา ไชยตาจักร (2558, หนา้ 5) ได้ศกึษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

บริหารระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โรงเรยีนเชียงแสนวิทยาคม สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 ประกอบด้วย 1) บุคลากร (Man) 2) เงิน (Money) 3) วัสดุ

และอุปกรณ์ (Material) และ 4) การบริหารจัดการ (Management) 

   นฤมล กอบแก้ว (2559, หน้า 21) ได้ศึกษาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรอียุธยา ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ           

ใฝ่บริการของผูบ้ริหาร 2) ความพร้อมของบุคลากร 3) การทำงานเป็นทีม 4) ระบบข้อมูล

สารสนเทศ Scan Tool 3 และ 5) การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล 

   เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, หน้า 34) ได้ศึกษาปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร เขต 23 ประกอบด้วย 1) นโยบายสู่การปฏิบัติ 2) โครงสรา้งขององค์การ 3) 

ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร 4) กระบวนการบริหาร 5) บุคลากร 6) งบประมาณและทรัพยากร

เพื่อการบริหาร 7) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 8) บรรยากาศและวัฒนธรรม

องค์การ และ 9) สภาพแวดล้อม ชุมชน ท้องถิ่น 

   ดวงพร สุพลดี (2561, หน้า 34) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรยีนในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร 2) ปัจจัยด้านครู 3) ปัจจัยด้านผูป้กครองและชุมชน  

4) ปัจจัยด้านงบประมาณ และ 5) ปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยี 
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   มาโนช ตัญยงค์ (2563, หน้า 22) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ

ดำเนนิ งานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี สหวิทยาเขตพุเตย ประกอบด้วย  

1) ด้านนโยบาย 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านการบริหารจัดการ และ 4) ด้านการมสี่วนร่วม 

   วิมาลย์ ลีทอง (2563, หนา้ 29) ได้ศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด

สกลนคร ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้ำ 2) บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 3) การบริหาร

จัดการ 4) การพัฒนาบุคลากร 5) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 6) 

โครงสรา้งองค์การ 7) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 8) ด้านงบประมาณ 

   จำรัส พิมพา (2564, สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2564) ได้กล่าวถึง 

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไว้ดังนี้ 1) การบริหาร

จัดการที่ดีและการมีภาวะผู้นำของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารโรงเรียนจะต้องใหค้วามสำคัญและให้

การสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างเต็มที่ 2) การอบรมพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศกึษา ให้มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงาน มทีัศนคติที่ดีต่อ

นักเรียน และพร้อมที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 3) การทำงานเป็นทีม จะต้องมีการ

ประสานงานกันและมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ 4) การตดิต่อสื่อสารระหว่างกัน ในการ

ทำงานให้ประสบความสำเร็จการสื่อสารถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในสถานการณ์

ในปัจจุบัน เพราะจะทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

5) ภาคีเครือข่าย เน้นความร่วมมอืจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 6) การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

และ 7) ต้องมีการนเิทศ กำกับ ตดิตามและประเมินผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องและ

สม่ำเสมอ 

   Sorochan (2011, p. 14) ทำการศกึษาปัจจัยรอบด้านที่มีผลต่อ

ความสำเร็จในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 

1) มีความหวังและเชื่อว่านักเรียนสามารถพัฒนาได้ 2) ผูน้ำมีความตระหนักและมุ่งมั่น          

ในการกำหนดรูปแบบการบริหารงาน 3) โรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงาน          

4) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 5) การสนับสนุนงบประมาณ และ 6) ทำงานร่วมกัน        

โดยประสานความร่วมมอืระหว่างครู เจ้าหน้าที่ ผูป้กครองและชุมชน 
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   Childs (2013, p. 17) กล่าวถึงปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้การดำเนินงาน       

ตามระบบการให้บริหาร เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและดูแลนักเรียนด้านการศกึษาให้ประสบ

ความสำเร็จ ต้องประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้1) มีหลักสูตรที่เหมาะสมตามความ

ต้องการ 2) ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างบุคลากรหรอืเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อสร้าง

เครือข่ายการให้บริการ 3) มีความเสมอภาค 4) มีสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกหรอื

ทรัพยากรทางการศกึษาต่าง ๆ 5) ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 6) เน้นการสร้างความรู้นอก

หอ้งเรียน และ 7) ความร่วมมอืระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและโรงเรียน 

   จากการศกึษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผูว้ิจัยได้ทำการสังเคราะห์

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร จากแนวคิดของนักวิจัยและนักการศึกษา ที่มลีักษณะ

คล้ายกันและสามารถรวมเป็นตัวแปรได้ 19 ด้าน ดังนี้  

    ด้านที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

ระบบสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ ข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูลสารสนเทศ Scan Tool 3 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร สื่อและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ประชุม ปิ่นสกุล (2557, หนา้ 99), ชฎารัตน์ 

พลเดช (2558, หน้า 56), นฤมล กอบแก้ว (2559, หนา้ 21), เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล 

(2560, หนา้ 34), ดวงพร สุพลดี (2561, หนา้ 34) และ วิมาลย์ ลีทอง (2563, หนา้ 29) 

    ด้านที่ 2 ภาวะผูน้ำ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาวะผู้นำของ

ผูบ้รหิาร ภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ำ ภาวะผูน้ำใฝ่บริการของผู้บริหาร ผู้นำมี

ความตระหนักและมุ่งมั่นในการบริหารงาน โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ของ ประชุม ปิ่นสกุล (2557, หนา้ 99), วรรณภา เย็นมนัส (2557, หน้า 12), ชฎารัตน์   

พลเดช (2558, หน้า 56), นฤมล กอบแก้ว (2559, หนา้ 21), เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล 

(2560, หนา้ 34), ดวงพร สุพลดี (2561, หนา้ 34), วิมาลย์ ลทีอง (2563, หนา้ 29),  

จำรัส พิมพา (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2564) และ Sorochan (2011, p. 14) 

    ด้านที่ 3 ความร่วมมอืของผู้ปกครองและชุมชน องค์ประกอบที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความร่วมมือของผูป้กครอง ความร่วมมอืของหน่วยงานภาครัฐ การสร้าง

เครือข่าย ความร่วมมอืกับทางโรงเรียนของผู้ปกครอง ผูป้กครองและชุมชน การมีส่วนร่วม

ภาคีเครือข่าย ประสานความร่วมมอืระหว่างครู เจา้หน้าที่ ผูป้กครอง และชุมชน ความ

ร่วมมอืระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน และโรงเรยีน โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องของ ประชุม ปิ่นสกุล (2557, หนา้ 99), ชฎารัตน์ พลเดช (2558, หนา้ 56),  
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ดวงพร สุพลดี (2561, หน้า 34), มาโนช ตัญยงค์ (2563, หนา้ 22), จำรัส พิมพา 

(สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2564), Sorochan (2011, p. 14) และ Childs (2013, p. 17) 

    ด้านที่ 4 การทำงานเป็นทีม องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทำงาน

ร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีมของครู โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องของ ประชุม ปิ่นสกุล (2557, หนา้ 99), วรรณภา เย็นมนัส (2557, หนา้ 12),  

ชฎารัตน์ พลเดช (2558, หน้า 56), นฤมล กอบแก้ว (2559, หนา้ 21) จำรัส พิมพา  

(สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2564) และ Sorochan (2011, p. 14) 

    ด้านที่ 5 การนเิทศ ติดตาม และประเมินผล องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ การนเิทศ ติดตามและประเมินผล การนเิทศ กำกับ ตดิตามและประเมินผล โดยใช้

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ วรรณภา เย็นมนัส (2557, หน้า 12), นฤมล 

กอบแก้ว (2559, หนา้ 21) และ จำรัส พิมพา (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2564) 

    ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ

บริหารและการจัดการ การบริหารจัดการ กระบวนการบริหาร โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ชฎารัตน์ พลเดช (2558, หน้า 56), วรัญญา ไชยตาจักร (2558, 

หนา้ 5), เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, หน้า 34), มาโนช ตัญยงค์  

(2563, หนา้ 22) วิมาลย์ ลีทอง (2563, หนา้ 29) และจำรัส พิมพา (สัมภาษณ์, 29 

พฤษภาคม 2564) 

    ด้านที่ 7 การจูงใจ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ

ของผู้บริหาร โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ชฎารัตน์ พลเดช                 

(2558, หนา้ 56) 

    ด้านที่ 8 วิสัยทัศน์ของผูบ้ริหาร องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ทัศนคต ิความเชื่อว่านักเรียนสามารถพัฒนาได้ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องของ ชฎารัตน์ พลเดช (2558, หน้า 56) และ Sorochan (2011, p. 14) 

    ด้านที่ 9 ความรู้ ความสามารถของครู องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ความรูค้วามสามารถ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ  

ชฎารัตน์ พลเดช (2558, หน้า 56)  

    ด้านที่ 10 คุณธรรม จริยธรรม องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

จรรยาบรรณ มีความเสมอภาค โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ  

ชฎารัตน์ พลเดช (2558, หน้า 56) และ Childs (2013, p. 17) 
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    ด้านที่ 11 มนุษยสัมพันธ์ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

มนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างบุคลากร โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องของ ชฎารัตน์ พลเดช (2558, หน้า 56) และ Childs (2013, p. 17) 

    ด้านที่ 12 การพัฒนาบุคลากร องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

บุคลากร ความพร้อมด้านบุคลากร ครู บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลากร การอบรมพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศกึษา พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  

โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ วรัญญา ไชยตาจักร (2558, หน้า 5),  

เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, หน้า 34), ดวงพร สุพลดี (2561, หน้า 34),  

มาโนช ตัญยงค์ (2563, หน้า 22), วิมาลย์ ลีทอง (2563, หนา้ 29), จำรัส พิมพา 

(สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2564) Sorochan (2011, p. 14) และ Childs (2013, p. 17) 

    ด้านที่ 13 งบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา องค์ประกอบ      

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เงนิ วัสดุและอุปกรณ์ ความพร้อมด้านทรัพยากร งบประมาณและ

ทรัพยากร เพื่อการบริหาร งบประมาณ งบประมาณและทรัพยากร การสนับสนุน

งบประมาณ มสีื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกหรอืทรัพยากรทางการศกึษา โดยใช้แนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ วรัญญา ไชยตาจักร (2558, หนา้ 5), เมรินทกาล        

พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, หนา้ 34), ดวงพร สุพลดี (2561, หนา้ 34), วิมาลย์ ลทีอง 

(2563, หนา้ 29), จำรัส พิมพา (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2564), Sorochan                    

(2011, p. 14) และ Childs (2013, p. 17) 

    ด้านที่ 14 นโยบายสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

นโยบายนโยบายสู่การปฏิบัติ นโยบายสนับสนุนการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ใช้ชีวติอย่าง

เข้มแข็ง โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล 

(2560, หนา้ 34), มาโนช ตัญยงค์ (2563, หนา้ 22) และ Sorochan (2011, p. 14)  

    ด้านที่ 15 โครงสรา้งองค์การ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

โครงสรา้ง ขององค์การ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ เมรินทกาล   

พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, หนา้ 34) และ วมิาลย์ ลีทอง (2563, หนา้ 29) 

    ด้านที่ 16 บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ องค์ประกอบที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องของ เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, หน้า 34) และ วมิาลย์ ลีทอง (2563, 

หนา้ 29) 
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    ด้านที่ 17 สภาพแวดล้อม องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

สภาพแวดล้อม ชุมชน ท้องถิ่น โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ  

เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, หน้า 34) 

    ด้านที่ 18 การตดิต่อสื่อสาร องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

การตดิต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ  

จำรัส พิมพา (สัมภาษณ์, 29 พฤษภาคม 2564) 

    ด้านที่ 19 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน องค์ประกอบที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหีลักสูตรที่เหมาะสมตามความ

ต้องการ เน้นการสร้างความรูน้อกห้องเรยีน โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ของ วิมาลย์ ลีทอง (2563, หนา้ 29) และ Childs (2013, p. 17) 

   จากการสังเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มลีักษณะคล้ายกัน

และสามารถรวมเป็นตัวแปรได้ 19 ดา้น สามารถแสดงรายละเอียดการสังเคราะห์ของ

นักวิจัยและนักการศกึษา ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 การสังเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 
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1. เทคโนโลยีสารสนเทศ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓  ✓    6 50.00 

2. ภาวะผู้นำ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  9 75.00 

3. ความร่วมมอืของ

ผู้ปกครองและชุมชน 

✓  ✓    ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 7 58.33 

4. การทำงานเป็นทีม ✓ ✓ ✓  ✓     ✓ ✓  6 50.00 

5. การนเิทศ ตดิตาม 

และประเมินผล 

 ✓   ✓     ✓   3 25.00 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ปัจจัยทางการบริหาร

ท่ีคัดสรร 
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6. การบริหารจัดการ   ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓   6 50.00 

7. การจูงใจ   ✓          1 8.33 

8. วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร   ✓        ✓  2 16.67 

9. ความรู ้ความสามารถ

ของครู 

  ✓          1 8.33 

10. คุณธรรม จริยธรรม   ✓         ✓ 2 16.67 

11. มนุษยสัมพันธ์   ✓         ✓ 2 16.67 

12. การพัฒนาบุคลากร    ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 66.67 

13. งบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา 

   ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 7 58.33 

14. นโยบายสูก่ารปฏบัิต ิ      ✓  ✓   ✓  3 25.00 

15. โครงสร้างองคก์าร      ✓   ✓    2 16.67 

16. บรรยากาศและ

วัฒนธรรมองค์การ 

     ✓   ✓    2 16.67 

17. สภาพแวดลอ้ม      ✓       1 8.33 

18. การตดิต่อสื่อสาร          ✓   1 8.33 

19. หลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน 

        ✓   ✓ 2 16.67 
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 จากตาราง 1 การสังเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร จากแนวคิดของ

นักวิจัยและนักการศกึษา จำนวน 12 คน จากตัวแปรที่ได้สังเคราะห์ทั้งหมด 19 ปัจจัย 

สำหรับการวิจัยในครั้งนีไ้ด้เลือกปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร โดยใช้หลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาจากความถี่ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ทีน่ักวิจัยและนักการศกึษาส่วน

ใหญ่เลือก คอื ความถี่ร้อยละ 50 ขึน้ไป (ตั้งแต่ระดับ 6 ขึน้ไป) พบว่า สามารถคัดสรร

ปัจจัยได้ 7 ด้าน คอื 1) ด้านภาวะผูน้ำ 2) ด้านการพัฒนาบุคลากร 3) ด้านความร่วมมอื

ของผู้ปกครอง และชุมชน 4) ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา 5) ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านการทำงานเป็นทีม และ 7) ด้านการบริหารจัดการ ผู้วิจัย

นำเสนอรายละเอียดดังนี้ 

 1. ภาวะผู้นำ 

  1.1 ความหมายของภาวะผู้นำ 

   มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำ ดังนี้ 

    ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 25) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ำ 

หมายถึง การใชอ้ิทธิพลของผูน้ำกับผู้ตาม โดยการโน้มน้าวใจ การสร้างค่านิยมและความ

เชื่อให้คล้อยตามและปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์ใหเ้กิดขึ้นภายในองค์การ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์การ 

    นีรนุช ชัยบิน (2561, หน้า 26) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ำ 

หมายถึง กระบวนการที่บุคคลมีอิทธิพลต่อกลุ่มสมาชิก สามารถโน้มน้าวใหทุ้กคนในกลุ่ม

ทำงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กลุ่มหรือองค์การกำหนดไว้โดยใช้ศิลปะ

หรอืความสามารถของบุคคล 

    ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 26) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ำ 

หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงถึงความรูค้วามสามารถในการบริหาร เพื่อการ

โน้มนา้วหรือจูงใจใหทุ้กฝ่ายในโรงเรยีนปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความรับผดิชอบของตน

อย่างเต็มที่ จนนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดว้ยความเต็มใจ 

    วาทิตยา ราชภักดี (2561, หนา้ 39) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ำ

ของผู้บริหาร หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ริหารที่แสดงถึงความรู้ความสามารถในการ

บริหาร คอื มวีิสัยทัศน์ มคีวามรูค้วามสามารถทางวิชาการ มีการสร้างสรรค์และพัฒนา 

การทำงาน ใช้หลักเหตุผลในการบริหาร มีความสามารถในการประสานงาน มีการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีเพื่อการ 
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โน้มนา้วหรือจูงใจใหทุ้กฝ่ายในโรงเรยีนปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความรับผดิชอบของตน

อย่างเต็มที่ จนนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดว้ยความเต็มใจ 

    Owens (2004, unpaged อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า 23) 

ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง สภาวะที่เกิดขึ้นในกลุ่มคน สภาวะเช่นนี้จะเกิดขึ้น

เฉพาะเมื่อคนสองคนมปีฏิสัมพันธ์ต่อกัน ภาวะผูน้ำที่มอีิทธิพลต่อมนุษย์ เกิดขึน้เมื่อคนที่มี

จุดประสงค์แน่ชัดทำการเคลื่อนไหวเพื่อการแข่งขันกับผูอ้ื่นหรือเกิดจากความขัดแย้งกับ

ผูอ้ื่น เป็นการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถาบัน เกี่ยวกับการเมอืง เคลื่อนไหวโดยมีจุดประสงค์

ทางจิตวทิยา และอาจเป็นด้วยเหตุผลอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อปลุกเร้าและสร้างความพึงพอใจตาม

ความตอ้งการของผู้ตาม    

    จากความหมายของภาวะผู้นำข้างต้นสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง 

กระบวนการที่ผูบ้ริหารจะทำให้เกิดอทิธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่น และสามารถจูงใจผู้อื่น

ให้กระทำหรือปฏิบัติงานที่ช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์กรได้ ซึ่งภาวะผูน้ำของผู้บริหาร

ต้องมีวสิัยทัศน์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรูค้วามสามารถทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

มีการสร้างสรรค์และพัฒนาการทำงานอยู่เสมอ ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน มีความ 

สามารถในการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ มีการนเิทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งใน

ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

  1.2 แนวคดิเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 

   มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ดังนี้ 

    ภารดี อนันต์นาวี (2555, หน้า 77-78) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ำของ

ผูบ้ริหารขององค์การ ควรจะมีภาวะผูน้ำ เพราะภาวะผู้นำของผูบ้ริหารเป็นปัจจัยที่สำคัญ

ประการหนึ่งที่มสี่วนในการกำหนดความอยู่รอด และความเจริญเติบโตขององค์การ 

โดยทั่วไปภาวะผู้นำมีความสำคัญต่อหน่วยงาน ดังนี้ 

     1. เป็นส่วนที่ดงึความรูค้วามสามารถต่าง ๆ ในตัวผูบ้ริหารออกมา

ใช้กล่าวขยายความก็คือ แม้ผูบ้ริหารมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องงานมากมาย

เพียงใดก็ตาม แต่ถ้าหากขาดภาวะผูน้ำแล้วความรูค้วามสามารถดังกล่าวมักจะไม่ได้ถูก

นำมาใช้หรอืไม่มีโอกาสใช้อย่างเต็มที่เพราะไม่สามารถกระตุ้นหรือชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตาม

และปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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     2. ช่วยประสานความขัดแย้งต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน หน่วยงาน

ประกอบด้วย บุคคลจำนวนหนึ่งมารวมกันซึ่งจะมากหรือน้อยแลว้แต่ขนาดของหน่วยงาน

บุคคลต่าง ๆ เหล่านี้มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การศกึษา ประสบการณ์    

ความเช่ือ ฯลฯ การที่บุคคลซึ่งมีขอ้แตกต่างในเรื่องดังกล่าวมาอยู่ร่วมกันในองค์การสิ่งหนึ่ง

มักจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นคือความขัดแย้งแต่ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในรูปใด ถ้าผูบ้ริหารใน

หน่วยงานมีภาวะผูน้ำที่มคีนยอมรับนับถือแล้วก็มักจะสามารถประสานหรอืช่วยบรรเทา

ความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงานได้โดยการชักจูงประนปีระนอมหรอืประสาน

ประโยชน์เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ในหน่วยงานมคีวามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและร่วมกันฟันฝ่า

อุปสรรคเพื่อใหห้น่วยงานมีความเจรญิก้าวหน้า กล่าวโดยสรุปคือภาวะผูน้ำช่วยผูกมัด

เชื่อมโยงให้สมาชิกของหน่วยงานมีเอกภาพนั้นเอง 

         3. ช่วยโน้มน้าวชักจูงใจใหบุ้คลากรทุ่มเทความรูค้วามสามารถ

ให้แก่องค์การ องค์การจะต้องมปีัจจัยเอือ้อำนวยหลายอย่างเพื่อที่จะทำให้สมาชิกตั้งใจ

และทุ่มเทงานให ้เช่น บุคคลได้ทำงานตรงตามความถนัดและความสามารถผู้บังคับบัญชา 

ต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นการประเมนิผลการปฏิบัติงานก็ต้องมคีวามยุติธรรม และ 

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ คือ ผูบ้ริหารขององค์การจะมีภาวะผูน้ำในตัว

ผูบ้ริหารจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความยอมรับ เกิดความศรัทธา และเชื่อมั่นว่า

ผูบ้ริหารไม่เพียงแต่นำองค์การให้อยู่รอดเท่านั้นแต่จะนำความเจรญิก้าวหนา้                  

ความภาคภูมใิจ เกียรตยิศ ชื่อเสียงและความสำเร็จมาสู่องค์การด้วย 

     4. เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากรเมื่อหน่วยงานเผชิญสภาวะคับขัน 

เมื่อใดก็ตามที่หน่วยงานต้องเผชิญสภาวะคับขันหรือสภาวะที่อาจกระทบถึงความอยู่รอด 

ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะในสภาวะเช่นนั้นผู้บริหารจะต้อง

เพิ่มความระมัดระวังความรอบคอบ ความเข้มแข็ง และกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง

สภาพต่าง ๆภายในหน่วยงานที่ขาดประสทิธิภาพต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานรอดพ้นจาก

สภาวะคับขัน 

    ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 278) ได้กล่าวว่า ในการบริหาร

กิจกรรมใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจและบริหารการศกึษา 

ผูบ้ริหารในฐานะผูน้ำขององค์การจะต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องสรา้งความร่วมมอืร่วมใจกัน

เป็นอย่างดีในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การบริหารการศกึษาก็

เช่นเดียวกับการบริหารกิจการอื่น ๆ ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องสร้างความร่วมมือร่วมใจ 
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กัน การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ ให้ผู้เรยีน เป็นคนดี คนเก่ง และ 

มีความสุข ผู้บริหารในฐานะเป็นผู้นำในสถานศกึษา จะต้องสรา้งความร่วมมอืในการทำงาน

ให้เกิดขึ้นใหไ้ด้นั่นหมายถึงผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำ (Leader) ผูน้ำจะต้องมคีวามเป็นผูน้ำ 

ภาวะผูน้ำ (Leadership) จะต้องสรา้งขึ้นใหไ้ด้ 

    Bass (1990, pp. 79 - 81) ได้กล่าวว่า คุณลักษณะของผูน้ำที่ดวี่า

ขึน้อยู่กับคุณลักษณะ 6 ประการ คือ คุณลักษณะทางร่างกาย ภูมหิลังทางสังคม 

สติปัญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน และคุณลักษณะทางสังคม ซึ่งในแต่ละ

คุณลักษณะสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

     1. คุณลักษณะทางร่างกาย (physical characteristics) ประกอบด้วย 

ความแข็งแรง รูปร่าง ความสูง และน้ำหนัก ซึ่งกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็น

ผูน้ำที่มปีระสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลกับคุณลักษณะทางร่างกายให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน 

เช่น การมีส่วนสูง และน้ำหนักมากกว่าไม่ได้เป็นตัวบ่งช้ีว่า ความเป็นผู้นำจะมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลหรอืไม่ แต่ก็มีองค์กรจำนวนมากเชื่อว่าบุคคลที่มรีูปร่างส่วนใหญ่จะจำเป็น 

ต่อการเชื่อฟังของผูต้าม ซึ่งก็สามารถอธิบายได้อยู่บนพื้นฐานของอำนาจการบังคับหรอื

ความกลัว  

     2. คุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคม (social background) 

ประกอบด้วย การศึกษา สถานภาพทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม 

ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจที่ด ีจะเป็นข้อได้เปรียบต่อ  

การเข้าสู่สถานภาพทางของความเป็นผู้นำ บุคคลที่มสีถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมต่ำแต่

สามารถก้าวสู่สถานภาพทางสังคมที่สูงกว่าได้ จะไปสู่ตำแหน่งผู้นำระดับสูงได้มากกว่า 

และในปัจจุบัน ผู้นำที่มกีารศกึษาดีจะมีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำได้ดีกว่า 

     3. คุณลักษณะด้านสติปัญญา และความสามารถ (intelligence 

and ability) สรุปไว้ว่า ผู้นำที่มคีวามรู ้มีดุลพินจิ มทีักษะในการพูดได้อย่างคล่องแคล่ว 

ปฏิภาณไหวพริบดี สิ่งเหล่านีเ้ป็นตัวบ่งช้ีได้ในระดับหนึ่งว่า ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลต้องมีคุณสมบัติเหล่านีอ้ยู่ ถึงแมว้่าจะต้องศกึษาปัจจัยอื่น ๆ มาประกอบก็ตาม 

     4. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (personality) บุคลิกภาพ  

ประกอบด้วย การมคีวามเชื่อมั่นในตนเอง มคีวามซื่อสัตย์ อดทนต่อความเครียด  

การควบคุมอารมณ์ได้ด ีมีความกระตอืรอืร้น ความตื่นตัว มคีวามคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  

มีความสามารถในการปรับตัว เป็นคนเปิดเผยไม่เก็บตัว เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า  
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คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ จะต้องนำมาศกึษาในเรื่องของความเป็นผูน้ำ 

     5. คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (task-related characteristic) 

ประกอบด้วย ความขยัน หมั่นเพียร ความรับผดิชอบ การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค จะต้อง 

มีความมุ่งงานสูง รเิริ่มงานใหม่ ๆ ผูท้ี่จะเป็นผูน้ำที่ดไีด้จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ 

     6. คุณลักษณะทางสังคม (social characteristics) ประกอบด้วย  

ความนยิมแพร่หลาย มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มเีสน่ห์ดึงดูด ความร่วมมือ  

ชอบสังคม และนักการทูต  

    จากแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำข้างต้นสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ เป็นปัจจัย

จะต้องมาจากการฝึกฝนตนเองเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะทำงาน โดยไม่ต้องรอให้

ใครมาบังคับ เพราะรู้อยู่แล้วว่าหน้าที่ของตัวเองคอือะไร ความสามารถที่โดดเด่นของคน 

ทำงานที่มีภาวะผู้นำจะช่วยใหผู้ร้่วมงานได้รับอิทธิพลการทำงานที่ดตีามไปด้วย ภาวะผูน้ำ

กับการทำงาน จึงไม่ได้ดีเฉพาะกับคนที่ทำงาน แต่ยังส่งผลดีต่อการทำงานเป็นทีมด้วย   

เมื่อผู้ร่วมงานทำงานได้ดี ทีมก็ทำงานได้ดีตามไปด้วย ภาวะผูน้ำจงึสำคัญกับการทำงาน

เป็นทีมอย่างยิง่ เพราะทำให้งานในองค์กรประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2. การพัฒนาบุคลากร  

  2.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

   มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร ดังนี้  

    ทวีศักดิ์ หยิมกระโทก (2558, หนา้ 9) ได้ให้ความหมายว่า          

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดำเนินงานของสถานศกึษาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร     

โดยกำหนดบทบาทหนา้ที่และภารกิจของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน ควบคุมดูแลการทดลอง 

ปฏิบัติหน้าที่ราชการพิจารณาเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งขา้ราชการครู มกีารฝกึอบรม 

ศกึษาดูงาน การประเมินผลงาน การพิจารณาความดีความชอบ การจัดกิจกรรมเพื่อ

เสริมสรา้งขวัญและกำลังใจ ขา้ราชการครู การส่งเสริมให้ข้าราชการครูรักษาวินัย  

และดำเนินการทางวินัยอย่างยุติธรรมและถูกต้องตามระเบียบ 

    ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 217) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนา

บุคลากร หมายถึง การดำเนินงานเพื่อใหบุ้คลากรในสถานศกึษา มีความรู้ความสามารถ   

มีทักษะในการปฏิบัติงานในหนา้ที่ให้ดีขึ้น ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การศกึษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมปฏิบัติการและการนเิทศตดิตามผลงานของคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน โดยนำหลัก  
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การวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนา 

    ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 29) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนา

บุคลากร หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ 

ต่อองค์การ การค้นหาวิธีการ และเครื่องมอืต่าง ๆ ที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงาน 

เพื่อกระตุน้ให้ทรัพยากรมนุษย์มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ใหม้ากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  

สร้างบรรยากาศองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้และการเปลี่ยนค่านิยมให้ถูกต้อง

ในเรื่องความรับผดิชอบ 

    โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HCM (2561, ออนไลน์) ได้ให้

ความหมายว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความ

ชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคตขิองบุคลากรทุกระดับใหเ้ป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทำได้ดว้ยวิธีการฝึกอบรม 

ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงานต่างประเทศ ร่วมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อบุคลากรนั้น ๆ 

จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 

    วาทิตยา ราชภักดี (2561, หนา้ 35) ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนา

บุคลากร หมายถึง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรียนโดยมีนโยบาย 

มาตรฐาน และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน มีการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาที่

สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาตนเอง แล้วจัดอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด  

เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินการ

ประเมินและนำผลการประเมินการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศกึษาไปใช้ใน

การพัฒนาโรงเรียน 

    จากความหมายของการพัฒนาบุคลากรข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนา

บุคลากร หมายถึง กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยมีการกำหนด

นโยบาย มาตรฐาน และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน มีการกำหนดหลักสูตร

การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาตนเอง มีการส่งเสริมให้เข้ารับ 

การอบรม ประชุม และสัมมนา เพื่อเพิ่มความรูค้วามสามารถ ทักษะ และทัศนคติ  

โดยเน้นใหต้ระหนักถึงความสำคัญของหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ

การประเมนิผลอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน

ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

   มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

    นฤมล กอบแก้ว (2559, หน้า 67 - 68) ได้ศกึษาเกี่ยวกับปัจจัยคัด

สรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษา ได้กล่าวว่า 

ความพรอ้มของบุคลากรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน คือ 

การสรา้งทัศนคติให้เห็นถึงคุณค่าและมีความยินดีที่จะร่วมมอืช่วยเหลือนักเรียน ทุ่มเทและ

สละเวลา มีความรัก เอือ้อาทร เขา้ใจธรรมชาติ ความหลากหลายทางความคิดและความ

ต้องการของนักเรียน ประสบการณ์ในการทำงาน การฝกึอบรมของครู ตารางงานที่ครู

รับผิดชอบในการสอน ผูบ้ริหารจึงควรสนับสนุนใหค้รูเข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงาน อบรม 

เชงิปฏิบัติการ กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้มคีวามรู้ ความสามารถ เทคนิค 

ทักษะในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ทักษะในการแก้ไขปัญหา และทักษะด้านการสื่อสาร 

สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรูใ้ห้นักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษอย่างเหมาะสม อาศัยความร่วมมอืระหว่างครู เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บ 

วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนด้วยเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้มพีัฒนาการตามสมรรถนะที่จำเป็น 

ในการดำรงชีวติในสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิจารณญาณในการรักษาความลับ

ของนักเรียน 

    สำนักงานการบริหารงานบุคคลและนติิการ (2559, หน้า 181 - 183) 

ได้กล่าวถึง ปัจจัยด้านบุคลากรในองค์กร (Organization Workforce) จะต้องพิจารณาถึง

บุคลากรโดยรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นจำนวน เพศ อายุ การศกึษา ตำแหน่ง ประสบการณ์

ในงาน หรอือื่น ๆ ซึ่งผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ จะต้องนำมาใช้การวางแผนเกี่ยวกับ

ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรโดยรวมทั้งหมด เช่น จำนวนผู้ที่จะเกษียณอายุหรือคดิจะ

ลาออก จำนวนตำแหน่งที่จะว่างลง จำนวนและโอกาสของผู้ที่สามารถจะเลื่อนตำแหน่งให้

สูงขึ้น เป็นต้น เพื่อที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะได้นำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและ

ประเมินถึงแนวโน้มต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลากรขององค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

    ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 216 - 218) ได้กล่าวว่า การพัฒนา

บุคลากรของสถานศกึษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา เพราะการศกึษาจะ

พัฒนาได้ตอ้งอาศัยความรู้ความชำนาญของครูผูป้ฏิบัติการสอน ตลอดจนบุคลากรที่

เกี่ยวข้องในการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ยังมแีนวคิดที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

บุคลากรที่นักการศกึษาได้เสนอ ไว้ดังนี้ 
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     1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของ Wiles and Lovell 

(1974) มดีังนี้ 1.1) การจัดวิชาให้เรียน 1.2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1.3) การประชุม

ปรึกษาหารอื 1.4) การจัดกลุ่มเพื่อการศึกษาเรื่องราวที่น่าสนใจร่วมกัน และ 1.5) การเยี่ยม

เยือนระหว่างสถาบันการศึกษา 

     2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ 

การประถมศกึษาแห่งชาติ (2531) มดีังนี้ 2.1) การฝกึอบรม 2.2) การพัฒนาบุคลากร       

โดยการส่งบุคลากรศึกษาอบรมหรือดูงาน 2.3) การพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการการ

ปฏิบัติงาน 2.4) การพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการพัฒนาตนเอง และ 2.5) การพัฒนา

บุคลากรโดยกระบวนการบริหาร 

     3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของ สมคิด บางโม (2542)  

มีดังนี ้3.1) การสอนงาน 3.2) การประชุม 3.3) การให้การศกึษา 3.4) การฝกึอบรม  

การสัมมนา 3.5) การส่งไปดูงาน และ 3.6 การส่งไปศึกษาต่อ 

     4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของ สุพักตร์ พิบูลย์ 

(2549) มดีังนี้ 4.1) ศกึษาในหลักสูตร/ในสถานศกึษา 4.2) อบรมหลักสูตรระยะสั้น  

ระยะยาว 4.3 ปฐมนิเทศ ฝึกงาน ศกึษาดูงาน 4.4 ศกึษาด้วยตนเอง และ 4.5 สรา้งระบบ

นิเทศภายใน  

    ธาดา ราชกิจ (2562, ออนไลน์) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็น

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD) มีกรอบและกระบวนการ 

ในการพัฒนาตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถไปจนถึงมีทักษะ 

ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึน้ อีกทั้งพนักงานยังเกิดการพัฒนาศักยภาพด้วย โดยการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานในองค์กรนัน้อาจทำได้หลายวิธีหรอืหลายกระบวนการ ตั้งแต่การ

ฝกึอบรม การศกึษาผ่านการเรียนการสอนที่จริงจัง การออกไปดูงานนอกองค์กรไปจนถึง

การถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งเมื่อพนักงานได้รับการพัฒนาแล้วก็สามารถเป็น

ประโยชน์ต่อองค์กร ส่งผลใหอ้งค์กรพัฒนาและประสบความสำเร็จตามไปด้วยได้ 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนา

บุคลากร เป็นปัจจัยที่มคีวามจำเป็นมากในการบริหารงานบุคลากรและเป็นกระบวนการที่

จะต้องกระทำต่อเนื่องกันไปตลอดระยะเวลาที่องค์การดำเนนิอยู่ ซึ่งมีวธิีการพัฒนาบุคลากร 

แตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์การ/หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และ

ทัศนคตทิี่ดตี่องานที่ปฏิบัติอยู่ จนทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้
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ดียิ่งขึน้ เกิดผลสำเร็จในงานที่ทำอย่างมปีระสิทธิภาพ ดังนัน้การพัฒนาบุคลากรจึงเป็น

ความพยายามที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างพฤติกรรมในการทำงานของ

บุคลากร ให้มีขดีความสามารถสูงยิ่งขึน้ในการปฏิบัติหน้าที่ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 3. ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 

  3.1 ความหมายของความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 

   ความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องอาศัยความ

ร่วมมอื ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมทำจากหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

ให้เกิดผลสำเร็จ มีนักวิจัยและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของความรว่มมอืของ

ผูป้กครองและชุมชน ดังนี้ 

    ชฎารัตน์ พลเดช (2558, หน้า 73) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วน

ร่วมของผูป้กครองและชุมชน การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผูป้กครอง

และชุมชนมีส่วนร่วม และร่วมมอืในการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมสี่วน

ร่วมในการวางแผนและกำหนดนโยบายการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน มีการ

สร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหานักเรียน ดังนั้นโรงเรยีนควรได้รับความร่วมมอื

จากผู้ปกครองและชุมชนในการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนหรือบุตรหลานด้วยการ

ติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนจัดตั้งเครือข่ายผูป้กครองในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนให้ความร่วมมอืในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมกีารวางแผนงานร่วมกับโรงเรียน 

    ดวงพร สุพลดี (2561, หน้า 40) ได้ให้ความหมายว่า ความร่วมมอื

ของผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง กระบวนการร่วมมอืและมีส่วนร่วมที่จะช่วยพัฒนา

การศกึษาให้ตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น หากผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน

การสนับสนุนทรัพยากรการศกึษา รวมถึงการเชญิผูป้กครองที่มคีวามรูแ้ละมีเวลาว่างมา

เป็นครูพ่อครูแม่ให้ความรูด้้านวิชาการ ดา้นภูมิปัญญากับบุตรหลาน ย่อมเกิดผลดีทั้งต่อ

โรงเรียนที่ได้บุคลากรเพิ่ม ส่วนผูป้กครองย่อมภาคภูมใิจที่ได้สอนบุตรหลานในโรงเรียน

รวมถึงนักเรียนที่จะมีความเคารพและนับถือในตัวผู้ปกครองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดกีับชุนชม 

    Karen & Paul (2013, p. 7) ได้กล่าวถึง โครงสร้างการมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่ายครอบครัว โดยเปิดโอกาสใหค้รอบครัวมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล ส่งเสริม

สนับสนุน ให้ความร่วมมือและคอยเป็นพี่เลีย้ง ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศกึษา ทำให้

การทำกิจกรรมและการบริหารจัดการในสถานศกึษามีคุณภาพมากขึ้น 
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    จากความหมายของความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชนข้างต้น  

สรุปได้ว่า ความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน หมายถึง การมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง

และชุมชนในการจัดการศกึษาของโรงเรียน และการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน โดยการมสี่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน มีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนา และส่งเสริมนักเรียนอย่าง

เต็มศักยภาพ และร่วมแก้ไขปัญหานักเรียน ตลอดจนการสนับสนุนด้านการเงิน ทรัพยากร

ทางการศึกษา และมีการประเมินผลการทำงานร่วมกัน  

  2.2 แนวคดิเกี่ยวกับความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 

   มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมอืของ

ผูป้กครองและชุมชน ดังนี้  

    หลักการสำคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศกึษาตามแนวทาง

ของพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ ก็คือ การให้ทุกส่วนของสังคมมสี่วนร่วมพัฒนา

ผูเ้รียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ ผูป้กครอง ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด 

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (2542, หนา้ 6  -7) ในหลักการจัด

การศกึษา มาตรา 8 (2) บัญญัติว่า ให้สังคมมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา และในการ

จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศกึษา มาตรา 9 (6) บัญญัติว่า ให้ยึดหลักการ

มีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

    สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547, หน้า 23 - 24)         

ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้ปกครองและชุมชนในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

ว่าเป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนในพื้นที่มากที่สุดที่จะให้การเอาใจใส่

ดูแลนักเรียนได้อย่างดี จึงมีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้  

     1. จัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ให้นักเรียนได้สัมผัสกับ

ตัวอย่างที่ดี  

     2. สนับสนุนส่งเสริมใหก้ำลังใจนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ ตามความสนใจ และศักยภาพของตนเอง  

     3. ใช้หลักจิตวิทยาในการเลี้ยงดูบุตรหลาน  

     4. เข้าร่วมประชุม วางแผน หาแนวทางการดำเนินงาน  
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     5. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและ

แก้ไขปัญหานักเรียน  

     6. ให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ดแีก่นักเรียน 

    จรีวิทย์ มั่นคงวัฒนะ (2555, ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ในการทำงาน

ร่วมกันกับหน่วยงานหรอืองค์กรอื่นในลักษณะของเครือข่ายย่อมขึน้อยู่กับระดับของ   

ความร่วมมอื คอื  

     1. การประสานงาน (Coordination) หมายถึง วธิีซึ่งคนจำนวนมาก 

มาร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ 

ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อมอบหมายให้ผูร้ับผิดชอบปฏิบัติด้วยความสามัคคี สมานฉันท์ และมี

ประสิทธิภาพที่สุด หรอือาจกล่าวได้ว่า การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการ

ทำงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมอืปฏิบัติงานเป็น นำ้หนึ่งใจเดียวกัน เพื่อใหง้าน

หรอืกิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กรนัน้

อย่างสมานฉันท์ 

     2. ความร่วมมอื (Cooperation) หมายถึง ความเต็มใจของแต่ละคน

ในการช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง ตามเป้าหมายของ

องค์การหรอืหน่วยงานความร่วมมอื จะเป็นการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น “เจา้ของหรือ

เจ้าภาพ” งานหรือกิจกรรมนั้น ๆ แล้วขอให้ฝ่ายอื่นเข้ามาร่วม มลีักษณะเกิดขึ้นเป็นครั้ง ๆ 

ไป ไม่มุ่งความต่อเนื่องและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่มุ่งจะให้

กิจกรรมนั้น ๆ แล้วเสร็จตามความต้องการของฝ่ายเจ้าของงาน ความร่วมมอืเป็นการ

ช่วยเหลอืด้วยความสมัครใจ แม้จะไม่มีหน้าที่โดยตรง อาจจะทำเรื่องเดียวกันในเวลา

เดียวกันหรือต่างเวลาก็ได้ แม้กระทั่งอาจให้ความร่วมมือทำบางเรื่องบางเวลา 

     3. การทำงานร่วมกัน (Collaboration) หมายถึง การที่บุคคล ตั้งแต่ 

2 คนขึน้ไป หรอืองค์กรตั้งแต่ 2 องค์กรขึ้นไป มาทำงานร่วมกัน มกีารช่วยเหลอืซึ่งกันและ

กันในกลุ่ม และรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตามโครงสรา้งที่มีอยู่ในองค์กร รวมทั้ง

เข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ และผูป้ฏิบัติงาน ต่างก็เกิดความพอใจในการทำงานนั้น 

     4. การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การที่สมาชิก ทุกคน

ของหน่วยงานหรอืองค์กร ร่วมกันดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีลักษณะของ

กระบวนการ (Process) มีขั้นตอนที่มุ่งหมายจะให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) อย่างต่อเนื่อง 
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มีพลวัต (Dynamic) กล่าวคือ มกีารเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ มกีาร

แก้ปัญหา การร่วมกันกำหนดแผนงานใหม่ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนในความสัมพันธ์ของ      

ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมดำเนินการ การมีส่วนร่วมก่อใหเ้กิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรอื

เครือข่าย ผูท้ี่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร 

และที่สำคัญผูท้ี่มสี่วนร่วมจะมีความรูส้ึกเป็นเจ้าของเครอืข่าย ความรูส้ึกเป็นเจ้าของจะ

เป็นพลังในการขับเคลื่อนเครอืข่ายที่ดทีี่สุด 

    กนกวรรณ สุภาราญ (2563, ออนไลน์) ได้ศกึษาประเด็นการมสี่วน

ร่วม และความร่วมมอืระหว่างชุมชนและโรงเรียน พบว่าการมสี่วนร่วมของครอบครัวหรอื

สมาชิกในชุมชนล้วนมคีวามสำคัญ และมีอทิธิพลโดยตรงต่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ

นักเรียนอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการเรียนรู ้การปฏิบัติตน และการประสบความสำเร็จ

ในชีวติ ยิ่งไปกว่านั้นการศกึษาเพิ่มเติมยังพบว่าปัจจัยบทบาทของชุมชนหรือสภาพแวดล้อม

โดยรอบที่อยู่อาศัยของนักเรียนมคีวามสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งควรบูรณาการการทำงาน

ควบคู่ไปพร้อม ๆ กับบทบาทของโรงเรียนต่อการพัฒนานักเรียนอย่างยั่งยืน โดยบริบทของ

ชุมชนที่รายล้อมโรงเรียนและที่อยู่อาศัยของนักเรียน ลว้นส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการ

การเรียนรูข้องนักเรียนทั้งสิ้น ขอ้จำกัด ความท้าทายและลักษณะสภาพแวดล้อมของชุมชน

ต่างก็มีอทิธิพลต่อพฤติกรรม ลักษณะนิสัย รวมทั้งแบบแผนการดำเนินชีวติอีกด้วย ทั้งนี้

ในช่วงเริ่มต้นของความร่วมมอืมักจะประสบกับอุปสรรค และการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ 

ก็มีลักษณะค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป ซึ่งใชเ้วลาไปกับการศกึษาบริบทพืน้ที่และสื่อสารเพื่อ

สร้างความเข้าใจ สร้างความร่วมมอืจากคนในชุมชน การเรียนรู้ การสื่อสารและทำความ

เข้าใจบริบทของพื้นที่ชุมชนจะช่วยใหก้ารประสานความร่วมมอืเต็มไปด้วยข้อมูลและ

ประชาชนในชุมชนเข้าใจความสำคัญของความร่วมมอื อาจก่อใหเ้กิดแรงสนับสนุนที่เพิ่ม

มากขึ้นตามมาด้วย ด้วยผลลัพธ์ความสำเร็จอันเกิดจากความร่วมมอืของชุมชน ครอบครัว

และนักเรียนที่กล่าวมาในข้างตน้ จะกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อน

ความร่วมมอืให้เกิดผลในระยะยาวอย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้น ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องตระหนักใน

ความสำคัญและเป้าหมายของความร่วมมอืภายใต้บริบททางสังคมและเศรษฐกิจของตน 

ทั้งมีความเข้าใจในความตอ้งการของครอบครัว ชุมชนและโรงเรยีนนำข้อมูลที่ได้มา

ประกอบเข้าด้วยกันผ่านการสื่อสาร การพูดคุยทำความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยสิ่งสำคัญ

คือจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ผู้มสี่วนร่วมนั้นมรี่วมกันใหไ้ด้ อีกทั้งเป้าหมายร่วมดังกล่าว

จะต้องสอดคล้องกับบริบทและจุดแข็งซึ่งแต่ละชุมชนมีอยู่เป็นทุนเดิมพื้นฐาน เมื่อมี 
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เป้าหมาย มีมุมมองที่เห็นพ้องกัน มแีรงผลักดัน และเกิดความใฝ่ฝันที่จะพัฒนาแล้วนั้น 

การสรา้งความร่วมมอืให้สำเร็จนัน้จะทำได้ง่ายขึ้น ลักษณะความร่วมมอืจะเป็นไป           

อย่างเขม้แข็งและยั่งยืน เนื่องจากผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องนัน้เกิดความตระหนักและดำเนินการ

ขับเคลื่อนความร่วมมอืจากความตอ้งการของพวกเขาเอง ไม่ใช่การทำตามคำสั่งหรอื      

การบังคับอย่างผวิเผิน ไม่เกิดการเรยีนรู้พัฒนาหรอืปรับปรุงหาแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด

เดิม ๆ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดียิ่งขึน้ 

   จากแนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชนข้างต้น  

สรุปได้ว่า ความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน เป็นปัจจัยที่มคีวามสำคัญเป็นอย่างมาก

ต่อการดำเนิน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เพราะผูป้กครองและชุมชนเป็น

บุคคลและกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด จงึเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากใน

การดำเนินงานกับทางโรงเรียน โดยการประสานงาน การสร้างความร่วมมือ การสร้าง

เครือข่าย การทำงานร่วมกัน และการมสี่วนร่วม เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไข

ปัญหานักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 4. งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

  4.1 ความหมายของงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

   4.1.1 ความหมายของงบประมาณ 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของงบประมาณ ดังนี้ 

     วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2556, ออนไลน์) ได้ให้ความหมายว่า 

งบประมาณ หมายถึง การวางแผนการเงนิในช่วงเวลาที่กำหนดชัดเจน โดยมากแล้วคือ

หนึ่งปี งบประมาณอาจรวมถึง ปริมาณแผนการขาย และรายได้ ปริมาณทรัพย์สิน 

ค่าใชจ้่าย สินทรัพย์ หนี้สนิและกระแสเงินสด โดยที่บริษัท รัฐบาล ครอบครัว และองค์กร

ต่าง ๆ จะใช้งบประมาณเพื่อแสดงแผนกลยุทธ์ของกิจกรรมหรอืผลใหส้ามารถวัดได้ 

     ทวีศักดิ์ หยิมกระโทก (2558, หนา้ 44) ได้ให้ความหมายว่า 

งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเตล็ดซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดำเนินงาน

ทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนีจ้ะรวมถึงการกะประมาณ บริการ กิจกรรมโครงการ และ

ค่าใชจ้่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นในการสนับสนุนในการดำเนินงานใหบ้รรลุตามแผน

งบประมาณที่ดแีละเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหรอืหน่วยงาน 

     ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 56) และ วาทิตยา ราชภักดี (2561, 

หนา้ 58) ได้ให้ความหมายว่า งบประมาณ หมายถึง แผนการจัดการที่จัดทำขึน้ และแสดง
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ออกมาในรูปแบบโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่มกีารประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และมี

ระยะเวลาการใช้จ่ายที่แน่นอน โดยต้องจัดการบริหารทรัพยากรที่จำเป็นในการลงทุน

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามแผนที่วางไว้ จะมีขัน้ตอนของการกระทำ 3 ขั้นตอน คอื 

การจดัเตรียม การอนุมัต ิและการบริหาร 

     Poston (2011, unpaged อ้างถึงใน ทวีศักดิ์ หยิมกระโทก (2558, 

หนา้ 43) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนการสำหรับการใช้

ทรัพยากรที่มใีห้บรรลุเป้าหมายขององค์การและให้ได้ผลผลติมากที่สุด โดยผลผลติอาจ

เป็นผลลัพธ์ คุณค่าการบริการ และประโยชน์จากการดำเนินการ ซึ่งจะประกอบด้วย 1) 

จำแนกปัจจัยจากแหล่งทรัพยากรทั้งหมด 2) การประเมินสถานภาพองค์การหรอืประเมิน

ความตอ้งการจำเป็น 3) การวางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคตและการจัดสรรทรัพยากรใน

แนวทางที่จะผลิตความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวัตถุประสงค์ขององค์การ 4) การสื่อสาร

แผนจัดสรรให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม การเมอืงและบริบทของสถานศกึษา 5) จัดให้

มีการดำเนินงานอย่างราบรื่น สำหรับความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของ

องค์การ รวมถึงการใชก้ารควบคุมทางการเงินและการบริหารจัดการความเสี่ยง 6) การ

ประเมินผลการจัดทำแผนและการจัดสรรทำให้เกิดความเข้มแข็ง มปีระสิทธิภาพ และ

คุณค่า และการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตาม

ระยะเวลา 

     สรุปได้ว่า งบประมาณ หมายถึง การประมาณการทางการเงนิ

หรอืทรัพยากรอื่น ที่กำหนดขึน้อย่างมีระบบ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืควบคุมการดำเนินงานใน

องค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วยขั้นตอนการกระทำ 3 ขั้นตอน คอื การ

จัดเตรียมงบประมาณ การอนุมัตงิบประมาณ และการบริหารงบประมาณ 

   4.1.2 ความหมายของทรัพยากรทางการศึกษา 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของทรัพยากรทาง

การศกึษา ดังนี้ 

     ปรีชา คัมภรีปกรณ์ (2547, หนา้ 5 อา้งถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 

2560, หนา้ 36) ได้กล่าวว่า ทรัพยากร ได้แก่ สิ่งที่เป็นตัวกลาง ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ      

คน วัตถุ เงิน หรอือื่น ๆ ที่จะเป็นเครื่องช่วยในการดำเนินงานขององค์การสำเร็จได้ 

     สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2552, ไม่ปรากฏ 

เลขหน้า, อ้างถึงใน พัชณียา หานะพันธ์ 2557, หน้า 11 - 12) ได้ให้ความหมายของ
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ทรัพยากรทางการศกึษา หมายถึง ปัจจัยนำเข้า (Input) ที่นำไปใช้เพื่อการศกึษาระดับ    

ทุกประเภทภายในสังคม ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของเงนิงบประมาณนำทั้งด้านรายจ่าย

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำ เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์กับ

รายจ่ายด้านการลงทุน และปัจจัยกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยนำเข้าให้บังเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่จำกัดอยู่เฉพาะประมาณการศกึษา หากรวมถึงการ

จัดการที่มปีระสิทธิภาพ ความสามารถในการดึงและระดมสรรพกำลังในสังคมเข้ามา

สนับสนุนส่งเสริม เกื้อหนุนการศกึษาในรูปต่าง ๆ การใหโ้อกาสทางการศกึษาทั้งในแง่      

ของการสละเวลามาให้บริการทางการศกึษาคนในสังคม ซึ่งไม่ใช่ครูหรอือาจารย์ประจำ 

นอกจากนั้นทรัพยากรทางการศกึษาหมายรวมถึง ทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง

และทางออ้มกับการให้บริการการศกึษา ตลอดจน คลื่นวิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียม 

อินเทอร์เน็ต สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการศกึษา 

     พัชณยีา หานะพันธ์ (2557, หนา้ 12) ได้ให้ความหมายว่า 

ทรัพยากรทางการศกึษา หมายถึง ปัจจัยทุกสิ่งทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรหลัก ได้แก่ เงินทุน งบประมาณ บุคคล วัสดุ

อุปกรณ์และเทคโนโลยี อาคารสถานที่การบริหารจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนในการจัด

การศกึษา ประสบความสำเร็จตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 

     ทวีศักดิ์ หยิมกระโทก (2558, หนา้ 9) ได้ให้ความหมายว่า 

ทรัพยากร หมายถึง การดำเนินงานของสถานศกึษาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการศกึษา         

ในการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดเป้าหมายหรอืวัตถุประสงค์ของงาน ทั้งในด้านของ

ปริมาณและคุณภาพ กำหนดทรัพยากรที่ตอ้งการออกเป็นหมวดหมู่ วางแผนการใช้

ทรัพยากร แสวงหาและระดมทรัพยากรจากฝ่ายต่าง ๆ จัดสรรทรัพยากรตามเกณฑ์หรือ

เงื่อนไขที่ชัดเจน ควบคุมการใชท้รัพยากรใหเ้ป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และ

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากร 

     กนกพร แสนสุขสม (2561, หนา้ 49) ได้ให้ความหมายว่า 

ทรัพยากรทางการศกึษา หมายถึง ปัจจัยที่นำมาใช้ในการจัดการศกึษา ซึ่งประกอบด้วย

ทรัพยากรที่เป็นเงนิ และทรัพยากรทีมใิช่เป็นตัวเงิน ในที่นี้หมายถึงบุคคล ที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง 

วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการผสมผสานองค์ประกอบในการการใชป้ัจจัยต่าง ๆ 

ทรัพยากรทางการศกึษาทำให้สถานศกึษาดำเนินการเรียนการสอนหรอืพัฒนาคนใหม้ี
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คุณภาพ และได้ผลตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา เป็นการช่วยส่งเสริมงาน

วิชาการให้มคีุณภาพ และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ในสถานศกึษา นอกจากนีย้ังเป็น

ตัวกระตุ้นที่ทำให้กิจกรรมของสถานศึกษาดำเนนิไปได้ 

     โชคชัย พรหมมาก (2561, หนา้ 55) ได้ให้ความหมายว่า 

ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน หมายถึง ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน หรอืใช้ในการสนับสนุนการเรยีนการสอน ได้แก่ งบประมาณ อาคารสถานที่ 

หรอืสิ่งปลูกสร้างเพื่อใชใ้นการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมในโรงเรยีน 

    สรุปได้ว่า ทรัพยากรทางการศกึษา หมายถึง ทรัพยากรที่ถูกนำมาใช้

ในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน วัสดุอุปกรณ์ ที่ดนิ อาคารเรียน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้สถานศกึษาดำเนินการเรียนการสอนหรือพัฒนาคน

ให้มคีุณภาพ และได้ผลตามความมุ่งหมายของการจัดการศกึษา ผูเ้รียนได้เรียนรู้และมี

ศักยภาพสามารถดำรงตนอย่างเป็นสุขในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้ 

   จากความหมายของงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษาข้างต้น 

สรุปได้ว่า งบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา หมายถึง ปัจจัยที่นำมาใช้ในการจัด

การศกึษา ประกอบด้วย เงิน วัสดุอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้ง

บุคลากร ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 

โดยมีการจัดหาเงินและทรัพยากรทางการศกึษาสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ ในการ

ดำเนนิงานในสถานศกึษาให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด กำหนดให้ครู บุคลากรและชุมชน           

มีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษาให้เป็นไปตามแผน

งบประมาณประจำปี ตลอดจนมรีะบบควบคุมบัญชงีบประมาณที่โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ และมีการรายงานผลการใช้เงนิต่อผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

  4.2 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

   4.2.1 แนวคดิเกี่ยวกับงบประมาณ 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ ดังนี้ 

     ณรงค์ สัจพันโรจน์ (2555, ออนไลน์) ได้กล่าวว่า งบประมาณมี

ความสำคัญและเป็นประโยชนต่อการบริหาร หน่วยงานสามารถนำเอางบประมาณมาใช้

เป็นเครื่องมอืในการบริหารหน่วยงานใหเ้จริญก้าวหนา ความสำคัญและประโยชนของ

งบประมาณมีดังนี้ 
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      1. ใชเ้ป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและ

กำลังเงนิที่มีอยู่โดยใหม้ีการปฏิบัติงานให้สอดคลองกับแผนงานที่วางไว เพื่อป้องกันการ

รั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นของหน่วยงานลดลง 

      2. ใหเ้ป็นเครื่องมอืในการพัฒนาหน่วยงาน ถาหน่วยงานจัด

งบประมาณการใช้จ่ายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม โดยหน่วยงานต้องพยายามใชจ้่ายและจัดสรร

งบประมาณให้เกิดประสทิธิผลไปสู่โครงการที่จำเป็นเป็นโครงการลงทุนเพื่อก่อใหเ้กิด 

ความก้าวหนาของหน่วยงาน 

      3. เป็นเครื่องมอืเครื่องมอืในการจัดสรรทรัพยากรที่มอียู่จำกัด

ให้มปีระสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรอืงบประมาณของหน่วยงานมีจำกัด ดังนั้นจงึ

จำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมอืในการจัดสรรทรัพยากรหรอืใช้จ่ายเงนิให้มี

ประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชแ้ละจัดสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละด้าน และมี

การวางแผนการปฏิบัติงานในการใชจ้่ายทรัพยากรนั้น ๆ ดว้ย เพื่อที่จะก่อใหเ้กิดประโยชน

สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 

      4. เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็น

ธรรม งบประมาณสามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จุด      

ที่มคีวามจำเป็นและทั่วถึงที่จะทำให้หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

      5. เป็นเครื่องมอืประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงาน 

เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะดำเนินการในแต่ละปี       

พรอมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นหน่วยงานสามารถใช้งบประมาณหรอืเอกสารงบประมาณ     

ที่แสดงถึงงานต่าง ๆ ที่ทำเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 

     สำนักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2556, หน้า 58)  

ได้ให้หลักการและแนวคิดในการบริหารงบประมาณไว้ว่า  

      1. ยึดหลักความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางโอกาส

ทางการศึกษาของผูเ้รียนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       2. มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

งบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน ทั้ง 7 ด้าน เพื่อรองรับการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ดังนี้ 
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       2.1 การวางแผนงบประมาณ 

       2.2 การคำนวณต้นทุนผลผลิต 

        2.3 การจัดระบบการจัดหาพัสดุ 

       2.4 การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 

        2.5 การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน 

       2.6 การบริหารสินทรัพย์ 

       2..7 การตรวจสอบภายใน 

      3. ยึดหลักการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ

งบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณใหเ้ป็นไปในลักษณะของวงเงนิรวมแกสถานศกึษา 

      4. มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

ระบบการจัดการงบประมาณของสถานศกึษาให้มคีวามเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีความ

คลองตัวควบคูกับความโปร่งใส และความรับผดิชอบที่ตรวจสอบได้จากผลสำเร็จของงาน

และทรัพยากรที่ใช้ 

     Hunt & Pierce (n.d., unpaged อ้างถึงใน ทวีศักดิ์ หยิมกระโทก, 

2558, หนา้ 46 - 47) ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการเงินดังนี้ 

      1. การวางแผนการเงิน ควรวางแผนไว้เป็นระยะยาวที่สุด และ

แบ่งกระบวนการปฏิบัติ การเป็นช่วง ๆ ไป ทั้งนี้ต้องคอยตรวจสอบและปรับปรุงให้เข้ากับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการศกึษาอยู่ตลอดเวลา  

      2. ควรมกีารสนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ครู       

และผูท้ี่เกี่ยวข้องได้มโีอกาสร่วมในการกำหนดแผนงานการศกึษาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การ    

ใช้เงนิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

      3. งบประมาณของสถานศึกษา ควรจะพิจารณาตามแผนงาน

ของการศึกษาของสถานศกึษา ในระยะ 5 ปี หรอื 1 ปี (ถ้าเป็นไปได้) ไม่ควรกำหนดเพียงแต่

พิจารณาเพื่อการใช้จ่ายโดยปราศจากการวางแผนเท่านั้น และเงนิของสถานศกึษาควรจะ

เพิ่ม (หรอืลด) ตามความต้องการทางการศกึษาของชุมชน 

      4. สถานศกึษา ควรมีอสิระอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ และ

ไม่ใหม้ีขอ้ผูกมัดใดมาเกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินสถานศกึษา 

      5. การบริหารการเงินสถานศกึษา ควรเป็นไปเพื่อการพัฒนา

ทางการศึกษามากกว่าที่จะมุ่งแข่งขันซึ่งกันและกัน 
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      สรุปได้ว่า งบประมาณเป็นปัจจัยทางการบริหารที่มีความ

จำเป็นต่อการบริหารงานให้เกิดผลสำเร็จในด้านการจัดการศกึษาของสถานศกึษา มีการ

วางแผนสำหรับการดำเนินงานของสถานศกึษา ซึ่งตอ้งมีการประเมินสภาพและความ

ต้องการ เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลในการวางแผน และจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ          

โดยคำนึงถึงบริบททั้งทางสังคม การเมอืงและบริบทของสถานศึกษาเอง พร้อมทั้งมีการ

ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุดในการจัดการศกึษาให้กับผูเ้รียน 

   4.2.1 แนวคดิเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษา 

    มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรทาง

การศกึษา ดังนี้ 

     ปรีชา คัมภรีปกรณ์ (2547, หนา้ 9 อา้งถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 

2560, หนา้ 37) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรทางการบริหาร โดยทั่วไปแล้วเราจะคำนึงถึง 4M’S 

ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะดำเนนิงานไม่ราบรื่น ไม่ประสบผลสำเร็จ หรอืใช้อย่างไม่

คุ้มค่าไม่ประหยัดก็จะดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมากก็เพียงประสิทธิผล ไม่เกิด

ประสิทธิภาพ ปัจจัยสำคัญพืน้ฐานประกอบด้วย 1) คน (Man) 2) เงนิ (Money) 3) วัตถุ

สิ่งของ (Materials) และ 4) การจัดการ (Management) 

     นอกจากนี ้ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2547, หน้า 12) ได้กล่าวถึง        

การดำเนินกิจกรรมหรอืภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น หากสามารถดำเนินไปตามภารกิจ

ของตนจริง ๆ และพยายามใช้ทรัพยากรที่มอียู่อย่างมปีระสิทธิภาพแล้ว การบริหาร

ทรัพยากรจากหน่วยเหนอืก็ไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใด แต่ก็ยังมีหน่วยงานผู้รับผดิชอบ    

ยังขาดความรอบคอบในการบริหาร ถ้าหากพิจารณาในการดำเนินการแล้ว จะสรุปได้ว่า    

แนวทางการดำเนินการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 

      1. เพื่อสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมทุก

กิจกรรมจำเป็นต้องได้รับทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคน เงนิ วัสดุ หรอืสิ่งใด ๆ ถ้าหากไม่มี

ทรัพยากรแล้ว การดำเนินกิจกรรมก็ไม่สามารถดำเนินไปได้ หรอืถ้าหากได้รับทรัพยากร 

ไม่เพียงพอกิจกรรมหรือภารกิจที่ดำเนนินั้น อาจจะทำได้แต่ไม่สามารถจะได้ผลดีได้ เช่น  

ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ถ้าหากโรงเรยีนได้รับการจัดสรรคน เงนิ และวัสดุ

การศกึษาน้อย โรงเรียนสอนได้ สามารถดำเนินงานได้ แต่ผลที่ได้รับจะไม่ดีเท่ากับได้รับคน 

วัสดุและเงนิอย่างเพียงพอ 
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      2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ

ดำเนนิงานในการจัดทรัพยากรใหแ้ก่หน่วยงานนั้น บางครั้งจะเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำงานของหน่วยงาน โดยการพยายามจัดหาทรัพยากรที่มปีระสิทธิภาพในการ

ทำงาน ได้แก่ การจัดสรรเทคโนโลยีสูงในการทำงานไปให้ เช่น การจัดการเครื่อง

คอมพิวเตอร์ไปให้แทนเครื่องพิมพ์ดีด หรอืเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าใหแ้ทนเครื่องพิมพ์ดีด

ธรรมดา เป็นต้น 

      3. เพื่อเป็นการควบคุมการดำเนนิงานขององค์กรหรอื

ผูร้ับผิดชอบการบริหารทรัพยากรในบางครั้ง ก็เป็นไปเพื่อควบคุมการดำเนินงานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทำหรอืดำเนินงานเฉพาะในภารกิจที่มอบหมายหรือกระทำ

ภารกิจในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างนีจ้ะเห็นได้ในการบริหารทรัพยากรการเงินที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดสรรทรัพยากรใหเ้ป็นงวด ๆ เพื่อการดำเนินกิจกรรม

แทนการให้งบประมาณทั้งหมดของแผนงานหรอืโครงการ 

      4. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมใหม่ ๆ การบริหารทรัพยากร

นอกจากจะเป็นการบริหารเพื่อให้หน่วยงานดำเนินกิจกรรมปกติธรรมดาของหน่วยงานแล้ว 

ยังเป็นการบริหารทรัพยากรเพื่อเสาะแสวงหาแนวคิดใหม่ ๆ คำตอบใหม่ ๆ ดว้ย เช่น          

ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อโครงการทดลอง โครงการวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น 

      5. เพื่อเป็นการกระจายทรัพยากร ความตอ้งการทรัพยากร  

ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ นัน้มีมากกว่าทรัพยากรที่มอียู่ ดังนั้น การบริหาร

ทรัพยากรขั้นตอนหนึ่งคอื การจัดสรรทรัพยากรจึงมคีวามจำเป็นมากที่จะต้องนำมาใช้  

เพื่อกระจายทรัพยากรไปยังหน่วยงานที่มีความต้องการจรงิ ๆ ทั้งนี ้โดยอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ 

ในการบริหาร เช่น เกณฑ์ความรีบด่วนของงาน เกณฑ์ความสอดคล้องกับนโยบายหรือ

ภารกิจหลัก และเกณฑ์ความจำกัดของทรัพยากร เป็นต้น 

     หวน พนิธุพันธ์ (2560, ออนไลน์) ได้กล่าวว่า การบริหาร

ทรัพยากรทางการศกึษา (Educational Resource Management) คือ การจัดการใช้

ทรัพยากรทางการศกึษา ซึ่งได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณเพื่อการศกึษา

ทรัพยากรในท้องถิ่น สื่อทางการศึกษา อาคารสถานที่ และเวลา อย่างมปีระสิทธิภาพและ

เกิดประสทิธิผลสูงสุดในการจัดการศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศกึษามีแนวคิดมา

จากแนวคิดทางด้านการบริหาร  ซึ่งมแีนวคิดที่แตกต่างกัน 3 แนวคิด คอื แนวคิดที่ 1             

มี 3 ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) และวัสดุสิ่งของ (Materials) เรียกกันว่า “3 Ms” 
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แนวคิดที่ 2 ม ี4 ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) และการ

จัดการ (Management) เรียกว่า“4 Ms” แนวคิดที่ 3 มี 6 ประการ คอื คน (Man) เงิน 

(Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) วิธีการ (Method) ตลาด(Market) และ เครื่องจักรกล 

(Machine) เรียกว่า “6 Ms” แต่ปัจจุบันนีท้รัพยากรทางการศกึษามีแนวคิดครอบคลุม       

ด้านต่าง ๆ หลากหลายมากขึน้ อาทิ บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณเพื่อการศึกษา

ทรัพยากรในท้องถิ่น สื่อทางการศึกษา อาคารสถานที่ และเวลา 

     สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2562, หน้า 4 - 16) 

ได้กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้มีขอ้บัญญัติไว้เกี่ยวกับทรัพยากรทางการศกึษา ดังนี้ 

      หมวด 1  มาตรา 9 ขอ้ 5 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ   

มาใช้ในการจัดการศกึษา 

      หมวด 7  มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดม

ทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา โดยนำประสบการณ์ ความรู้

ความชำนาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทาง

การศกึษาและยกย่องเชดิชูผูท้ี่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

      หมวด 8  มาตรา 58  ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน

ด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชพี สถาบันศาสนา    

สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศกึษาดังนี้ 

       1. ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากร

เพื่อการศกึษา บริษัทจัดเก็บภาษีเพื่อการศกึษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตาม

กฎหมายกำหนด 

       2. ใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  และสถาบัน

สังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศกึษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย

ทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็น 

      ทั้งนี ้ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้

แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการ 
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ลดหย่อนหรอืยกเว้นภาษี ตามความเหมาะสมและความจำเป็น 

     สรุปได้ว่า ทรัพยากรทางการศกึษาเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานของสถานศึกษา โดยให้ความสำคัญต่อการจัดระบบงาน การ

วางแผนการใช้หรอืระดมทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากรใหเ้หมาะสมตามภารกิจของ

สถานศกึษา และการใชท้รัพยากรที่มอียู่อย่างคุ้มค่า เพื่อสนับสนุนใหก้ารจัดการศกึษา

ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา    

     จากแนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา

ข้างตน้ สรุปได้ว่า งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา เป็นปัจจัยที่มคีวามจำเป็นต่อ

การบริหารงานให้เกิดผลสำเร็จในด้านการจัดการศกึษาของสถานศกึษา โดยให้ความ 

สำคัญต่อการจัดระบบงาน การวางแผนใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มอียู่อย่างคุ้มค่า

และเหมาะสมตามภารกิจของสถานศึกษา มกีารแสวงหาหรือระดมงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา ที่มีความหลากหลาย โดยอาจกระทำในรูปแบบของการจัดตัง้

โครงการเพื่อของบประมาณจากทางราชการ การระดมทรัพยากรจากฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรวมถึงการตดิตาม ตรวจสอบ

ทรัพยากรที่มคีวามชำรุดเสียหาย เพื่อนำมาวางแผนการจัดสรรทรัพยากรทดแทน และ

ติดตามการใชง้บประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการศกึษาให้กับผูเ้รียน 

 5. เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  5.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดังนี้ 

    ทวีศักดิ์ หยิมกระโทก (2558, หนา้ 9) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยี

สารสนเทศ หมายถึง การดำเนินงานของสถานศกึษาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศกึษา โดยจัดเก็บข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ประมวลผลและจัดทำเป็นสารสนเทศรูปแบบ

ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน 

    นีรนุช ชัยบิน (2561, หน้า 32) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยี

สารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีเพื่อใช้กับการจัดการสารสนเทศ โดยการจัดเก็บ การ

ประมวลผล การค้นคืน และการรับ-ส่งสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งสามารถใช้

เทคโนโลยีได ้
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    ประยงค์ ศรีโทมี (2561, หน้า 47) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยี

สารสนเทศ หมายถึง การนำข้อมูลที่ได้มากลั่นกรองให้เป็นข้อมูลสารสนเทศเป็นเทคโนโลยี 

ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การปะมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา 

และการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสม และการใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ เพื่อค้นหา เพื่อการเรียนรู้ และการเผยแพร่ข้อมูล 

    พระวสันต ธีรวโร (2561, หน้า 19) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยี

สารสนเทศ หมายถึง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานใน

ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศกึษา ดา้นวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพในการ

ทำงานด้านนั้น ๆ และเพื่อความรวดเร็วคลองตัวในการเผยแพรข้อมูล การตดิต่อสื่อสาร 

การศกึษาหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

    James L. C. (2005, p. 183) ได้กล่าวว่า สารสนเทศและเทคโนโลยี

การสื่อสารเป็นศูนย์กลางของการปฏิวัตทิางเทคโนโลยีการใชเ้ทคโนโลยีจึงเป็นหนทางหรอื

เครื่องมือสู่ผลสำเร็จ แต่ก็เป็นอุปสรรคของผู้ฝกึอบรมที่ตอ้งพยายามหาวิธีการ รูปแบบมา

พัฒนาใหค้นเหล่านั้น 

   จากความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศข้างตน้ สรุปได้ว่า เทคโนโลยี

สารสนเทศ หมายถึง การดำเนินงานของโรงเรียนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงเรียนโดยมีการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของโรงเรียน มกีารจัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใ้นจัดการเรียนการสอนได้

อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมใชง้าน มีการพัฒนาบุคลากรให้ใช้ระบบ

สารสนเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และมีการจัดเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การดำเนินงานในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  

  5.2 แนวคดิเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดังนี้ 

    ณรงค์ สมพงษ์ (2552 อา้งถึงใน รัตนา ฟูมั่น, 2559, หน้า 25 - 26) 

ได้กล่าวว่า การใชเ้ทคโนโลยีในสถานศกึษาโดยทั่วไป ม ี6 ประเภท คือ 

     1. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI – computer assisted 

instruction) เป็นการนำเอาคำอธิบาย บทเรียนมาบรรจุไว้ในคอมพิวเตอร์ แล้วนำบทเรียน

นั้นมาแสดงแก่ผูเ้รียน เมื่อผู้เรียนอ่านคำอธิบายนั้นแล้ว คอมพิวเตอร์จะทดสอบความเข้าใจ 
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ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ต้องมวีิธีการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึน้ แล้ว 

ถามซ้ำอีก ซึ่งปัจจุบันมีพัฒนาการถึงระดับใช้สื่อประสม และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้การเรียน

การสอนบรรลุผลสัมฤทธิ์มากขึ้น 

     2. การศกึษาทางไกล เช่น การใช้วทิยุ โทรทัศน์ ออกรายการให้

ผูเ้รียนศึกษาเองตามเวลาที่ออกอากาศไปจนถึงการใช้ระบบแพร่ภาพผ่านดาวเทียม หรอื

การประยุกต์ใช้ ระบบประชุมทางไกล โดยผูส้อนและผูเ้รียนสามารถสื่อสารถึงกันได้ 

     3. เครอืข่ายการศกึษา เพื่อให้ครูอาจารย์ และนักเรียน มีโอกาสใช้

เครือข่ายเพื่อเสาะแสวงหาความรูท้ี่อยู่อย่างมากมายในโลกและใช้บริการต่าง ๆ ใหเ้ป็น

ประโยชน์ทางการศกึษา เช่น บริการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e mail) การเผยแพร่และ

ค้นหาข้อมูลในระบบเวิร์ด ไวด์ เว็บ (world wide web) ซึ่งปัจจุบันมเีครือข่าย school net    

ที่เนคเทคได้ส่งเสรมิให้เกิดขึน้ มีโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการนีเ้ป็นจำนวนมาก และ      

ยังมีเครอืข่ายกาญจนาภเิษกที่จัดทำขึน้เพื่อเป็นการกระจายความรูใ้ห้ประชาชน โดยไม่ต้อง 

เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้แต่อย่างใด 

     4. การใช้งานในห้องสมุด มีการส่งเสริมให้หอ้งสมุดมหาวิทยาลัย

ทั้งของรัฐและเอกชนมีความร่วมมอืในการให้บริการในลักษณะเครือข่าย เช่น โครงการ     

พูลิเน็ต (pulinet: provincial university library network) และโครงการไทยลิเน็ต (thailinet: 

thai library network) การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหอ้งสมุด ทำให้ผู้ใช้ได้รับ          

ความสะดวกมากขึ้น เช่น บริการยมืคืน การค้นหาหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ                 

ที่ตอ้งการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

     5. การใช้งานในหอ้งปฏิบัติการ โดยใช้การจัดการทำงานใน

หอ้งปฏิบัติการร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น การจำลองแบบ การออกแบบวงจรไฟฟ้า           

การควบคุม การทดลอง 

     6. การใช้ในงานประจำและการบริหาร เช่น การจัดทำประวัติ

นักเรียน นักศึกษา การลงทะเบียน การแนะแนวศกึษาต่อ ขอ้มูลผูป้กครอง ข้อมูลครู         

ซึ่งการมขี้อมูลดังกล่าว ทำใหค้รูอาจารย์สามารถติดตามและดูแลนักเรียนได้ดีขึ้น 

    วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556,หนา้ 43 – 44 อ้างถึงใน ประยงค์ ศรีโทมี, 

2561, หนา้ 49) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการศกึษาอย่าง

มาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมมีบทบาทที่

สำคัญต่อการพัฒนาการศกึษา ดังนี้ 
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     1. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยเรื่องการเรียนรู้ ปัจจุบัน

มีเครื่องมอืที่ 1 ช่วยสนับสนุนการเรียนรู ้หลายด้าน มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

ระบบสนับสนุนการรับรู้ ข่าวสาร เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ใน World 

Wide Web เป็นต้น 

     2. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดการศกึษา 

โดยเฉพาะการจัดการศกึษา สมัยใหม่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผน   

การดำเนินการ การตดิตามและประเมินผลซึ่งอาศัยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทที่สำคัญ 

     3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารระหว่างบุคคล ในเกือบ 

ทุกวงการทั้งทางด้านการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยสื่อสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล เช่น            

การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผูเ้รียน โดยใช้องศ์ประกอบที่สำคัญช่วยสนับสนุนให้เกิด

ประสิทธิภาพในการดำเนนิงาน เช่น การใชโ้ทรศัพท์โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์        

เทเลคอมเฟอเรนซ์ เป็นต้น 

    วรรณศร จันทโสลิด (2560, หนา้ 8 - 9) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ 

     1. ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของ

สังคมไทยในยุคปัจจุบันมกีารพัฒนาการใชร้ะบบสื่อสาร โทรคมนาคมเพื่อติดต่อสื่อสาร  

ไม่สะดวกหน้ากว้างไกลยิ่งขึ้น ทำให้โลกเปรียบเสมอืนไร้พรมแดน มีการประยุกต์ใช้กับ

เครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับชีวติประจำวันทุกประเภท เช่น 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน เครื่องฟอกอากาศ เครื่องมอืแพทย์ เครื่องมอืวัด

ระยะทาง เครื่องมอืติดต่อสื่อสาร เป็นต้น 

     2. ช่วยเสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและเป็นการกระจาย

โอกาส ให้เกิดความเสมอภาคทั้งชุมชนเมืองและชุมชนระดับรากหญ้า เทคโนโลยี

สารสนเทศทำให้เกิดการกระจายโอกาสไปทั่วทุกชุมชน เช่น การพัฒนาเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ทำให้เกิดโครงการอนิเตอร์เน็ตชุมชนพี่ชายเป็นช่องทางในการส่งผ่านองค์

ความรู ้ศูนย์การศกึษาทางไกลแพทย์ทางไกล เป็นต้น 

     3. มปีระโยชน์ต่อการผลิตในอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม

ปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันด้านการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ส่วนแบ่ง

การตลาด ที่มปีริมาณความต้องการจำนวนมากจึงจำเป็นต้องค้นหากระบวนการผลิตให้ได้
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สินค้าทีม่ีราคาเหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิต

เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าไม่ให้เกิดการผิดพลาด 

     4. เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศ ภารกิจด้านการทหารและ

การป้องกันประเทศในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อระบบการ

เตือนภัยและการป้องกันภัย อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่และระบบควบคุมต่าง ๆ ล้วนแลว้

เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แทบทั้งสิน้ 

     5. เป็นเครื่องช่วยสอนสำหรับการเรียนการสอนและการฝกึอบรม 

ปัจจุบันกล่าวได้ว่าอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาท

อย่างสูงต่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม โดยใช้เป็นเครื่องช่วยสอนในลักษณะต่าง ๆ 

เช่น e - Book, e - learning, และ Online Learning  ทำให้การเรยีนการสอนเป็นเรื่องที่ง่าย

และสะดวกขึน้ 

     6. เป็นประโยชน์ต่อระบบสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาระบบนิเวศ

จำเป็นต้องใช้ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมการตดิตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์

อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น 

     7. เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการวิจัยและพัฒนาองค์ความรูใ้หม่     

ในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมทั้งประดิษฐ์สิ่งของและนวัตกรรม

ใหม่ ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใชค้อมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ

และการสร้างสรรค์ รวมทั้งการทดลองใช้และจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาวิจัย

ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

     8. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวติประจำวัน 

จะพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนนับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึง

แก่กรรม จะต้องอาศัยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในสังคม แนวโน้มบทบาทของเทคโนโลยี

เหล่านี้ นับวันจะยิ่งมคีวามสำคัญมากขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวติประจำวัน

ของมนุษย์ทุกคน 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่กล่าวมาข้างตน้ สรุปได้ว่า 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่มบีทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งทาง 

ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้าน

การศกึษา อาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้นเปรียบเหมอืนเครื่องจักรที่สามารถ 
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รองรับข้อมูลข่าวสารมาทำการประมวลผลและการแสดงผลตามที่ต้องการได้รวดเร็ว  

โดยอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ ช่วยในการจัดการได้แก่ โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรม

ชุดคำสั่งต่าง ๆ และที่สำคัญคือ ผู้ที่จะตัดสินใจหรอืสั่งการให้ทำงานได้ถูกต้องตาม

เป้าหมาย ซึ่งได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูใ้ช้ ผู้บริหาร และผูช้ำนาญการ หรอืนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในภายในองค์การหรอื

โรงเรียนมีความสำคัญทั้งด้านการจัดการองค์การและการเรียนรู ้เป็นการสร้างเครอืข่าย

และสร้างฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในการเรียนรู ้  

การตดิต่อ สื่อสาร และทำใหเ้กิดความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการ

ดำเนนิงานและพัฒนาองค์การ 

 6. การทำงานเป็นทมี 

  6.1 ความหมายของการทำงานเป็นทมี 

   มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของการทำงานเป็นทีม ดังนี้ 

    วรรณภา เย็นมนัส (2557, หนา้ 24) ได้ให้ความหมายว่า การทำงาน

เป็นทีม หมายถึง การทำงานของกลุ่มบุคคลที่มคีวามสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มีการพึงพา

อาศัยในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีมร่วมกันด้วยความเต็มใจ และการ

ทำงานเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมายนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการวิธีการในการทำงานร่วมกัน

อย่างมาก อาศัยความพร้อมตัง้แต่ทรัพยากร สมาชิกทีม งบประมาณ ที่สำคัญคือ

ความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ำต่อสมาชิกร่วมทีม หรือสมาชิกผู้ร่วมทีมดว้ยกันเอง ในการ

ทำงานร่วมกันเป็นทีมนั้น จะมีรูปแบบและลักษณะเฉพาะของการรวมกลุ่มกันทำงาน

แตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์ ทำให้แยกประเภทของทีมงานได้หลายวิธี 

    นฤมล กอบแก้ว (2559, หน้า 19) ได้ให้ความหมายว่า การทำงาน

เป็นทีม หมายถึง การที่ผู้บริหาร ครูผู้สอน และครูที่ปรึกษา ร่วมกันประชุม ปรึกษาหารอื

เพื่อกำหนดนโยบาย โครงสร้าง แนวทางการปฏิบัติงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสใหส้มาชิกทุกคนได้แสดง

ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรอืแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงานที่เกิดขึน้  

    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2559, หนา้ 10)       

ได้กล่าวว่า ทีมงานประกอบไปด้วยคนตั้งแต่ 2 คนมารวมตัวกัน ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน 

และมุ่งการทำงานเพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพ  
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   จากความหมายของการทำงานเป็นทีมข้างตน้ สรุปได้ว่า การทำงานเป็น

ทีม หมายถึง การทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน หรือการทำงานของบุคคลมากกว่า 1 คน

ขึน้ไป โดยจะมีเป้าหมายในการทำงานอย่างเดียวกัน มีการใชห้ลักการมสี่วนร่วมในการ

ดำเนนิงาน มีการประชุม การประสานงาน การวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน เมื่อมีการ

ตัดสินใจอะไรสำคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายโดยร่วม ต้องมีการลงมติ ตัดสนิใจ

ร่วมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการมุ่งพัฒนาผูเ้รียน

เป็นสำคัญ 

  6.2 แนวคดิเกี่ยวกับการทำงานเป็นทมี 

   มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ดังนี้ 

    นฤมล กอบแก้ว (2559, หน้า 70 - 71) ได้กล่าวว่า การทำงาน        

เป็นทีม ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คอืการวางนโยบาย 

โดยเน้นการมสี่วนร่วมของสมาชิกในทีม สร้างพืน้ฐานความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน 

เป็นทีม ตระหนัก และเห็นความสำคัญของทีม ประชุมปรึกษาหารอืกันเพื่อตั้งวิสัยทัศน์ที่

ชัดเจนมุ่งสู่การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เสริมสร้างความสามัคคี และสร้างความ

เข้มแข็งให้เครอืข่าย การทำงานเป็นทีมให้ผลลัพธ์ที่ดกีว่าการทำด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หรอืคนเดียวทำ หากคณะครูประสานความร่วมมอืกับผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม ร่วมคิด ร่วม

วางแผน ร่วมปฏิบัติ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างดว้ยความเต็มใจ เปิดโอกาสให้สมาชิก

ในทีมได้มสี่วนร่วมในการแก้ปัญหา และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผูร้่วมงานจะมีความรู้สึก

ภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ทำให้รักงานผูกพัน 

ต่องาน ส่งผลใหส้ามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มที่ 

    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2559, หนา้ 11)        

ได้กล่าวถึงความสำคัญของทีมงานว่า การทำงานบางอย่างต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน 

จงึจะประสบความสำเร็จ เนื่องจากทุกคนมคีวามสามารถแต่ความสามารถของทุกคนมี

จำกัด การนำความสามารถของทุกคนมารวมกันจึงเกิดผลงานมากขึ้น อกีทั้งงานบางอย่าง

ต้องการความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์จงึตอ้งการคนมาทำงาน ด้วยการคิดร่วมกัน งานจงึ

ออกมาสำเร็จ องค์กรที่สามารถสร้างทีม พัฒนาทีม ให้ทำงานร่วมกันได้ องค์กรนั้นจะ

เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว ทีมงานที่ดีจงึส่งผลให้งานเกิดประสทิธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลต่อองค์กร ช่วยลดความสูญเสียขององค์กร 
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    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (2564, ออนไลน์) ได้กล่าวถึง ลักษณะและ

แนวทางของการทำงานเป็นทีม (Teamwork) อย่างมีประสิทธิภาพ มี 6 ข้อ ดังนี้ 

     1. เข้าใจการทำงานของตนเองและคนอื่น จุดเริ่มต้นแรกของการ

ทำงานเป็นทีมอย่างมปีระสิทธิภาพนั่นก็คือ “ผู้ปฏิบัติงาน” แม้จะเป็นหน่วยเล็กที่สุดของทีม  

แต่ก็สำคัญที่สุดเช่นกัน เพราะการที่ทีมมีบุคลากรที่ดีมารวมตัวกัน รวมทั้งมีความเข้าใจถึง

การทำงานของผู้อื่นในทีม โดยอาศัยข้อดีเกือ้หนุนซึ่งกันและกัน หากมีจุดไหนที่แตกต่างกัน

มาก ก็พร้อมจะเข้าใจ 

     2. สร้างและโฟกัสเป้าหมายร่วมกัน เมื่อทำงานเป็นทีมก็ควรเริ่ม

วางแผนโดยสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อโฟกัสเป้าหมายในการเดินไปข้างหน้าร่วมกัน 

และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จตามภารกิจ ซึ่งการกำหนด

วัตถุประสงค์ที่ด ีควรมีการกำหนดขอบข่ายหน้าที่ความรับผดิชอบของแต่ละคนให้ชัดเจน 

แต่โฟกัสในสิ่งเดียวกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืร่วมมอืร่วมใจและวัดความสำเร็จของทีม โดย

อาจเขียนวัตถุประสงค์และหนา้ที่ของแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าใจง่ายและทำได้

จรงิ สนองนโยบายองค์กร 

     3. สร้างทีมดว้ยความสามารถหรอืจุดเด่นของแต่ละคน เมื่อ

กำหนดหน้าที่และภาระงานของแต่ละคนตามความสามารถ ตำแหน่ง และประสบการณ์

แล้ว หัวหน้าทีมก็ควรมองหาจุดเด่นของแต่ละคน ทั้งในเรื่องการทำงานและทัศนคติต่าง ๆ 

เพื่อต่อช้ินส่วนจิ๊กซอว์แต่ละอันให้เข้ากันประสานเป็นหนึ่งเดียว อาจสร้างระบบบัดดี้เพื่อให้

รองรับการทำงานซึ่งกันและกัน ช่วยเพิ่มการมสี่วนร่วมและลดความผิดพลาดของงาน 

     4. ตรงไปตรงมา จริงใจต่อกัน ให้การสนับสนุนกัน เมื่อทำงาน

ร่วมกันเพื่อจุดประสงค์เดียวกันแลว้ ก็ควรเปิดใจต่อกัน ตรงไปตรงมาทั้งในเรื่องของงาน 

และความจริงใจระหว่างกันในทีม มีขอ้เสนอแนะ เห็นพ้องเห็นต่างในจุดไหนอย่างไรก็กล้าที่

จะพูดออกไปตามตรงโดยไม่ใชอ้ารมณ์หรือเรื่องส่วนตัว เมื่อเห็นต่างแล้วก็ควรมีเหตุผลที่ดี

สนับสนุนให้เกียรตกิัน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมได้แก้ไขจุดบกพร่อง สิ่งนีไ้ม่

นับเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่คอืความจริงใจและให้การสนับสนุนกันอย่างแท้จรงิ  

     5. เพิ่มความสนิทสนม สานสัมพันธ์ ฝ่ายบุคคลหรือหัวหนา้งานใน

หลาย ๆ องค์กร มีนโยบายละลายพฤติกรรมของทีม เช่น การไปเที่ยว Outing กิจกรรม

สนุกสนานร่วมกันต่าง ๆ เพื่อหนุนให้เกิดความสนุกสนานสานสัมพันธ์กันในองค์กร เมื่อมี

ความสนทิสนมกันระดับหนึ่งแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมทำงานไปด้วยกันอย่างราบรื่นมากขึ้นไป
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อีก กิจกรรมแบบนีจ้ึงควรจัดขึน้ปีละหลายครั้งหน่อย เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องการ

ทำงานเป็นทีมแล้ว ยังช่วยลดภาวะความตึงเครียดจากการทำงานได้อีกด้วย 

     6. เป็นผู้นำที่ด ีและเป็นผู้ตามที่มีวนิัยบุคคลในทีมที่มี Teamwork 

ดี มักจะประกอบด้วยคนที่มีลักษณะภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามในขณะเดียวกัน   

คำว่าผูน้ำในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการเป็นหัวหน้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการกล้า

ตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น รูห้น้าที่ของตนเอง ไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับ มี

ข้อเสนอแนะที่ดใีห้เพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอ และในขณะเดียวกัน เมื่อผูอ้ื่นในทีมแสดงภาวะ

ความเป็นผู้นำบ้าง ก็สามารถเป็นผู้ตามที่มีวนิัย เปิดกว้าง ยอมรับข้อเสนอแนะแล้วนำมา

ปรับปรุงตนเองได้ ให้สมาชิกในทีมได้พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา 

    Burke (2014, p. 34) ได้กล่าวว่า การทำงานเป็นทีมให้ผลลัพธ์ที่ดกีว่า

การทำด้วยบุคคล ใดบุคคลหนึ่งหรือทำคนเดียว หากคณะครูทำงานเป็นทีมจะทำให้พัฒนา

นักเรียนได้อย่างเต็มที่ เชื่อม่ันในกระบวนการ โดยผูบ้ริหารกระตุ้น ครูเป็นผูป้ฏิบัติ ประชุม

ปรึกษาหารอืกันเพื่อสัมพันธ์อันดีภายในทีม ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันด้วยความ

เต็มใจ ตัง้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมุ่งสู่การปฏิบัติไปใน ทิศทางเดียวกัน ประสานงานกันโดยมีแผน

เป็นกรอบในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทันเวลา ทัน

เหตุการณ์ เมื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะภายในโรงเรียนอัน ประกอบไปด้วยผูบ้ริหาร 

ครู เจา้หนา้ที่และนักเรียนแล้ว จึงทำการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังทีมภายนอก 

ได้แก่ ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนในการพัฒนานักเรียน

อย่างสมานฉันท์และยั่งยืนต่อไป 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมข้างตน้ สรุปได้ว่า การทำงาน

เป็นทีม เป็นปัจจัยที่องค์กรให้ความสำคัญมาก เพราะพลังของการทำงานเป็นทีม ช่วยให้

องค์กรบรรลุเป้าหมายในงานต่าง ๆ ได้มากกว่า ซึ่งนอกจากจะต้องให้ความสำคัญในการ

ทำงานร่วมกันแล้ว แต่ต้องทำงานร่วมกันใหไ้ด้อย่างมคีุณภาพ และมีประสิทธิภาพด้วย ใน

การทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนนัน้ ตอ้งอาศัยการ

ทำงานร่วมกันจึงจะประสบความสำเร็จ เนื่องจากทุกคนมคีวามสามารถแต่ความสามารถ

ของทุกคนมีจำกัด ดังนั้น ครูจะต้องประสานความร่วมมอืไปยังฝ่ายต่าง ๆ เช่น ผู้บริหาร 

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดการทำงาน

ร่วมกันเป็นทีม ร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมได้มีส่วน

ร่วมในการแก้ปัญหานั้น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนในการ
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พัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ และส่งผลใหก้ารดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

ในโรงเรยีนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 7. การบริหารจัดการ 

  7.1 ความหมายของการบรหิารจัดการ 

   มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการ ดังนี้ 

    ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 143) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร

จัดการเป็นทั้งศาสตร์ (Science) และศลิปะ (Art) เป็นศาสตร์ในแง่ที่การบริหารจัดการ 

อย่างเป็นระบบ มีแผน มีกระบวนการจัดกระทำเกี่ยวกับระบบคน ระบบงาน และระบบการ

ใช้ปัจจัยทรัพยากรอย่างมเีหตุผล มีหลักการ เพื่อใหก้ารปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ขององค์การ

เกิดประสทิธิผลและประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการก็เป็นศลิปะของการ

กำกับดูแลบุคคล ให้ความเอาใจใส่ต่ออารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการ และความพอใจ

ของแต่ละบุคคล 

    เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, หน้า 41) ได้ให้ความหมายว่า 

กระบวนการบริหาร เป็นการทำงานที่มขีั้นตอนในการจัดการที่ดี คอื การวางแผนการจัด 

การองค์การ มีการบังคับบัญชาสั่งการและมีการประสานงานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้การ

ทำงานราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ อกีทั้งยังมีการควบคุมตั้งแต่เริ่มต้นการทำงาน        

โดยการกำหนดมาตรฐาน การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจน

ดำเนนิงานตามแบบแผนและมีวิธีการประเมินแผนเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

ที่กำหนดไว้ 

    วิมาลย์ ลีทอง (2563, หนา้ 13)  ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร

จัดการ หมายถึง การส่งเสริม ช่วยเหลอื สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศกึษา 

ให้สามารถดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ โดยที่

นักเรียนจะได้พัฒนาตนเองในทุกด้าน และเติบโตไปเป็นประชากรที่ดแีละมีคุณภาพใน

สังคมตลอดไปและเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การโดยอาศัยหน้าที่ทางการ

บริหาร คอื การวางแผนการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์นโยบายและการจัดการศกึษาระบบ

อำนวยการที่เน้นการมสี่วนร่วม การติดต่อสื่อสารที่ดีทั้งภายในและภายนอก และระบบ

การประกันคุณภาพที่มคีุณภาพ 
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    Bartol and Martin (1991, pp. 6) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร

จัดการองค์การ (Management) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติเพื่อใหบ้ังเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การ

นำหรอืสั่งการ และการควบคุม  

   จากความหมายของการบริหารจัดการข้างตน้ สรุปได้ว่า การบริหาร

จัดการ หมายถึง กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบท ตลอดจนนโยบายการจัดการศกึษา และการนำ

ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน และการปรับปรุงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น        

โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกำกับ ตดิตาม ควบคุม และการประเมินผลการ

ดำเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

  7.2 แนวคดิเกี่ยวกับการบรหิารจัดการ 

   มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ดังนี้  

    สำนักทดสอบทางการศกึษา (2559, หนา้ 8) กล่าวถึง รายละเอียด

ของมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศกึษา มาตรฐานที่ 1 

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศกึษาว่ามีประเด็นในการพิจารณา 

ดังนี้ 

     1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศกึษากำหนด

ชัดเจนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

      1.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ

ของผู้เรยีนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนนิการอย่างเป็นรูปธรรม 

      1.2 การวางแผนและดำเนนิงานพัฒนาครูและบุคลากร          

ให้มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

      1.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

อย่างเป็นระบบ 

      1.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม

ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     2. การมสี่วนร่วมของผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบ

ต่อผลการจัดการศกึษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
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     3. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด

การศกึษา 

    ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 143 - 144) ได้กล่าวถึงลักษณะ           

การบริหารจัดการโดยทั่วไปใช้หลักดำเนนิการของ PAPOSDCORB มีหลักปฏิบัติ 9 ประการ 

ดังนี้ 

     1. การกำหนดนโยบาย (Policy) รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  

ทิศทางการผลติและการบริการ 

     2. การจัดแบ่งและใช้อำนาจหนา้ที่ (Authority) เพื่อการบังคับ

บัญชา วนิิจฉัย สั่งการตัดสินใจ 

     3. การวางแผน (Planning) กำหนดผลที่ตอ้งการของการผลิตหรอื 

การบริการ นำมากำหนดกิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา ปัจจัยที่จะต้องใช ้และ

ผูร้ับผิดชอบ 

     4. การจัดองค์การ (Organizing) จัดกลุ่มงานตามโครงสร้างของ

องค์การ จัดให้การดำเนินงานมคีวามสัมพันธ์กัน 

     5. การจัดบุคลากร (Staffing) เข้าหน่วยงานหรือเข้ากลุ่มต่าง ๆ 

กำหนดหน้าที่รับผดิชอบ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน กำหนดสายงานการบังคับ

บัญชาและการควบคุมงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ 

     6. การสั่งการหรอืการอำนวยการ (Directing) เป็นการใช้อำนาจ

และอิทธิพลโดยผูบ้ริหารต่อผูป้ฏิบัติงานเพื่อให้มกีารดำเนินงานตามแผนจนบรรลุผล        

ตามเป้าหมาย 

     7. การประสานงาน (Coordinating) ระหว่างผูป้ฏิบัติงานตำแหน่ง

หนา้ที่ต่าง ๆ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล รวมถึงการสื่อสาร     

ในองค์การ การระดมความคิดความร่วมมอื ขจัดปัญหาความขัดแย้ง และปัญหาอุปสรรค

ในการทำงาน 

     8. การประเมินและงายงาน (Reporting) การใชป้ัจจัยการปฏิบัติ 

งานตามแผนการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน และผลผลิตของการดำเนินงานที่แสดงถึงการ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การนำผลการปฏิบัติและผลที่นำมาเป็นข้อมูลป้อนกลับ 

(Feedback) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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     9. การจัดงบประมาณ (Budgeting) และปัจจัยทรัพยากรต่าง ๆ   

ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานครอบคลุมถึงงบประมาณที่จะใช้ในการลงทุน และการพิจารณา

จัดรายได้นำมาตอบแทนแก่บุคลากร 

    Bartol and Martin (1991, pp. 7 - 8) ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการ  

เป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายของ

องค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

     1. การวางแผน (Planning) คือ กระบวนการกำหนดเป้าหมาย  

วัตถุประสงค์ ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติเป็นขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

     2. การจัดองค์การ (Organizing) คือ กระบวนการจัดปัจจัย

ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงบุคคลเข้าสู่โครงการสร้างของการแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ 

ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน กำหนดลักษณะการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

     3. การนำหรอืสั่งการ (Leading or Directing) คือ กระบวนการ

มอบหมายสั่งการใหบุ้คลากรปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามโครงสรา้งงานที่กำหนด ใชค้วามเป็น

ผูน้ำสร้างอิทธิพลโน้มนา้วบุคลากรใหป้ฏิบัติงานได้อย่างได้ผล (Productive) 

     4. การควบคุม (Controlling) คือ กระบวนการตดิตามตรวจสอบ 

กำกับดูแลแนะนำการแก้ไข ให้บุคลากรปฏิบัติกิจกรรมหรอืงานต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานคุณภาพที่พึงปรารถนาและให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตอ้งการ 

    จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้างตน้ สรุปได้ว่า การบริหาร

จัดการ เป็นปัจจัยที่เป็นกิจกรรมหรอืกระบวนการของการบริหารที่มสีำคัญต่อการดำเนิน 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน ประกอบด้วย 1) การวางแผน เป็นการกำหนด

กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา ปัจจัยที่จะต้องใช้ และผูร้ับผิดชอบ 2) การจัด

องค์การ เป็นการจัดกลุ่มงานตามโครงสร้างขององค์การ จัดใหก้ารดำเนินงานมีความ 

สัมพันธ์กัน 3) ภาวะผูน้ำ เป็นการใชอ้ำนาจและอิทธิพลโดยผูบ้ริหารต่อผูป้ฏิบัติงานเพื่อให้

มีการดำเนินงานตามแผนจนบรรลุผลตามเป้าหมาย และ 4) การควบคุม เป็นกำหนดหน้าที่

รับผิดชอบ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน กำหนดสายงานการบังคับบัญชาและการ

ควบคุมงาน โดยใช้ทรัพยากรโดยผ่านผูอ้ื่นให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 
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 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนข้างต้น ทำใหผู้ว้ิจัยสามารถสังเคราะห์

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นกรอบใน

การวิจัยในครั้งนีไ้ด้ทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านภาวะผูน้ำ 2) ด้านการพัฒนา

บุคลากร 3) ด้านความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน 4) ด้านงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษา 5) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านการทำงานเป็นทีม และ 7) ด้านการ

บริหารจัดการ ซึ่งผูว้ิจัยคาดว่าปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรทั้ง 7 ดา้น ดังกล่าวจะส่งผล

ต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

 

การดำเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน 

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

อย่างมีขัน้ตอน พร้อมทั้งมีวิธีการ และเครื่องมือที่มมีาตรฐาน มีคุณภาพมีหลักฐานในการ

ทำงานที่ตรวจสอบได้ โดยมีครูที่ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานดังกล่าว และมี

การประสานงานความร่วมมอือย่างใกล้ชิดกับผูท้ี่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริม

จากโรงเรยีน ทั้งนี้ มีนักวิจัยและนักการศกึษา ได้กล่าวถึง ความหมายของระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน แนวคิดเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน วัตถุประสงค์ของระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน การดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบทบาทหน้าที่ของ

ผูร้ับผิดชอบหรอืผูเ้กี่ยวข้องในระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนไว้ในมุมมองที่แตกต่างกัน

ออกไป ดังนี ้

  1. ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

   มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน ดังนี้ 

    สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552, หน้า 13) ได้ให้

ความหมายว่า ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน หมายถึง กระบวนการการดำเนินงาน 

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างเป็นระบบ มขีั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ

ดำเนนิงาน โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศกึษา 

อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหารและครูทุกคน มีวธิีการ

และเครื่องมอืที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ 
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    กรมสุขภาพจติ (2554, หน้า 4) ได้ให้ความหมายว่า ระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน คอื กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างมีขัน้ตอนพร้อม

ด้วยวิธีการและเครื่องมอืการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ

ดำเนนิการดังกล่าวและมีการประสานความร่วมมอือย่างใกล้ชิดกับครูที่ปรึกษา หรือ

บุคลากรภายนอกรวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน การดูแลช่วยเหลอื หมาย

รวมถึง การส่งเสริม การป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมอืสำหรับ 

ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใชใ้นการดำเนินงานพัฒนานักเรียนใหม้ี 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปลอดภัยจากสารเสพติด 

    วรรณภา เย็นมนัส (2557, หนา้ 54) ได้ให้ความหมายว่า ระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมรีะบบ

ขั้นตอน มวีิธีการและเครื่องมอืที่มมีาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่

ตรวจสอบได้โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา  

โดยมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีทักษะการดำรงชีวติและรอดพ้น 

จากวิกฤตทั้งปวง 

    นฤมล กอบแก้ว (2559, หน้า 25) ได้ให้ความหมายว่า ระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างเป็น

ระบบ มวีิธีการ เครื่องมอืที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ โดยมีการ

ประสานกับบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาเพื่อส่งเสริม 

ป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มคีุณภาพชีวติที่ด ี 

มีทักษะการดำเนินชีวติ อยู่ในสังคมอย่างเข้มแข็งแล้วรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง 

    สำนกับริหารงานการมัธยมศกึษาตอนปลาย (2562, หนา้ 183) ได้ให้

ความหมายว่า ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน คอื การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุม้กัน

ทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชวีิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวติ และรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

มีขัน้ตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมอืที่มมีาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักการ

ทำงานที่ตรวจสอบได้ โดยมีครูประจำช้ัน ครูที่ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน 

โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหนังภายในและนอกสถานศกึษา ได้แก่ 

คณะกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร และครูทุกคน มีวธิีการและ 
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เครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ 

    Hardwicke (2006, p. 17) ได้ให้ความหมายว่า ระบบการช่วยเหลอื

นักเรียน หมายถึง เครื่องมือในการจัดการปัญหาด้านพฤติกรรมและสุขภาพของนักเรียน  

โดยมีการคัดเลือกและอบรมทีมงานที่เข้ามาดำเนนิการให้ปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

แบบแผน และกระบวนการที่ถูกต้องแม่นยำ บรรลุเป้าหมายใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ในการเรียนตามที่โรงเรียนตอ้งการ 

    จากความหมายของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า  

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานช่วยเหลอืนักเรียนอย่างเป็น

ระบบมีขัน้ตอน วธิีการและเครื่องมอืการทำงานที่ชัดเจนมีคุณภาพ สามารถตรวจสอบได้ 

โดยการมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ร่วมมอืกัน เพื่อส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณภาพตามเป้าหมายที่ 

วางไว้ 

  2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  

   มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน ดังนี้ 

    สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552, หน้า 3 - 7) กล่าวว่า 

เด็กและเยาวชนในปัจจุบันจำนวนไม่น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อม

ไม่สร้างสรรค์ในสังคม ทำใหม้ีพฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็กและเยาวชนในอดีต จากการ

ประมวลสถิตขิ้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่าง ๆ พบว่าเด็กและ

เยาวชนทั้งที่เป็นนักเรียนในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน และระดับอื่น ๆ ส่วนหนึ่งมักมี

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 1) ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์จนถึงขัน้ หมกมุ่น และ

เรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเกม จนนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ก่อใหเ้กิดความ

สูญเสียแก่ตนเองและสังคม 2) นิยมประลองความเร็วโดยการแข่งรถมอเตอร์ไซค์และ 

มีพฤติกรรมใชร้ถจักรยานยนต์ที่ผดิกฎหมาย 3) ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาและ 

ข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท จับกลุ่มรวมตัวกันสร้างความปั่นป่วนในชุมชนไปจนถึงการยกพวก

ตีกัน 4) มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อย มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน

ตนเอง ขาดความรับผดิชอบ 5) เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย เริ่มจากการใชบุ้หรี่ เหล้า ยาบ้า 

ยาไอซ์ ยาเลิฟ และสารอันตรายที่แพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน และ 6) ขาดหลักยึด

เหนี่ยวทางจิตใจ ไม่เห็นความสำคัญของหลักศาสนา ค่านิยมความเป็นไทย ความสัมพันธ์
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กับคนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ตดิเพื่อน ตดิสื่อ ได้ให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่า

ความมคีุณธรรมนำ้ใจ  

    นอกจากนีเ้ด็กและเยาวชนยังมพีฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา

สังคม อาทิ ติดการพนัน นิยมเสี่ยงโชค การมั่วสุมในหอพัก ไม่ชอบไปโรงเรียน หนเีรียน  

ทำร้ายรังแกกันเอง หมกมุ่นกับสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ นิยมบริโภคอาหารกรุบกรอบ อาหารที่

ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ  เครียด ซึมเศร้า มองโลกในแง่ร้าย ไม่สนใจตอบปัญหาสังคม 

อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนมพีฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นผลมาจากปัจจัย

เสี่ยงต่าง ๆ เช่น ปัจจัยเสี่ยงจากสภาวะครอบครัว ปัจจัยเสี่ยงจากโรงเรยีน ปัจจัยเสี่ยง 

จากชุมชนและสังคม ปัจจัยเสี่ยงจากเพื่อน ปัจจัยเสี่ยงจากบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียน          

เป็นต้น ดว้ยสภาพและปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนดังที่กล่าวถึงข้างต้น สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน จงึเห็นความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมอืของกรมสุขภาพจิตและกรมสามัญศึกษา

ในอดีตจะเป็นเครื่องมอือีกชิ้นหนึ่งที่จะช่วยใหโ้รงเรียนและสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา    

ใช้เป็นกลไกในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในศตวรรษที่ 21 

    สำนกับริหารงานการมัธยมศกึษาตอนปลาย (2562, หนา้ 183)  

กล่าวว่า การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มคีุณภาพทางดา้นร่างกาย จติใจ สติปัญญา 

ความสามารถ มคีุณธรรมจริยธรรม และมีวถิีชวีิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่าน

กระบวนการทางการศกึษานั้น นอกจากจะดำเนนิการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน

แล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ

เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทางด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี 

ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการ

แขง่ขันทุกรูปแบบ ก่อใหเ้กิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งลว้นแต่เป็นผลเสีย

ต่อสุขภาพจติและสุขภาพกายของทุกคน จนนำไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวกิฤตทาง

สังคม ดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพชีวติของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์

รวม ทั้งด้านร่างกาย สถิตปิัญญา ความรูค้วามสามารถ คุณธรรมจรยิธรรม ตลอดจนให้มี

ทักษะในการดำรงชีวติ จึงจำเป็นที่ทุกโรงเรยีน ในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับผดิชอบในการ

สร้างเสริมคุณภาพชวีิตผูเ้รียน และแก้ไขวิกฤตสังคม จึงควรนำระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาใหเ้หมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน 
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    สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2563, หนา้ 2)   

กล่าวว่า สถานศกึษาเป็นสถานที่ที่เด็กนักเรียนมีความใกล้ชิดมากที่สุด รองลงมาจาก

ครอบครัว ผู้ปกครองให้การยอมรับ และคาดหวังว่าจะได้รับความรู ้การอบรมสั่งสอน  

การดูแลดว้ยการเอาใจใส่ สถานศกึษาจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กนักเรียน

เป็นหลัก ให้เด็กนักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางการศกึษาที่มคีวามปลอดภัย การ

จัดการเรยีนการสอนต้องครอบคลุม ทั้งดา้นความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ รวมทั้งสอนทักษะชีวิต ที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวติที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ  

ครูต้องบูรณาการเนื้อหาความรู ้และพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียนใหม้ีความพร้อมอย่างเป็น

องค์รวม โดยการเสริมสร้างคุณภาพชีวติเด็กนักเรียน และแก้วิกฤติทางสังคม สถานศกึษา

ต้องจัดระบบงาน กิจกรรมที่ส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสม ความรับผดิชอบต่อสังคม 

และความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน นำระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของเด็กนักเรียน โดยการนำกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 

ขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน  

การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อไปใช้ในช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม เด็กนักเรียน

จะต้องได้รับการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และดูแล โดยมี ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและ

บุคลากรทางการศกึษาในสถานศกึษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวติ 

    สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (2563, หนา้ 3 - 7)    

กล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศกึษา

ของโรงเรียนที่จะดำเนินงานดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่มีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมอืการ

ทำงานที่ชัดเจน มีครูประจำชั้นหรอืครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานโดยการ

มีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อาทิ 

คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพืน้ฐาน ผูป้กครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครูทุกคน ฯลฯ สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) จงึกำหนดนโยบายสำคัญใหโ้รงเรียนในสังกัด

ทุกแห่งจัดใหม้ีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง 

คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการ

พัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน  

โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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     1. พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม   

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 6 การจัดการศกึษาต้อง

เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จติใจ สติปัญญา ความรู ้และ

คุณธรรม มีจรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวติ สามารถ อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมี

ความสุข มาตรา 22 การจัดการศกึษาต้องยึดหลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้อง

ส่งเสริมใหน้ักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 26 ให้

โรงเรียนจัดการประเมินนักเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียน ความประพฤติ 

การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวน 

การเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศกึษา 

     2. พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติฉบับ

นีม้ีเป้าหมายในการดูแลช่วยเหลอืเด็กและครอบครัวให้อยู่ในสภาพที่มมีาตรฐานในการ

ดำรงชีวติที่ดี ได้รับการดูแล ให้มีพัฒนาการตามวัย และเด็กทุกคนต้องมีหลักประกันความ

ปลอดภัย ได้รับความคุ้มครองจากผูเ้กี่ยวข้อง ทั้งเด็กที่ประสบปัญหาและเด็กที่ไม่ประสบ

ปัญหาซึ่งระบุไว้ในมาตรา 22 การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดใหค้ำนงึถึงประโยชน์สูงสุด 

ของเด็กเป็นสำคัญ และไม่ใหม้ีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

     3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ใน

มาตรา 42 กำหนดให้ ก.ค.ศ. กำหนดมาตรฐานตำแหน่งครู สายงานการสอน การปฏิบัติ

หนา้ที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู ้พัฒนานักเรียน 

ปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรยีน พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ โดยกำหนดให้

ลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งในมาตรฐาน

ตำแหน่งครู 

     4. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมจีำนวนเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม 

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ดว้ยอำนาจ

หนา้ที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนัน้ สมควรสร้างกลไกในการกำหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร์และการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ 
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หน่วยงานของเอกชนและประชาสังคม เพื่อบูรณาการใหก้ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรมมีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีมาตราที่

เกี่ยวข้องกับโรงเรยีนระบุไว้ในมาตรา 6 ให้โรงเรียนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีแนวทางดังต่อไปนี ้1) จัดให้มกีารเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศกึษาให้

เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 2) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอน

เพศวิถีศึกษาและให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นแก่

นักเรียนหรือนักศึกษา และ 3) จัดให้มรีะบบการดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครองนักเรียนหรอื

นักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศกึษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มี

ระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคม         

อย่างเหมาะสม 

    Good (1973, p. 270 อ้างถึงใน อัญทิรา วาดี, 2561, หน้า 16)        

ได้กล่าวถึงการแนะแนวที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 

     1. กระบวนการช่วยเหลอืให้แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจตนเองและ

โลกเกี่ยวกับตนเองได้ดี สามารถเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อจะนำ ไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความก้าวหน้าทางการศกึษาการพัฒนาทางอาชีพและการมบีุคลิกภาพที่เหมาะสม 

     2. วิธีการช่วยเหลอือย่างมีแบบแผนต่อเนื่องกัน ซึ่ง

นอกเหนอืไปจากการสอนตามปกติเป็นการช่วยเหลอืให้นักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลอื่น ๆ 

สามารถประเมินความสามารถของตนเองและข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อที่จะนำไปใช้ให้

เป็นประโยชน์ในชวีิตประจำวันได้ 

     3. เป็นวิธีการที่กระทำ โดยตรงต่อเด็กในการที่จะนำ ไปสู่

จุดมุ่งหมายปลายทาง โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้แก่เด็ก เพื่อจะเป็นสาเหตุให้เด็กทราบ

ถึงความต้องการเบือ้งต้นของตนเองและเกิดความสนใจต่อความต้องการเหล่านั้น อันจะนำ 

ไปสู่ลำดับชัน้ของความสำเร็จตามที่ตนปรารถนาไว้ 

     4. เป็นวิธีการที่ครูจะนำเด็กให้รูจ้ักวิธีการศกึษาค้นคว้าและได้รับ

การตอบสนองตามความต้องการของตนเอง      

    จากแนวคิดเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนข้างต้น สรุปได้ว่า  

การประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในการสนับสนุน ส่งเสริม 

ป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้กับนักเรียนจากสภาพสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกและเชิงลบ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหา
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การแพร่ระบาดของ ยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ และปัญหาครอบครัว 

จากสภาวการณ์นีส้ะท้อนใหเ้ห็นถึงความจำเป็นในทางการศกึษาที่จะต้องเร่งเข้าไปดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนไม่ใหห้ลุดออกจากระบบการศกึษา เพราะนักเรียนทุกคนต้องการความ

รัก ความเข้าใจ การให้อภัย การให้โอกาส และทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้ตลอดชีวติ เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการที่แตกต่างกัน ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

จะช่วยใหค้รูรูจ้ักและเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยกระบวนการทำงาน มเีทคนิค 

วิธีการ หรอืการใชเ้ครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความสนใจและ

ความถนัด พัฒนาผูเ้รียนตามศักยภาพ โดยคำนงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้ง

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มุ่งเนน้ให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น           

มีคุณภาพชีวติที่ดี มีทักษะในการดำเนินชีวิต ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้เป็นคนดี      

มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน 

  3. วัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  

   มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน ดังนี้ 

    สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547, หน้า 5 อ้างถึงใน 

อัญทิรา วาดี, 2561, หนา้ 17) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลอืไว้ดังนี้ 

     1. เพื่อให้โรงเรยีนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมี

กระบวนการ วธิีการ และเครื่องมอืที่มคีุณภาพ และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 

     2. เพื่อส่งเสริมให้ครูประจำช้ัน/ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน 

ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

     3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลอืและส่งเสริมพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

    สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552, หน้า 13) และสำนัก

บริหารงานการมัธยมศกึษาตอนปลาย (2562, หนา้ 183) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของระบบ

ดูแลช่วยเหลอืไว้ดังนี้ 

     1. เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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     2. เพื่อใหโ้รงเรียน กรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง ชุมชน 

องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำงานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน 

มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ 

    สรุปได้ว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มวีัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรยีน

และบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ มรี่องรอย

หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน          

ได้อย่างเต็มศักยภาพในทุก ๆ ด้าน 

  4. กระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

   มีนักวิชาการ นักการศกึษา ได้กล่าวถึงกระบวนการและขั้นตอนของ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ ดังนี้  

    สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552, หน้า 17 - 23),  

กรมสุขภาพจติ (2556, หน้า 18 - 55) และสำนักบริหารงานการมัธยมศกึษาตอนปลาย 

(2562, หนา้ 184 - 187) ได้กล่าวว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนนิ 

งานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบ มขีั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ

ดำเนนิงาน โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

สถานศกึษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน   

มีวธิีการและเครื่องมอืที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบ

ได้ โดยกระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมอีงค์ประกอบสำคัญ  

5 ประการ คอื 1) การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริม

พัฒนานักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อนักเรียน 

    1. การรู้จักนักเรยีนเป็นรายบุคคล 

     1.1 ความสำคัญ 

      ด้วยความหลากหลายของนักเรียน และนักเรียนแต่ละคนมี

พืน้ฐานความเป็นมาของชีวิตที่แตกต่างกัน ผ่านการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมในหลาย

ลักษณะทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการรูจ้ักข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน จึงเป็น

สิ่งที่สำคัญที่จะช่วยใหม้ีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการ

คัดกรองนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์และวิธีการที่หลากหลาย ตาม

หลักวิชาการ มิใช่การใช้ความรูส้ึกหรือคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาของนักเรียน   

ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดขอ้ผดิพลาดต่อการช่วยเหลอืนักเรียนหรอืเกิดได้น้อยที่สุด 
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     1.2 ขอ้มลูพืน้ฐานของนักเรียน 

      ครูที่ปรึกษาควรมีขอ้มูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างน้อย 3 ด้านใหญ่ 

ๆ คือ 1) ดา้นความสามารถ แยกเป็น ดา้นการเรียน และด้านความสามารถอื่น ๆ 2) ดา้น

สุขภาพ แยกเป็น ดา้นร่างกาย และด้านจติใจ พฤติกรรม 3) ด้านครอบครัว แยกเป็น ดา้น

เศรษฐกิจ และด้านการคุ้มครองนักเรียน ส่วนด้านอื่น ๆ ที่ครูพบเพิ่มเติม ซึ่งมีความสำคัญ

หรอืเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนขอ้มูลพืน้ฐานเกี่ยวกับตัวนักเรียน ในแต่ละดา้น

ที่ครูที่ปรึกษาจะต้องทราบรายละเอียดและแหล่งของขอ้มูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนและ

อาจจะต้องประสานความร่วมมอืกับครูและบุคลากรอื่น ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อให้

ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวอันเป็นประโยชน์ต่อการรูจ้ักนักเรียนดีขึน้ รายละเอียดข้อมูลพืน้ฐาน

นักเรียนที่ครูที่ปรึกษาควรทราบ 

     1.3 วิธีการและเครื่องมอืในการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

      ครูที่ปรึกษาควรใช้วธิีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้ได้

ข้อมูลนักเรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านครอบครัวที่สำคัญ 

ดังนี้ 

       1.3.1 ระเบียนสะสม เป็นเครื่องมอืในรูปแบบของเอกสาร

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูลและครูที่

ปรึกษานำข้อมูลเหล่านั้นมาศกึษาพิจารณาทำความรู้จักนักเรียนเบือ้งตน้ หาข้อมูลไม่

เพียงพอ หรอืมีขอ้สังเกตบางประการ ก็ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น  

การสอบถามจากนักเรียนโดยตรง การสอบถามจากครูคนอื่น ๆ หรอืเพื่อน ๆ ของนักเรียน 

เป็นต้น รวมทั้งการใชเ้ครื่องมอืทดสอบต่าง ๆ หาครูที่ปรึกษาดำเนนิการได้ รูปแบบและ

รายละเอียดในระเบียนสะสมของแต่ละโรงเรียน มคีวามแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับความ

ต้องการของแต่ละโรงเรียน แต่อย่างน้อยควรครอบคลุมข้อมูลทางด้านการเรียน ด้าน

สุขภาพ และด้านครอบครัว ระเบียนสะสม เป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน จึงต้องเป็น

ความลับและเก็บไว้อย่างดีมิใหผู้ท้ี่ไม่เกี่ยวข้องหรอืเด็กอื่น ๆ มารื้อค้นได้ หากเป็นไปได้ 

ควรเก็บไว้กับครูที่ปรึกษา และมีตูเ้ก็บระเบียนสะสมให้เรียบร้อย ระเบียนสะสมควรเก็บ

รวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อย่างนอ้ย 3 ปีการศกึษา หรอื 6 ปีการศกึษา และส่งต่อ

ทะเบียนไปยังครูที่ปรึกษาคนใหม่ในปีการศกึษาต่อไป หรอือาจจัดครูที่ปรึกษาตามดูแล

นักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนจบมัธยมศกึษาในแต่ละตอน หรอืจนจบ 6 ปีการศกึษาก็ได้ 
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       1.3.2 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ไม่ได้เป็นแบบวัด 

หรอืทดสอบแต่เป็นเครื่องมือสำหรับการคัดกรองนักเรียนด้านพฤติกรรม การปรับตัว         

ที่มผีลเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพจติ ซึ่งจะช่วยใหค้รูที่ปรึกษามีแนวการพิจารณานักเรียนด้าน

สุขภาพจิตมากขึ้น แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก เป็นเครื่องมอืที่กรมสุขภาพจิตเป็นผู้จัดทำ 

โดยพัฒนาจาก The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) ประเทศเยอรมน ี 

ซึ่งใช้กันแพร่หลายในประเทศแถบยุโรป เพราะมีความเที่ยงตรง จำนวนข้อไม่มาก คณะ

ผูจ้ัดทำของกรมสุขภาพจติโดยแพทย์หญิงพรรณพิมล หล่อตระกูล เป็นหัวหน้าคณะ ได้ทำ

การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ค่าความเที่ยงและความตรงของแบบประเมิน และหาเกณฑ์มาตรฐาน 

(Normal) ของเด็กไทย มี 3 ชุด คอื 1) ชุดที่ครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน 2) ชุดที่พ่อแม่ 

ผูป้กครอง เป็นผู้ประเมินนักเรียน และ 3) ชุดที่นักเรียนประเมินตนเอง ทั้ง 3 ชุด มเีนื้อหา

และจำนวนข้อ 25 ข้อเท่ากัน ทางโรงเรียนอาจเลือกใช้ชุดที่นักเรียนประเมินเองชุดเดียว 

หรอืใช้ควบคู่กับชุดที่ครูที่ปรึกษาประเมิน เพื่อความแม่นตรงยิ่งขึ้น โดยระยะเวลาที่ประเมิน

ไม่ควรห่างจากนักเรียนประเมินตนเอง 1 เดือน ซึ่งหากเป็นไปได้ควรใชแ้บบประเมินทั้ง 3 

ชุดพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลที่ออกมา 

       1.3.3 วิธีการและเครื่องมอือื่น ๆ ในกรณีที่ขอ้มูลของนักเรียน

จากระเบียบสะสมและแบบประเมินพฤติกรรมเด็กไม่พอเพียงหรอืเกิดกรณีที่ จำเป็น ต้องมี

ข้อมูลที่เพิ่มเติมอีก ครูที่ปรึกษาก็อาจใชว้ิธีการและเครื่องมอือื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การสังเกต

พฤติกรรมอื่น ๆ ในหอ้งเรียน การสัมภาษณ์และการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น 

    2. การคัดกรองนักเรยีน  

     2.1 ความสำคัญ 

      การคัดกรองนักเรียนเป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน

เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความตอ้งการจำเป็นด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง 

แม่นยำ ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอาจจัดกลุ่มนักเรียนตามผลการคัดกรองเป็น 2,  

3 หรอื 4 กลุ่มก็ได้ ตามขอบข่ายและเกณฑ์การคัดกรอง ในกรณีนี้แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม 

อาจนยิามกลุ่มได้ดังนี้ 

       1. กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ 

ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการเสริมสร้าง 

ภูมคิุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 
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       2. กลุ่มเสี่ยง คอื นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตาม 

เกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี 

       3. กลุ่มมปีัญหา คอื นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมี

ปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหา      

โดยเร่งด่วน 

       4. กลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความเป็น 

อัจฉริยะแสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง หรอืหลายด้าน อย่างเป็นที่

ประจักษ์ เมื่อเทียบกับผูม้ีอายุในระดับเดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียน 

ต้องให้การส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้นจนถึงสูงสุด 

      การจัดกลุ่มนักเรียนนี้มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหา

วิธีการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาใหต้รงกับ

ปัญหาของนักเรียนยิ่งขึ้น และมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา เพราะมีข้อมูลของนักเรียน

ในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากครูที่ปรึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มแล้ว ความชัดเจน

ในเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลงมผีลต่อความรวดเร็วในการ

ช่วยเหลอื ซึ่งบางกรณีจำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

      ผลการคัดกรองนักเรียน ครูที่ปรึกษาจำเป็นต้องระมัดระวัง

อย่างยิ่งที่จะไม่ทำให้นักเรียนรับรู้ได้ว่าตน ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมปีัญหา ซึ่งมี

ความแตกต่างจากกลุ่มปกติ โดยเฉพาะนักเรียนวัยรุ่นที่มคีวามไวต่อการรับรู้ (sensitive) 

แมว้่านักเรียนจะรู้ตัวดีว่า ขณะนีต้นมีพฤติกรรมอย่างไรหรอืประสบปัญหาใดก็ตาม และ

เพื่อเป็นการป้องกันการล้อเลียนในหมู่เพื่อนอีกด้วย ดังนั้นครูที่ปรึกษาต้องเก็บผลการคัด

กรองนักเรียนเป็นความลับ นอกจากนีห้าครูที่ปรึกษามีการประสานงานกับผูป้กครองเพื่อ

การช่วยเหลอืนักเรียน ก็ควรระมัดระวังการสื่อสารที่จะทำให้ผู้ปกครองเกิดความรู้สึกว่า

บุตรหลานของตนถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ผิดปกติแตกต่างจากเพื่อนนักเรียนอื่น ๆ ซึ่งอาจจะมี

ผลเสียต่อนักเรียนในภายหลังได้ 

     2.1 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียน  

      การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการคัดกรองและจัดกลุ่มนักเรียน        

ครูที่ปรึกษาสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลจากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการและ

เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ระเบียนสะสม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน และอื่น ๆ 

ตามดุลพินิจของครูที่ปรึกษา โดยยึดถือเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเป็นหลัก 
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ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ทั้งนีโ้รงเรียนแต่ละแห่งจำ เป็นต้อง

ประชุมครู เพื่อพิจารณาเกณฑ์การคัดกรองและจัดกลุ่มนักเรียนร่วมกัน รวมทั้งให้มีการ

กำหนดเกณฑ์ว่าความรุนแรงหรอืความถี่ ของพฤติกรรมเท่าใดจงึจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและ

กลุ่มมปีัญหา เพื่อให้ครูที่ปรึกษามีหลักในการคัดกรองนักเรียนตรงกันทั้งโรงเรียน 

     2.3 แนวทางการนำข้อมูลไปใช้เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

      กระบวนการสำคัญที่สุดในการรูจ้ักและดูแลนักเรียนเป็น

รายบุคคล คือ การนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้เหล่านั้น มาใช้วางแผนการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

รายบุคคลอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะและบริบทของนักเรียน

แต่ละคน ทั้งนี้ครูที่ปรึกษาต้องเข้าใจข้อมูลของเด็กแต่ละคนอย่างละเอียดรอบด้าน ทั้งจุด

แข็งและจุดอ่อนของเด็ก แล้วเชื่อมโยงไปในแนวทางการช่วยเหลอืนักเรียนต่อไปตามความ

เหมาะสม ทั้งการให้ความช่วยเหลือเบือ้งตน้โดยครูที่ปรึกษาเองการส่งปรึกษาครูแนะแนว 

หรอืผูเ้ช่ียวชาญด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา เป็นต้น รวมทั้งการจัด

กิจกรรมส่งเสริมป้องกันทั้งในรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและอาจแตกต่าง

กันไป ตามบริบทของโรงเรียนและสภาพแวดล้อม 

    3. การส่งเสริมพัฒนานักเรยีน 

     3.1 ความสำคัญ 

      การส่งเสริมพัฒนานักเรียนเป็นการสนับสนุนใหน้ักเรียนทุกคน

ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา หรอืกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ  

ให้มคีุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความภาคภูมใิจในตนเองในด้านต่าง ๆ 

ซึ่งจะช่วยป้องกันมใิห้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

หรอืกลุ่มมปีัญหา และเป็นการช่วยใหน้ักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรอืกลุ่มมปีัญหากลับมาเป็น

นักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรยีนหรอืชุมชนคาดหวังต่อไป 

     3.2 วิธีการและเครื่องมอืเพื่อการการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

      การส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีหลายวิธีที่โรงเรยีนสามารถ

พิจารณาดำเนินการได้ แต่มีกิจกรรมหลักสำคัญที่โรงเรียนตอ้งดำเนินการ คอื 1) การจัด

กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) และ 2) การจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรยีน (Classroom 

Meeting) 

      3.2.1 การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) เป็นกิจกรรมที่

ดำเนนิการเพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ซึ่งสถานที่ที่ใชจ้ัดกิจกรรม 
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โฮมรูมอาจเป็นที่ห้องเรียนหรอืนอกห้องเรยีนใหม้ีบรรยากาศเสมือนบ้านที่มคีรูที่ปรึกษา

และนักเรียนเป็นดั่งสมาชิกในครอบครัวเดียวกันและมีการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

นักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่นการรูจ้ักตนเองของนักเรียน การรูจ้ักผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม            

มีทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตัว และการวางแผนชีวติ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านีค้รู

นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดว้ยกัน ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมโฮมรูมจะ

ช่วยใหค้รูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนมากขึ้น สามารถส่งเสริมความสามารถและป้องกันปัญหา

ของนักเรียนได้อกีด้วย 

       แนวดำเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูม มีดังนี้ 

        1) กำหนดกิจกรรมโฮมรูม โดยยึดตามความตอ้งการ

ของนักเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโฮมรูม ดังนี ้ 

         1.1) สำรวจความตอ้งการของนักเรียนในการจัด

กิจกรรมโฮมรูม  

         1.2) พิจารณาเลือกหัวข้อและวธิีการจัดกิจกรรม        

ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนหรือใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ  

เป็นเรื่องที่ทันสมัย  

         1.3) การจัดกิจกรรมโฮมรูมแต่ละครั้ง ควรมีการ

ดำเนนิการเป็นหลักฐานทั้งก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ ซึ่งอาจเขียนในรูปแบบของ

การบันทึกการจัดกิจกรรม หรอือื่น ๆ รวมทั้งให้มกีารบันทึกสรุปผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

หลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ซึ่งการบันทึกอาจบันทึกในแผนการจัดกิจกรรมหรอืใน

แบบฟอร์มบันทึกที่แยกออกมาต่างหากก็ได้ 

         1.4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงาน 

        2) โรงเรียนกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมหรอื

มีคู่มอืในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้โดยมีจุดมุ่งหมายเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับนโยบาย

ของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน ครูที่ปรึกษาก็ดำเนินการตามนั้น แต่ให้มีความยืดหยุ่น

ในการกำหนดหัวข้อและวิธีการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมและทันสมัยได้ด้วย 

        3) วธิีการผสมผสาน โดยยึดตามความตอ้งการของ

นักเรียนและนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน ในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

        4) วิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
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      3.2.2 การจัดประชุมผูป้กครองช้ันเรยีน (Classroom Meeting)  

เป็นการพบปะกันระหว่างครูที่ปรึกษากับผูป้กครองของนักเรียน ที่ครูดูแลอยู่ เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และร่วมมอืกันดูแลช่วยเหลอืนักเรียนระหว่างบ้าน โรงเรียน และ

ผูป้กครองดว้ยกัน การประชุมผู้ปกครองดังกล่าวจะทำให้นักเรียนได้รับความเอาใจใส่ดูแล

จากผู้ปกครองมากขึ้น ทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพ ความสามารถยิ่งขึน้ หรอื

ร่วมมอืกับทางโรงเรียนในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

       แนวดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรยีน ครูที่ปรึกษา

ควรจัดประชุมอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งการประชุมนีม้ิใช่การรายงานสิ่งต่าง ๆ     

ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ที่จะทำให้ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนให้มากขึ้น ดังนั้น สิ่งสำคัญที่

ควรตระหนักในการจัดกิจกรรมประชุมก็คือ 

        1) การเตรียมการ ครูที่ปรึกษาควรเตรียมความพร้อม

ก่อนการประชุมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนและกิจกรรมที่จะ

ดำเนนิการ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในกิจกรรมที่ชัดเจน 

        2) การสื่อสาร ครูที่ปรึกษาควรระมัดระวังคำพูดที่

ก่อใหเ้กิดความรู้สกึทางลบหรอืต่อต้านจากผู้ปกครอง เช่น การตำหนนิักเรียนหรือ

ผูป้กครอง การแจ้งขอ้บกพร่องของนักเรียนในที่ประชุม ใชค้ำพูดที่แสดงถึงความเข้าใจใน

ตัวนักเรียนแสดงถึงความห่วงใยใส่ใจของครูที่มตี่อนักเรียนทุกคน และอาศัยกิจกรรมที่จะ

ทำให้ผู้ปกครองตระหนักในความรับผดิชอบและต้องการปรับปรุงหรอืแก้ไขในส่วนที่

บกพร่องของนักเรียน 

        3) การจัดกิจกรรมในการประชุม การที่จะให้ผูป้กครอง

มีส่วนร่วมในการประชุมนัน้จำเป็นต้องใช้กิจกรรมต่าง ๆ โดยเริ่มด้วยการสร้างความคุ้นเคย

ระหว่างผู้ปกครองดว้ยกันก่อน จงึจะมีกิจกรรมอื่น ๆ ใหผู้ป้กครองได้แสดงความคิดเห็น 

ซึ่งเป็นสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

        4) การสรุปผลและการบันทึกหลักฐานการประชุม 

ผูป้กครองในการประชุมแต่ละครัง้ ครูที่ปรึกษาควรมีการสรุปผลและจัดทำเอกสารเป็น

หลักฐานเพื่อประโยชน์ ดังนี้  

         4.1) เป็นหลักฐานในการประชุมแต่ละครั้ง  

         4.2) เป็นข้อมูลสำหรับการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนต่อไป  
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         4.3) เป็นข้อมูลสำหรับการจัดประชุมให้สอดคล้อง

กับความตอ้งการของผูป้กครองในครั้งต่อไป 

    4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

     4.1 ความสำคัญ 

      ในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ครูควรใหค้วามเอาใจใส่กับ

นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมปีัญหานั้น จำเป็น

อย่างมากที่ตอ้งให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีช่วยเหลอืทั้งการป้องกันและ

การแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การสร้าง

ภูมคิุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน จงึเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่า

อย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโต เป็นบุคคลที่มคีุณภาพของสังคมต่อไป 

     4.2 วิธีการและเครื่องมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

      การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมหีลายเทคนิค 

วิธีการ แต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษาจำเป็นต้องดำเนินการมอีย่างนอ้ย 2 ประการ คอื 1) การให้

คำปรึกษาเบือ้งตน้ และ 2) การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

      4.2.1 การให้คำปรึกษาเบือ้งต้น การให้คำปรึกษาเบือ้งต้นกับ

นักเรียนเป็นการช่วยเหลอื ผ่อนคลายปัญหาให้ลดน้อยลง ทั้งดา้นความรู้สกึ ความคิดและ

การปฏิบัติตนของนักเรียนในทางที่ไม่ถูกต้อง โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามหรอืพึงประสงค์ ปัจจัยสำคัญที่ช่วยใหก้ารปรึกษาเบือ้งต้นมี

ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือครูที่ปรึกษาควรมีความรู้และทักษะพืน้ฐาน ดังนี ้ 

       1) จิตวทิยาวัยรุ่น  

       2) ความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย์ทั้งร่างกายและจติใจ  

       3) กระบวนการและทักษะการปรึกษาเบือ้งตน้ที่สำคัญ ๆ 

คือ การสร้างสัมพันธภาพ การใชค้ำถาม และการรับฟังทั้งเนื้อหาและความรู้สึก  

       4) แนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในแต่ละลักษณะ

ปัญหา เช่น ดา้นการเรียน สุขภาพ ครอบครัว หรอืการใช้สารเสพติด การพนัน หนีเรียน 

เป็นต้น ซึ่งศึกษาค้นคว้าได้จากเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ 

      แนวดำเนินการให้คำปรึกษาเบือ้งตน้ ครูที่ปรึกษาควรมีความ

พร้อมในการให้การปรึกษาช่วยเหลอืนักเรียนด้วยความรู้สกึที่ดตี่อนักเรียน ต้ังแต่เริ่มตน้จน

จบการปรึกษาโดยมีกระบวนการในการปรึกษา เช่น สร้างสัมพันธภาพ พิจารณาทำความ
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เข้าใจปัญหา กำหนดวิธีการและดำเนินการแก้ไขปัญหา ยุติการปรึกษา และการเป็นผูใ้ห้

การปรึกษาที่ด ีมคีุณภาพนั้น ครูที่ปรึกษาควรจะปฏิบัติดังนี้  

       1) รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปรึกษาหรอืวิธีการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในดานต่าง ๆ ซึ่งอาจรับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก หรอืโรงเรยีน

จัดอบรมให ้ 

       2) หมั่นฝึกฝนทักษะการปรึกษาและพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ  

       3) ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับจติวิทยาพัฒนาการหรอื

ความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับการปรึกษา การดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

      4.2.2 การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นอกจากจะให้การปรึกษาเบือ้งตน้แลว้การจัด

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการช่วยเหลอืนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้การช่วยเหลือมี

ประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดความร่วมมอืร่วมใจของครูทุกคน และผู้ปกครอง 

      แนวดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ครูที่

ปรึกษาสามารถคิดพิจารณากิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้หลายแนวทาง ซึ่งใน

ที่นี้ สรุปไว้ 5 แนวทางที่จำเป็นคือ  

       1) การใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร  

       2) การใช้กิจกรรมในห้องเรียน  

       3) การใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  

       4) การใชก้ิจกรรมซ่อมเสริม  

       5) การใช้กิจกรรมการสื่อสารกับผูป้กครอง  

      สำหรับข้อ 2,3 และ 5 ครูที่ปรึกษาสามารถดำเนินการด้วย

ตนเอง ส่วน 1 และ 4 จำเป็นต้องมีการประสานงานเพื่อขอความร่วมมอืจากครูอื่น ๆ         

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสนับสนุนของผูบ้ริหารโรงเรียนด้วย แต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลอื 

ทั้ง 5 กิจกรรมดังกล่าว ครูที่ปรึกษาสามารถขอความแนะนำความคิดเห็นจากครูอื่น ๆ        

ในการจัดกิจกรรมให้ได้ผลยิ่งขึ้น การพิจารณาเลอืกใช้กิจกรรม ครูที่ปรึกษาควรคำนึงถึง  

       1) ความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะปัญหา  

       2) บุคลิกลักษณะของนักเรียนแต่ละคน  

       3) สภาพของช้ันเรียน/โรงเรียน/ชุมชน  
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     4.3 ข้อที่พึงตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

      4.3.1 การรักษาความลับ  

       4.3.1.1 เรื่องราวข้อมูลของนักเรียนที่ต้องช่วยเหลอืแก้ไข  

ไม่ควรนำไปเปิดเผย ยกเว้นเพื่อขอความร่วมมอืในการช่วยเหลอืนักเรียนกับบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง โดยไม่ระบุชื่อ - สกุลจรงิของนักเรียน และการเปิดเผยข้อมูลควรเป็นไปใน

ลักษณะที่ให้เกียรตินักเรียน 

       4.3.1.2 บันทึกข้อมูลการช่วยเหลอืนักเรียน ควรเก็บไว้ในที่

เหมาะสมและสะดวกในการเรียกใช้ 

       4.3.1.3 การรายงานการช่วยเหลอืนักเรียน ควรรายงาน      

ในส่วนที่เปิดเผยได้ โดยให้เกียรตแิละคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ 

      4.3.2 การแก้ไขปัญหา 

       4.3.2.1 การช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาของนักเรียน ตอ้ง

พิจารณาสาเหตุของปัญหาใหค้รบถ้วนและหาวิธีการช่วยเหลอืให้เหมาะสมกับสาเหตุนั้น ๆ 

เพราะปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่

เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน 

       4.3.2.2 ปัญหาที่เหมอืนกันของนักเรียนแต่ละคน ไม่

จำเป็นต้องเกิดจากสาเหตุที่เหมอืนกัน และวธิีการช่วยเหลอืที่ประสบความสำเร็จกับ

นักเรียนคนหนึ่ง ก็อาจไม่เหมาะกับนักเรียนอีกคนหนึ่ง เนื่องจากความแตกต่างของบุคคล 

ดังนัน้การช่วยเหลอืนักเรียนโดยเฉพาะการให้คำปรึกษาจงึไม่มีสูตรการช่วยเหลอืสำเร็จ

ตายตัว เพียงแต่มแีนวทาง กระบวนการหรอืทักษะการช่วยเหลอืที่ครูแต่ละคนสามารถ

เรียนรู้ ฝกึฝน เพือ่นำไปใช้ใหเ้หมาะสมกับแต่ละปัญหาในนักเรียนแต่ละคน  

    5. การส่งต่อนักเรยีน 

     5.1 ความสำคัญ 

      ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน โดยครูที่ปรึกษา

อาจมกีรณีที่บางปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลอื หรือช่วยเหลอืแล้วนักเรียน มี

พฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรดำเนินการส่งต่อไปยังผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไปเพื่อให้ปัญหา

ของนักเรียนได้รับการช่วยเหลอือย่างถูกทางและรวดเร็วขึน้หากปล่อยใหเ้ป็นบทบาทหนา้ที่

ของครทูี่ปรึกษาหรอืครูคนใดคนหนึ่งเพียงลำพังความยุ่งยากของปัญหาอาจมมีากขึน้ หรอื

ลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข ซึ่งครูที่ปรึกษาสามารถดำเนินการได้
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ตั้งแต่กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หรอืการคัดกรองนักเรียนก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ลักษณะปัญหาของนักเรียนในแต่ละกรณี ซึ่งการส่งต่อแบ่งออกเป็น 2 แบบ คอื 

       1. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้ 

การช่วยเหลอืนักเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล  

ครูประจำวิชา หรอืครูฝ่ายปกครอง เป็นต้น 

       2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรอืฝ่ายปกครองเป็น

ผูด้ำเนนิการส่งต่อไปยังผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาที่มี 

ความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 

       สำหรับการส่งต่อภายใน หากส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรือครู

ฝ่ายปกครองจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยากต่อการช่วยเหลือของครูที่ปรึกษา เช่น ปัญหา

เกี่ยวกับจติใจ ความรู้สกึ ปัญหาพฤติกรรมที่ซับซ้อนหรอืรุนแรง เป็นต้น ครูที่รับต่อต้องมี

การช่วยเหลอือย่างเป็นระบบ และประสานการทำงานกับผูเ้กี่ยวข้องเพื่อการช่วยเหลือที่มี

ประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณียากต่อการช่วยเหลอือีก ก็ต้องส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญภายนอก

เช่นกัน  

     5.2 แนวทางการพิจารณาในการส่งต่อโดยครูที่ปรึกษา 

      การส่งนักเรียนไปพบครูอื่น ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปนั้น  

มีแนวทางการพิจารณาในการส่งต่อสำหรับครูที่ปรึกษา คอื 1) นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิม

หรอืไม่ดีขึน้ หรอืแย่ลง แม้ว่าครูที่ปรึกษาจะดำเนินการช่วยเหลอืด้วยวิธีการใด ๆ 2) 

นักเรียนไม่ใหค้วามร่วมมอืในการช่วยเหลือของครูที่ปรึกษา เช่น นัดให้มาพบแล้วไม่มาตาม

นัดอยู่เสมอ ให้ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลอืก็ไม่ยินดีร่วมกิจกรรมใด ๆ เป็นต้น และ 3) ปัญหา

ของนักเรียนทีเ่ป็นเรื่องเฉพาะด้าน เช่น เกี่ยวข้องกับความรูส้ึก ความซับซ้อนของสภาพ

จติใจที่จำเป็นต้องให้การช่วยเหลอือย่างใกล้ชิด 

     5.3 แนวดำเนินการส่งต่อนักเรียน  

      5.3.1 ครูที่ปรึกษาประสานงานกับครูที่จะช่วยเหลอืนักเรียนต่อ

เพื่อให้ทราบล่วงหน้าก่อน จุดประสงค์เพื่อให้ผูร้ับนักเรียนต่อได้เตรยีมการในการช่วยเหลอื

นักเรียน 

      5.3.2 สรุปข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ

ช่วยเหลอืและวิธีการช่วยเหลือที่ผ่านมา รวมทั้งผลที่เกิดขึน้จากการช่วยเหลอืนั้นใหผู้ท้ี่รับ

การช่วยเหลอืนักเรียนทราบ โดยมีแบบบันทึกการส่งต่อหรอืแบบประสานงานขอความ
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ร่วมมอืจากผู้ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการช่วยเหลอืนักเรียนต่อทราบข้อมูล

เบือ้งตน้ของนักเรียนและการดำเนินงานของครูที่ปรึกษาที่ผ่านมา ทำให้สะดวกในการ

วางแผน ช่วยเหลอืนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

      5.3.3 ครูที่ปรึกษาควรชีแ้จงให้นักเรียนเข้าใจถึงความจำเป็น 

ในการส่งต่อโดยใช้คำพูดที่สร้างสรรค์ ระมัดระวังมใิห้นักเรียนเกิดความรู้สกึผิด กังวล หรอื

โกรธ เป็นต้น แต่ให้นักเรียนมีความรูส้ึกที่ดตี่อการส่งต่อและยินดีไปพบครูที่จะช่วยเหลือ

ตามแต่กรณีที่ครูที่ปรึกษาพิจารณาว่าเหมาะสม จุดประสงค์เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความ 

สบายใจยินดรีับการช่วยเหลือจากครูอื่น ๆ เช่น ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง ครูประจำวิชา 

เป็นต้น 

      5.3.4 ครูที่ปรึกษานัดแนะวัน เวลา สถานที่นัดพบกับครูที่รับ

ช่วยเหลอืนักเรียน และส่งต่อให้เรียบร้อย จุดประสงค์เพื่อรับรู้วัน เวลา สถานที่ ที่พบกัน 

      5.3.5 ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

จุดประสงค์เพื่อทราบความก้าวหน้าในการช่วยเหลอืนักเรียนและความเปลี่ยนแปลงของ

นักเรียน 

 กระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 กระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

                     ที่มา: สำนักบริหารงานการมัธยมศกึษาตอนปลาย  

                     (2562, หนา้ 185) 

 

 

พฤติกรรม 

ดีขึ้นหรอืไม่ 

1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. คัดครองนักเรียน 

กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกต ิ กลุ่มมปีัญหา กลุ่มเสี่ยง 

3. ส่งเสริมพัฒนานักเรียน 4. ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

5. ส่งต่อ (ภายใน: ครูแนะแนว 

ครูฝ่ายปกครอง หรอืครูอื่น ๆ 

ภายในโรงเรียน) 

ไม่ดีขึน้ 

ดีขึ้น 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นำกระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนของสำนักบริหารงานการมัธยมศกึษาตอนปลาย (2562, หนา้ 184 - 187) มาเป็น

กรอบแนวคิดในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ประกอบด้วย 5 ด้าน คอื 1) ด้านการรู้จักนักเรียน 

เป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 4) ด้าน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน รายละเอียดดังนี้ 

  1. ด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น

เกี่ยวกับตัวนักเรียนครอบคลุมทั้งด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว และด้าน

อื่น ๆ โดยใช้เครื่องมอืและเทคนิควิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสม มีการบันทึก

และเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถนำข้อมูลมาใช้วเิคราะห์เพื่อคัดกรอง

นักเรียน การส่งเสริม การป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างถูกทาง ต่อเนื่อง

ตลอดปีการศกึษา เพื่อจะใหไ้ม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลอืนักเรียน 

  2. ด้านการคัดกรองนักเรียน หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาก

การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล มาทำการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 

กลุ่มมปีัญหา และกลุ่มที่มคีวามสามารถพิเศษ โดยใช้วธิีการและเครื่องมอืในการคัดกรอง

นักเรียน เช่น แบบประเมิน SDQ ระเบียนสะสม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน

และอื่น ๆ ตามดุลพินจิของครูที่ปรึกษา และยึดถือตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนของ

โรงเรียนพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการดูแลช่วยเหลอื

ให้ตรงกับสภาพปัญหาและความตอ้งการของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  3. ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน หมายถึง การสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน 

ทุกกลุ่ม ใหม้ีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ 

และได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มคีุณภาพ มีความภาคภูมใิจในตนเอง สามารถพัฒนา

ตนเองได้เต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานของโรงเรียน หรอืเป็นไปตามที่ผูป้กครอง ชุมชน และ

สังคมให้ความคาดหวังไว้ โดยมีวิธีการและเครื่องมอืที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรม

โฮมรูม การจัดประชุมผูป้กครองช้ันเรยีน กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน และโครงการพิเศษอื่น ๆ 

รวมทั้งให้มกีารบันทึกสรุปผลที่เกิดขึน้กับนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง และมีการ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงานการ

ส่งเสริมพัฒนานักเรียนของโรงเรียน 
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  4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมายถึง การดูแลช่วยเหลอื เอาใจใส่

อย่างใกล้ชิด และหาวิธีการที่หลากหลาย เช่น การให้คำปรึกษาเบือ้งตน้ กิจกรรมเพื่อน

ช่วยเพื่อน การสื่อสารกับผู้ปกครอง ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นมาแล้วให้เหมาะสม โดยคำนงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาให้นักเรียน

เติบโตเป็นบุคคลที่มคีุณภาพของสังคมต่อไป 

  5. ด้านการส่งต่อนักเรียน หมายถึง การดำเนินการส่งต่อนักเรียนที่มีความ

ประพฤติไม่ดีขึ้น หรอืกรณีเด็กที่มคีวามสามารถพิเศษ เด็กอัจฉริยะ เด็กที่มคีวามต้องการ

พิเศษ หลังจากการได้รับการช่วยเหลอืจากครูที่ปรึกษาหรอืโรงเรียนไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาหรอืให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะสมได้ต่อไปยังผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แบ่งเป็น 

2 ประเภท คือ การส่งต่อภายในโรงเรียนและการส่งต่อไปยังภายนอกโรงเรียน โดยในการ

ส่งต่อนักเรียนจะต้องมีการบันทึกข้อมูลการส่งต่อ รายงานผลการติดตามช่วยเหลือ

นักเรียน และประเมินผลการส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลการพัฒนาการ

ส่งต่อนักเรียนของโรงเรียนต่อไป 

  5. บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบหรอืผู้เกี่ยวข้องในระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีน 

   ความสำเร็จด้านการเรียนและดา้นการดำรงชีวติของนักเรียนคือ

ความสำเร็จที่แท้จริงของผูบ้ริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา แต่การจะสร้าง

ความสำเร็จดังกล่าวได้ จะต้องอาศัยพลังความร่วมมอืจากทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน รวมทั้งการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนให้สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคและจุดที่

ยากลำบากที่สุดในชวีิตของนักเรียนแต่ละคนไปสู่เป้าหมายปลายทางตามความมุ่งหวังของ

ตัวนักเรียนเอง และความคาดหวังของสังคม มีนักวิจัยและนักการศกึษาได้กล่าวถึงบทบาท

หนา้ที่ของผูร้ับผิดชอบหรือผูเ้กี่ยวข้องในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 

    5.1 บทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการในระบบการดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552, หน้า 28 - 30)    

ได้นำเสนอถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ไว้ดังนี้ 

      1. คณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) 

       คณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) ประกอบด้วย 

ผูอ้ำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ มกีรรมการตามตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่       
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รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย หัวหน้าระดับ หัวหนา้งานแผนงาน หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนา

ผูเ้รียน ผูแ้ทนผูป้กครอง ผู้แทนชุมชน และหัวหน้างานแนะแนวเป็นกรรมการและเลขานุการ 

มีบทบาทหนา้ที่ดังนี1้) ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนและผดุงรักษา ระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 2) สร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาบุคลากร 3) เป็นผู้นำในการผนึกผสาน 

บูรณาการภารกิจโดยรวมของสถานศึกษา 4) ประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งให้

ทีมประสาน ทีมทำ และเครือข่ายดำเนินงานจากทุกภาคส่วน และ 5) นิเทศ กำกับ ตดิตาม 

และประเมินผล 

      2. คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) 

       คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) ประกอบด้วย 

รองผู้อำนวยการที่ผูบ้ริหารมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการตามตำแหน่งและ

หนา้ที่ต่าง ๆ ได้แก่ หัวหน้าระดับทุกระดับ หัวหนา้งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน หัวหน้างาน

อนามัย ครูพยาบาล และหัวหน้างานแนะแนวเป็นกรรมการและเลขานุการ มีบทบาทหนา้ที่

ดังนี้ 1) ปฏิบัติ งานในฐานะบุคลากรหลักในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

2) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอำนวยการ (ทีมทำ) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 3) จัดทำเครื่องมอื สื่ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนา

ดำเนนิงาน และรับผดิชอบในการช้ีแจง สรา้งความรู ้ความเข้าใจแก่ผูป้ฏิบัติงาน 4) จัดการ

ประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อแสวงหาแนวทางในการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน และ 5) สรุปรายงานผลการดำเนินงานและดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ  

      3. คณะกรรมการดำเนินการ (ทีมทำ)  

       คณะกรรมการดำเนินการ (ทีมทำ) ประกอบด้วย หัวหน้า

ระดับช้ันเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการตามตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ รองหัวหน้า

ระดับ ครูที่ปรึกษา ครูผูส้อน และครูแนะแนวเป็นกรรมการและเลขานุการ มีบทบาทหนา้ที่

ดังนี้ 1) ประสานงานกับผูเ้กี่ยวข้องและดำเนินการประชุมช้ีแจง 2) บันทึกหลักฐานการ

ปฏิบัติงาน ประเมินผลและจัดทำรายงานตามระดับช้ัน 3) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความ

ต้องการของครูที่ปรึกษาและนักเรียน เพื่อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน          

4) ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และ 5) ดำเนนิการดูแลให้ความ

ช่วยเหลอืนักเรียนตามขั้นตอน และกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
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    5.2 บทบาทหนา้ที่ของบุคลากรในคณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ) 

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552, หน้า 30 - 34)     

ได้นำเสนอถึงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในคณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ) ไว้ดังนี ้

      1. หัวหน้าระดับ/รองหัวหน้าระดับ มบีทบาทหน้าที่ดังนี ้1) 

ติดตาม กำกับการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของครูที่ปรึกษา 2) ประสานงานกับผูเ้กี่ยวข้อง  

ในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 3) จัดประชุมครูในระดับเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 4) จัดประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี (Case Conference) และ           

5) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดทำรายงาน ประเมินผลระดับ ส่งผู้บริหารผ่าน     

ทีมประสาน 

      2. ครูที่ปรึกษา/ครูประจำช้ัน มีบทบาทหนา้ที่ดังนี้                

1) ดำเนินการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนตามแนวทางที่กำหนด ดังต่อไปนี ้1.1) การรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคล โดยการรวบรวมข้อมูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จัดทำข้อมูลให้เป็นระบบและ

เป็นปัจจุบัน 1.2) การคัดกรองนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูล จำแนกจัดกลุ่มผูเ้รียน เช่น กลุ่มเด็ก

มีความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาต้องการการช่วยเหลือโดย

เร่งด่วน 1.3) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยจัดกิจกรรม โครงการ โครงงาน ส่งเสริม

พัฒนาผูเ้รียนใหรู้้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิต 1.4) การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา ดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษากรณีปัญหาที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ทั้ง

รายบุคคลและเป็นกลุ่ม และ 1.5) การส่งต่อ มปีัญหาของนักเรียนซับซ้อน ให้ส่งต่อไปยังครู

แนะแนว ฝ่ายปกครอง หรอืผูม้ีทักษะความสามารถตรงกับลักษณะปัญหา 2)  พัฒนา

ตนเองสร้างองค์ความรูท้างจติวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 3) ร่วมประชุมกลุ่ม

ปรึกษาปัญหารายกรณี และ 4) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผล รายงานส่ง

หัวหนา้ระดับ  

      3. ครูแนะแนว มีบทบาทหน้าที่ดังนี ้1) นิเทศ ( Supervising)  

สนับสนุนและเป็นแกนหลักแก่ครูที่ปรึกษาและผูเ้กี่ยวข้องทุกคนในการให้ความรู ้เทคนิค 

วิธีการ และกระบวนการตามหลักจิตวิทยาและการแนะแนว เพื่อใช้ในการดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในประเด็นสำคัญต่อไปนี ้1.1) เทคนิค วธิีการ และเครื่องมือ เพื่อการรู้จักและเขา้ใจ

ผูเ้รียน รวมทั้งการคัดกรองจากกลุ่มผู้เรยีน การให้คำปรึกษา เช่น การใช้ระเบียนสะสม 

แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ 1.2) เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม  

การประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน และกิจกรรมสำหรับผูเ้รียนทุกกลุ่มคัดกรอง 1.3) ให้ความรู้ 



92 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของผู้เรยีนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ และ 

เสนอแนะแนวทางในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและการพัฒนาผูเ้รียน 2) ให้คำปรึกษา 

(Counseling) แก่ผูเ้รียน (ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขหรอืยากต่อการช่วยเหลอื) 

ผูป้กครองและผูข้อรับบริการทั่วไป 3) ประสาน (Coordinating) กับผูเ้กี่ยวข้องทั้งในและ

นอกสถานศกึษาเป็นระบบ “เครอืข่าย” ในการดำเนินงานแนะแนว และการดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนในคาบแนะแนว 5) ให้บริการต่าง ๆ หรอืจัดทำ

โครงการ กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นการสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 6) ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 7) ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหายากต่อ

การช่วยเหลอืของครูแนะแนว ให้ส่งต่อผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกและตดิตามผลการช่วยเหลอื

นั้น และ 8) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผล รายงานส่งผูบ้ริหารหรอืหัวหนา้

ระดับ 

      4. ครูผู้สอนประจำวิชาและผูท้ี่เกี่ยวข้อง มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลของผู้เรยีนเป็นรายบุคคล เพื่อรู้จักและเข้าใจผูเ้รียนอย่างแท้จรงิ 2) ใหข้้อมูล

เกี่ยวกับตัวนักเรียนแก่ครูที่ปรึกษา และใหค้วามร่วมมือกับครูที่ปรึกษาและผูเ้กี่ยวข้องใน

การดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 3) ให้ขอ้มูลการรู้จักและเข้าใจผูเ้รียน ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนและบริการต่าง ๆ ให้ผูเ้รียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ 4) ให้คำปรึกษาเบือ้งตน้ในรายวิชาที่สอน ในด้านการศกึษาต่อ การประกอบ

อาชีพ ทักษะการดำรงชีวติ และบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ 5) พัฒนาตนเองด้านองค์ความรู้

ทางจิตวทิยา และการแนะแนว แนะนำมาบูรณาการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ให้แก่ผูเ้รียน 6) ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน  และ 7) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน สรุปผล และรายงานส่งหัวหนา้

ระดับ 

      5. ผู้แทนนักเรียน มีบทบาทหนา้ที่ดังนี้ 1) เรียนรู้ ทำความ

เข้าใจกรอบแนวคิดของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 2) ประสานงานในการรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของเพื่อนนักเรียน 3) มสี่วนร่วมในการ

กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ4) เป็นแกนนำในการดูแลช่วยเหลอืเพื่อนนักเรียน

ให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ และการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ  
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    5.3 บทบาทหนา้ที่ของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

     สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547, หน้า 13 - 25)       

ได้กล่าวว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชวีิตของ

นักเรียนทุกคนใหเ้ติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม การดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนเป็นระบบที่มกีระบวนการทำงานชัดเจน ประกอบด้วย การรูจ้ักนักเรียน

เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไข

ปัญหา และการส่งต่อ ดังนั้นต้องอาศัยความร่วมมอืจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการดำเนินงาน ดังนี้ 

      1. สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

       สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน เป็น

หน่วยงานกลางที่มบีทบาทหนา้ที่ในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานไปยังสำนักงาน      

เขตพื้นที่การศกึษาในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผูป้ฏิบัติ คือ สถานศกึษาสามารถดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง จงึมบีทบาทหน้าที่ ดังนี้ 1) กำหนดนโยบายและหน่วยงานที่รับผดิชอบใน

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานด้านการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน                

2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเครอืข่ายการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียน 

3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาเกิดการพัฒนาองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ

ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) สนับสนุน ช่วยเหลอืใหส้ำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

สถานศกึษา สามารถดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ         

และ 5) ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา มรีะบบติดตามประเมินผลและรายงาน

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

      2. สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและ 

ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของโรงเรียนภายในสังกัด รวมทั้งการประสาน  

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงมีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 1) นำนโยบายการดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศกึษา 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาองค์

ความรูแ้ละความสามารถในการปฏิบัติด้านการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 3) สนับสนุน 

ช่วยเหลอืให้สถานศกึษาสามารถดำเนินงานการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ  

มีประสิทธิภาพ 4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดำเนินงานการดูแล 
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ช่วยเหลอืนักเรียน และ 5) ติดตามประเมินผลและรายงานกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

      3. สถานศึกษา 

       สถานศกึษา เป็นสถาบันที่ประกอบไปด้วยบุคคลต่าง ๆ         

ที่จะทำให้เกิดการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จ           

ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศกึษา ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศกึษาขั้น

พืน้ฐาน และบุคลากร อื่น ๆ 

      4. ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

       ในฐานะที่ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้นำสูงสุดในสถานศึกษา

สามารถบริหารจัดการและใหค้วามสำคัญในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนให้ประสบผลสำเร็จ จึงควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี ้1) บริหารจัดการให้มรีะบบการ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษาให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 2) ประสานงาน

ระหว่างสถานศกึษากับหน่วยงานและบุคคลภายนอก เช่น ผูป้กครอง เครือข่ายผู้ปกครอง 

องค์กรต่างๆ สาธารณสุข โรงเรียน สถานีตำรวจ ฯลฯ และ 3) ดูแล กำกับ นเิทศ ติดตาม 

ประเมินผล สนับสนุนและใหข้วัญกำลังใจในการดำเนินงาน 

      5. ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา 

       ครูประจำช้ันหรอืครูที่ปรึกษา เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน 

มากที่สุดและเป็นบุคลากรหลักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 

1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองจำแนกกลุ่มนักเรียน 3) การจัดกิจกรรม 

ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนา 4) การจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลอื 5) การส่งต่อ และ 

6) การรายงานผล 

      6. ครูประจำวิชาหรอืครูทั่วไป 

       ครูทุกคนที่มีบทบาทหนา้ที่สำคัญในการพัฒนาให้บรรลุตาม 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรยีนรู้และดูแลช่วยเหลอืนักเรียน จึงควร 

มีบทบาทหน้าที่ ดังนี ้1) ดูแลนักเรียนและให้คำปรึกษาเบือ้งตน้แก่นักเรียน 2) ศึกษา สังเกต 

ดูแล รวบรวมข้อมูล 3) ประสานงานกับครูประจำช้ันหรือครูที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริม ป้องกัน 

แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน และ 4) จัดกิจกรรม ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข เพื่อพัฒนานักเรียน 

       7. นกัเรียน 

       เป็นบุคคลที่มบีทบาทสำคัญในระบบการดูแลช่วยเหลือ      

ทั้งเป็นผู้รับการช่วยเหลอืและให้การช่วยเหลอืแก่สถานศกึษาเพื่อดำเนนิงานระบบดูแล
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ช่วยเหลอืนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จงึมบีทบาทหนา้ที่ ดังนี้ 1) มีบทบาทหนา้ที่

ของนักเรียนและสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) ให้ความร่วมมอื

กับคณะกรรมการนักเรียน 3) ให้ความร่วมมอืในการสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนใน

สถานศกึษา 4) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี5) สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง  

6) เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศกึษา และ 7) ประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับบ้าน  

      8. คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

       คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์คณะบุคคล

ที่ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงาน ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาการศกึษา จึงควรมบีทบาทหนา้ที่ 

ดังนี้ 1) ให้การสนับสนุนด้านการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 2) ให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหา

นักเรียน 4) ตดิต่อขอความร่วมมอืกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมพัฒนาและ

แก้ไขปัญหา และ 5) อำนวยความสะดวกในการประสานงานเมื่อสถานศกึษาต้องการ 

ความช่วยเหลือ 

      9. ผู้ปกครองและชุมชน 

       ผูป้กครองและชุมชน เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด

กับนักเรียนในพื้นที่มากที่สุดที่จะให้การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนได้อย่างด ีจึงมบีทบาทหนา้ที่ 

ดังนี้ 1) จัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ ให้นักเรียนได้สัมผัสกับตัวอย่างที่ดี 2) สนับสนุน

ส่งเสริมใหก้ำลังใจนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ และศักยภาพ

ของตนเอง 3) ใช้หลักจติวิทยาในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 4) เข้าร่วมประชุมวางแผนหาแนว

ทางการดำเนินงาน 5) ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไข

ปัญหานักเรียน และ 6) ให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ดแีก่นักเรียน 

      10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

       การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหค้รอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมายและบรรลุผล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการมสี่วนร่วมของทุกส่วนใน

สังคม และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่าง

มีคุณภาพ การประสานงานและการสร้างความร่วมมอืร่วมใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

จงึเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา สถานศกึษา ควรประสานความร่วมมอื

ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมสุขภาพจิต ศูนย์อนามัยเขตฯ สาธารณสุขจังหวัด 

สาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การปกครองพิเศษ 
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กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สื่อมวลชน 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ ซึ่งมีความสามารถในการสนับสนุน

และให้ความร่วมมอืได้ ดังนี้ 1) ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของ

เด็กวัยต่าง ๆ 2) สอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลอืเด็กและเยาวชนทั้งด้านความปลอดภัย

และการแก้ปัญหาพฤติกรรม 3) ร่วมมือกับสถานศกึษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้

ได้รับการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล 4) เป็นแหล่งเรียนรูแ้ละฝกึงาน และเพิ่มพูน

ประสบการณ์แก่นักเรียนตามความรู้ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 5) ติดตาม

ผล สะท้อนปัญหาและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 6) ให้ความร่วมมอืและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารสนเทศ ที่เป็น

ประโยชน์และน่าสนใจ และ 7) ให้การสนับสนุนและเป็นเครือข่ายในการพัฒนาและขยาย

ผลการดำเนินงานดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

    สรุปว่า บทบาทหนา้ที่ของผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องในระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนนัน้ ผู้รับผิดชอบแต่ละคนนั้นย่อมมบีทบาทและหน้าที่ของตนเองแตกต่าง

กันไป ตัง้แต่การวางแผนการดำเนินงาน และปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุ

ตามวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ ดังภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 แผนภูมิแสดงโครงสร้างของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน                                

ที่มา: สำนักวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (2552, หน้า 35)  

 

 

ช่วยเหลอืได้ 

ได ้

ได ้

คณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) 

คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสานงาน) 

คณะกรรมการสถานศึกษา เครอืข่ายผู้ปกครอง 

คณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ) 

การดำเนินงาน (ครูที่ปรึกษา) 

กลุ่มมปีัญหา (กลุ่มช่วยเหลือ) กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ กลุ่มพิเศษ 

ส่งเสริม/พัฒนา ป้องกัน ช่วยเหลอื 
ได ้ ไม่ได ้

ครูแนะแนว/ฝ่ายกิจการนักเรียนให้การช่วยเหลอื 

ส่งต่อผู้เช่ียวชาญ 

ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาให้ 

เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

และดำรงความเป็นไทย 

ไม่ได ้

ไม่ได ้
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บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มีบริบททั่วไป ดังนี้ 

  1. โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ประกอบด้วย 9 กลุ่ม 

1 หน่วย ดังนี้ 

    1.1 กลุ่มอำนวยการ 

    1.2 กลุ่มนโยบายและแผน 

    1.3 กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    1.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

    1.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    1.6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

    1.7 กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 

    1.8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

    1.9 กลุ่มกฎหมายและคดี 

    1.10 หน่วยตรวจสอบภายใน 

  2. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มอีำนาจหน้าที่ 

ดำเนนิการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาตามกฎหมายว่า 

ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

    2.1 จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศกึษาของเขตพืน้ที่

การศกึษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพัฒนา

การศกึษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

    2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา 

และหน่วยงานในเขตพืน้ที่การศกึษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับใหห้น่วยงาน

ข้างตน้รับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

    2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

สถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 
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    2.4 กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน และ

ในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    2.5 ศึกษา วเิคราะห์ วจิัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้าน

การศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

    2.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล   

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา และพัฒนาการศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษา และประเมินผล

สถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กรจัดการศกึษาของสถานศกึษา

เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่มีรูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    2.9 ดำเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

การศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

    2.10 ประสาน ส่งเสริม การดำเนนิงานของคณะอนุกรรมการ และ

คณะทำงานด้านการศกึษา 

    2.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรอืหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผูแ้ทน

กระทรวงศึกษาธิการในเขตพืน้ที่การศกึษา 

    2.12 ปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพืน้ที่การศกึษาที่

มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรอืปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย 

  3. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร เป็นหน่วยงานทาง

การศกึษาที่มหีน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศกึษาของสถานศกึษา ในระดับ

มัธยมศกึษาในเขตพืน้ที่จังหวัดสกลนคร ครอบคลุม 18 อำเภอ มีสถานศกึษาในสังกัด 45 

แห่งการจัดการศกึษาของเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ให้บริการการจัด

การศกึษาระดับมัธยมศกึษาปีที่ 1 - 6 (ข้อมูล 20 ก.ค. 2563) มีนักเรียน จำแนกเป็นระดับ

มัธยมศกึษาตอนต้น จำนวน 23,357 คน และระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย จำนวน 17,927 

คน รวมนักเรียนทั้งหมด จำนวน 41,284 คน มผีูบ้ริหารและครูสายผู้สอน จำแนกเป็น

ผูอ้ำนวยการโรงเรียน จำนวน 45 คน รองผูอ้ำนวยการโรงเรยีน จำนวน 72 คน และ 
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ครูสายผู้สอน จำนวน 2,445 คน รวมผูบ้ริหารและครูสายผู้สอนทั้งหมด จำนวน 2,562 คน  

ดังรายละเอียดที่แสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2 ข้อมูลพื้นฐานทางการศกึษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 มัธยมศกึษาสกลนคร 

ลำดับ โรงเรียน 
ขนาด

โรงเรียน 

จำนวนประชากร (คน) 

ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน นักเรียน 

1 ท่าแร่ศึกษา เล็ก 2 34 486 

2 เฉลิมพระเกียรตฯิ เล็ก 2 24 272 

3 ด่านม่วงคำพิทยาคม เล็ก 1 28 249 

4 โพนพิทยาคม เล็ก 1 19 296 

5 บ้านบัวราษฎร์บำรุง เล็ก 1 27 333 

6 ลำปลาหางวิทยา เล็ก 1 13 121 

7 เทพสวัสดิ์วิทยา เล็ก 1 14 131 

8 ภูรทิัตต์วิทยา เล็ก 1 18 235 

9 บะฮีวิทยาคม เล็ก 1 22 216 

10 ช้างมิ่งพิทยานุกูล เล็ก 1 14 185 

11 วารชิวิทยา เล็ก 1 19 159 

12 นิคมนำ้อูนเจรญิวิทยา เล็ก 2 34 445 

13 โคกสีวทิยาสรรค์ เล็ก 2 28 447 

14 บงเหนอืวิทยาคม เล็ก 1 19 243 

15 ศกึษาประชาสามัคคี เล็ก 2 23 415 

16 หนองแวงวิทยา เล็ก 1 20 255 

17 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม เล็ก 1 13 168 

18 ท่าสงครามวิทยา เล็ก 1 17 183 

19 ดงมะไฟวิทยา กลาง 2 33 503 

20 กุสุมาลย์วิทยาคม กลาง 4 81 1,439 

21 โพธิแสนวิทยา กลาง 2 43 640 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ลำดับ โรงเรียน 
ขนาด

โรงเรียน 

จำนวนประชากร (คน) 

ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน นักเรียน 

22 เต่างอยพัฒนศกึษา กลาง 3 56 848 

23 ร่มเกล้า กลาง 4 72 1,297 

24 คำเพิ่มวทิยา กลาง 2 35 558 

25 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี กลาง 2 36 550 

26 กุดบากพัฒนาศกึษา กลาง 4 74 1,267 

27 พรรณาวุฒาจารย์ กลาง 4 73 1,198 

28 มัธยมวาริชภูมิ กลาง 4 64 1,182 

29 ธรรมบวรวิทยา กลาง 3 47 747 

30 แวงพทิยาคม กลาง 2 41 548 

31 หนองหลวงศึกษา กลาง 2 46 660 

32 ส่องดาววิทยาคม กลาง 2 40 670 

33 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ กลาง 4 54 1,216 

34 กุดเรือคำพิทยาคาร กลาง 2 41 586 

35 โพนงามศกึษา กลาง 3 62 915 

36 เจริญศลิป์ศกึษา กลาง 2 43 687 

37 สกลนครพัฒนศึกษา ใหญ่ 4 85 1,633 

38 พังโคนวิทยาคม ใหญ่ 5 93 1,845 

39 เตรียมอุดมศกึษาฯ ใหญ่ 5 112 1,926 

40 บ้านม่วงพิทยาคม ใหญ่ 4 79 1,560 

41 อากาศอำนวยศึกษา ใหญ่ 5 131 1,922 

42 มัธยมวานรนวิาส ใหญ่พิเศษ 5 133 2,720 

43 สว่างแดนดิน ใหญ่พิเศษ 5 139 2,566 

44 ธาตุนารายณ์วิทยา ใหญ่พิเศษ 5 150 3,122 

45 สกลราชวิทยานุกูล ใหญ่พิเศษ 5 195 3,640 

รวม 117 2,445 41,284 
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  4. ทศิทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

   4.1 วิสัยทัศน์ 

    “สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร เป็นองค์กรหลัก

ขับเคลื่อนคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษาและน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา

อย่างยั่งยนื” 

    4.2 พันธกิจ 

    1. จัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

    2. พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ            

เพื่อสร้างขดีความสามารในการแข่งขัน 

    3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเ้รียนให้มสีมรรถนะตามหลักสูตร

และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผูเ้รียนทุกคน

ได้รับบริการทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

    5. พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษาให้เป็นมอือาชีพ 

    6. จัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) 

    7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและจัดการศกึษาโดยใช้

เทคโนโลยีดจิทิัล Digital Technology เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

   4.3 เป้าหมาย 

    1. ผูเ้รียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง     

มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมอืงดขีองชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์    

มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ้ื่น ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี     

มีวนิัย รักษาศลีธรรม 

    2. ผูเ้รียนที่มคีวามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ศลิปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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    3. ผูเ้รียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม    

มีความรู้ มทีักษะ มสีมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21        

มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ด ี(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล

นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

    4. ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

มีความรู้ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

    5. สถานศกึษาจัดการศกึษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนครและสถานศกึษา

มีสมดุลในการบริหารจัดการเชงิบูรณาการ มกีารกำกับ ติดตาม ประเมินผล มรีะบบข้อมูล

สารสนเทศ ที่มปีระสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใชง้านวิจัย เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษา 

   4.4 นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 

    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ และ

ของชาต ิประกอบด้วย 1) พัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ด ีและ 

2) พัฒนาผูเ้รียนมีความใหม้ีความพรอ้มสามารถรับมอืกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับ

ความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

    นโยบายที่ 2 ดา้นการจัดการศกึษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 

    นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากร

มนุษย์ ประกอบด้วย 1) พัฒนาหลักสูตรการศกึษา 2) การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพ

ของผู้เรยีน และ 3) นำเทคโนโลยีดจิทิัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้

ให้แก่ผูเ้รียน 

    นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาที่มี

คุณภาพมีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา ประกอบด้วย 1) สร้าง

ความร่วมมอืกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 2) การยกระดับสถานศกึษาให้มีคุณภาพ และ
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มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา

สถานศกึษา ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐาน ที่กำหนด และติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

สถานศกึษาในทุกมิติ 3) สนับสนุนให้ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ

อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และ 4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Technology) 

เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีน 

    นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม 

    นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด

การศกึษา ประกอบด้วย 1) ให้สถานศกึษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

และ 2) พัฒนาสำนักงานเป็นหน่วยงานมคีวามทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

  5. บริบทด้านการส่งเสรมิการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน

ในโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร (2564, หน้า 77 - 82)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายใหส้ถานศกึษาในสังกัด

ทุกแห่งจัดใหม้ีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องอย่าง

เป็นรูปธรรม เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลอืและคุม้ครองจากภัยต่าง ๆ มีพฤติกรรม

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพนั้น สำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ

การดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและ

เสริมสรา้งความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนให้มปีระสิทธิภาพ 2) เพื่อให้

โรงเรียน ครูหรือนักเรียน มีผลงานเป็นที่ยอมรับและเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ 

3) เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามนักเรียนที่ประสบปัญหาดา้นต่าง ๆ ให้สามารถเรียนต่อจนจบ

การศกึษาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมาย คือ ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา       

ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 1) ระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มคีวามเข้มแข็ง และสามารถเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล

ในระดับเขตพืน้ที่ ระดับภาค และระดับประเทศ 2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา 

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการคัดกรองนักเรียน และนำไปใช้ในระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) มีนักเรียนแกนนำเฝ้าระวังป้องกันไม่ใหน้ักเรียน
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ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 4) จำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง                        

และ 5) นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลอือย่างทั่วถึง และสามารถเรียนจบการศกึษา               

ขั้นพื้นฐาน  

   ซึ่งในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน ประจำปี 2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนครได้ชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 แต่ได้มีนโยบายใหส้ถานศกึษาในสังกัดทำการการตรวจเยี่ยมติดตาม

นักเรียนที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาด้านต่าง ๆ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนหลายคนประสบปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ 

มีผู้ปกครองเป็นจำนวนมากอยู่ในภาวะกลุ่มคนว่างงาน และปัญหานักเรียนขาดแคลนสื่อ

และอุปกรณ์ที่ใชใ้นการจัดการเรียนการสอนแบบออนแอร์และออนไลน์ ซึ่งทางสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนครได้ทำการสำรวจความต้องการดังกล่าวและได้

เสนอต่อผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและดำเนินการช่วยเหลอืในขั้นต่อไป และในการ

ดำเนนิโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ประจำปี 2564 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนครได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จของ

ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศกึษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้         

ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษาอย่างเป็น

ระบบ  และโรงเรียนในสังกัดมีระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียน

ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (กนกกร ทองทิพย์. สัมภาษณ์,     

24 พฤษภาคม 2564) 

   สรุปได้ว่า สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มอีำนาจ 

หนา้ที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการศึกษาระดับมัธยมศกึษา  

ครอบคลุมพืน้ที่จังหวัดสกลนคร 18 อำเภอ ให้บริการการจัดการศกึษาระดับมัธยมศกึษา 

ปีที่ 1 - 6 มีสถานศกึษาในสังกัด 45 แห่ง ภายใต้วสิัยทัศน์ที่ว่า เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อน

คุณภาพ และมาตรฐานการศกึษาและน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้ผู้เรยีนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมอืง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ

ชาติ มคีุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผดิชอบต่อสังคมและ

ผูอ้ื่นส่งเสริมผู้เรยีนที่มคีวามสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ใหไ้ด้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
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ศักยภาพใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ คดิริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มคีวามรู ้มีทักษะ 

มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มสีุขภาวะที่

เหมาะสมตามวัย มีความ สามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง พร้อมก้าวสู่สากล และในการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน ประจำปี 2564 ได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จของผูบ้ริหาร ครู

นักเรียน และบุคลากรทางการศกึษาทุกคนมคีวามรูค้วามเข้าใจในการดำเนินงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ และโรงเรียนในสังกัดมีระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลอือย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

 

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

    สำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ผูว้ิจัยขอเสนอ

งานวิจัยของนักวิจัยและนักการศกึษา ดังนี้  

    วรรณภา เย็นมนัส (2557, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องการศกึษา

ปัจจัยที่มผีลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียน

มัธยมศกึษาในจังหวัดพระนครศรอียุธยา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 3 พบว่า 1) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียน

มัธยมศกึษาในจังหวัดพระนครศรอียุธยา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 3 ในภาพรวมทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีคะแนนปฏิบัติสูงสุด 

ได้แก่ การคัดกรองนักเรียนรองลงมา ได้แก การรูจักนักเรียนรายบุคคล ส่วนข้อที่มีการ

ปฏิบัติต่ำสุด คือ การส่งต่อ 2) ปัจจัยที่มผีลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

ของครูที่ปรึกษา โรงเรียนมัธยมศกึษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 3 ปัจจัย คือ 

ด้านภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (Beta=.458) ด้านการนิเทศ ตดิตามและประเมินผล 

(Beta=.243) และด้านการทำงานเป็นทีม (Beta=.192) สามารถร่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนต่อผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ร้อยละ 69  
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    ชฎารัตน์ พลเดช (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษา อยู่ในระดับมาก ทุกปัจจัย 2) การดำเนินงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษา อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน  

3) ปัจจัยการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษาทุกด้านมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และ 4) สมการ

พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศกึษา       

ในรูปคะแนนดิบคือ Y’=1.197+0.2331X1+0.261X2+0.267X3 และสมการพยากรณ์ในรูป

คะแนนมาตรฐานคือ Zy=0.259Z1+0.271Z2+0.267Z3 ; R2=0.383 

    วรัญญา ไชยตาจักร (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องปัจจัยที่

ส่งผลต่อการบริหารระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 36 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการบริหารระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนสูงสุด คอื ด้านบุคลากร รองลงมาคือ ด้านวัสดุ

และอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดา้นการเงิน อยู่ใน

ระดับมาก 2) การเปรียบ เทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 ระหว่าง

ทัศนะของผูท้ี่ได้รับการอบรมและผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน ดา้นภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ และรายด้าน ด้านบุคลากร 

ด้านการเงนิ และด้านวัสดุและอุปกรณ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนด้าน

การบริหารจัดการ พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

    นฤมล กอบแก้ว (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องปัจจัยคัดสรร

ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 1) ปัจจัยคัดสรร 

ในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า การทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความ

พร้อมของบุคคล การนเิทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผล และภาวะผูน้ำใฝ่บริการของ
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ผูบ้ริหาร อยู่ในระดับมากตามลำดับ ส่วนระบบข้อมูลสารสนเทศ Scan Tool 3 อยู่ในระดับ

ปานกลาง 2) การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก และ 3) ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน เรยีงลำดับ ได้แก่ การทำงานเป็นทีม การนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผล 

และภาวะผูน้ำใฝ่บริการของผูบ้ริหาร ร่วมกันพยากรณ์การดำเนินงานตามระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนได้ร้อยละ 69.10 

    เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

มัธยมศกึษาสกลนคร เขต 23 พบว่า 1) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน 2) ประสทิธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน โดยรวม

และอยู่ในระดับมากทุกด้าน 3) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และรายด้านแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญที่ระดับ .05 4) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ปัจจัยการบริหาร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 5) ปัจจัยที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหรอืการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา

เป็นรายคู่ พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 6) ประสิทธิผลของ

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรง

ตำแหน่ง พบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 7) ประสิทธิผล

ของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน 

พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 8) ประสิทธิผลของโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จำแนกตามประสบการณ์หรอืการดำรงตำแหน่งใน

การปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 9) ปัจจัยทางการบริหาร (X) กับ 
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ประสิทธิผลของโรงเรียน (Y) โดยรวมพบว่า มีความ สัมพันธ์เชงิบวกอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .904 และ 10) แนวทางพัฒนาปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เสนอแนะไว้ 6 ปัจจัย ประกอบด้วย นโยบายสู่

การปฏิบัติ กระบวนการบริหาร บุคลากร งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการบริหาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 

    ดวงพร สุพลดี (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนโรงเรียนในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์ พบว่า 1) การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̅=3.69) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานมีความสัมพันธ์

ทางบวก (0.48-0.64) และ 4) ผลวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า ปัจจัยด้านครูผูส้อน 

ปัจจัยด้านผูป้กครองและชุมชน ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มคี่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ .72 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ ดังนี ้สมการ

พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ý=0.497+0.386X2+0.241X3+0.218X1+0.089X5+0.058X4 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Ž=0.339Z2+0.210Z3+201Z1+0.076Z5+0.051Z4 

    อัญทิรา วาดี (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โรงเรยีนในสังกัดสำนักเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ด้านรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน 

ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน และด้านการส่งต่อ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดย

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านการบริหาร และ

ปัจจัยด้านผูเ้รียน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน โดยรวมมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ได้แก่ วิสัยทัศน์ผู้บู้รหิาร 

สุขภาพกายสุขภาพจิตของนักเรียน และความสัมพันธ์ในระดับสูง ได้แก่ ความรู้

ความสามารถของครู การปฏิบัติงานของครู พฤติกรรมผูบ้ริหาร การรู้จักตนเองและ

พึ่งตนเองได้ของนักเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ผลการวิเคราะห์
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ 

จำนวน 4 ตัวแปร ประกอบด้วย พฤติกรรมผู้บริหาร การปฏิบัติงานของครู การรู้จักตนเอง

และพึ่งตนเองได้ของนักเรียน และสุขภาพกายสุขภาพจิตของนักเรียน สามารถพยากรณ์

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    เดชศรี สุวิรัตน์. (2563). ได้ทำการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริหาร

ของผู้บริหารสถานศกึษาที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใน

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 11 พบว่า พฤติกรรม   

การบริหารของผูบ้ริหารสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพจิารณาเป็นราย

ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการ

มีภาวะผูน้ำ ด้านบุคลิกภาพ ดา้นการตดิต่อสื่อสาร ดา้นการสรา้งแรงจูงใจ และด้านการ

ตัดสินใจ ตามลำดับ 2) การดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศกึษา โดยรวม

อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันเรียงลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ดา้นการนเิทศ กำกับ ติดตาม ด้านการประเมินผล ด้านการ

วางแผน และด้านการดำเนินงาน ตามลำดับ 3) พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร

สถานศกึษามีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 11 อยู่ในระดับสูง (r=.71) อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    มาโนช ตัญยงค์ (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องการศกึษาแนว

ทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี สหวิทยาเขตพุเตย 

พบว่า 1) การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนโดยผูบ้ริหารสถานศกึษา โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การดำเนนิงานที่มีระดับ

สูงสดุ คอื ด้านการบริหารจัดการ อันได้แก่ การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สนับสนุน 

ส่งเสริม และตดิตามการดำเนินงาน เป็นต้น 2) สภาพการดำเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสภาพการดำเนินงานที่มรีะดับสูงสุด 

คือ ด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล และ 3) แนวทางการพัฒนาการดำเนนิงานระบบ

การดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ได้แก่ ควรมีการจัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูที่

ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
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    วิมาลย์ ลีทอง (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่องปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน

ในจังหวัดสกลนคร พบว่า 1) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลโรงเรยีน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

3) ปัจจัยการบริหาร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม

สถานภาพตำแหน่ง และประเภทโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ส่วนจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 4) ประสิทธิผล

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม สถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและประเภทโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 5) ปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลโรงเรียน โดยรวม

พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ปัจจัยการบริหาร 

จำนวน 5 ปัจจัย ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 คอื ปัจจัยที่ 6 โครงสรา้งองค์การ (X6) ปัจจัยที่ 4 การพัฒนาบุคลากร (X4) 

ปัจจัยที่ 2 บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ (X2) ปัจจัยที่ 3 การบริหารจัดการ (X3) และ

ปัจจัยที่ 8 งบประมาณ (X8) สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในรูป

คะแนนดิบ ได้ดังนี้ Y’=.483+.232(X6)+.207(X4)+.258(X2)+.193(X3) และสามารถเขียน

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ Z’=.224(X6)+.213(X4)+ 

.277(X2)+.189(X3) และ 7) แนวทางการพัฒนาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

โรงเรียนที่ควรได้รับการพัฒนา มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ 

ควรจัดบรรยากาศภายในให้ร่มรื่นสะอาดและปลอดภัยและมีระบบการทำงานที่เอื้อต่อ

ความสำเร็จ 2) ดา้นการบริหารจัดการ ควรใชห้ลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดำเนินงาน

อย่างเป็นระบบ แบ่งหน้าที่รับผดิชอบอย่างชัดเจน 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร ควรส่งเสริม

สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาของตนเองในทุก ๆ ด้าน 4) ด้านโครงสร้างองค์การ ควร

วิเคราะห์ กำหนดโครงสร้างและแบ่งความรับผดิชอบ ลดขั้นตอนการทำงานและเน้นการ

กระจายอำนาจ และ 5) ด้านงบประมาณควรวิเคราะห์ จัดทำงบประมาณ โดยยึดหลักการ

บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และจัดสรรงบประมาณให้

เพียงพอ 
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  1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

    สำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ผูว้ิจัยขอเสนองานวิจัยของนักวิจัยและนักการศกึษา ดังนี้ 

    ณรงค์ โคตรเพ็ง (2559, หน้า บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ระดับ

การปฏิบัติและระดับปัญหาของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศกึษา

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า 1) ระดับ

การปฏิบัติและระดับปัญหาของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใน

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.97) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่การส่งเสริมนักเรียน (x̅=4.13) 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา (x̅ =4.10) การส่งต่อ (x̅ =4.09) การคัดกรองนักเรียน  

(x̅ =4.04) และการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล (x̅ =3.98) 2) การเปรียบเทียบระดับการ

ปฏิบัติและระดับปัญหาของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามการรับรู้ของ

ผูบ้ริหารและครูจำแนกตามประสบการณ์ทำงานและขนาดสถานศกึษาพบว่าผู้บริหารและ

ครูที่มปีระสบการณ์ทำงานและขนาดสถานศกึษาแตกต่างกันมีสภาพการดำเนินงานระบบ 

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 คือ ด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ดา้นการ

ส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ โดยสรุป ระดับการ

ปฏิบัติและระดับปัญหาของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ตามการรับรู้ของ 

ผูบ้ริหารและครูจำแนกตามประสบการณ์ทำงานและขนาดสถานศกึษาพบว่า ผูบ้ริหารและ

ครูที่มปีระสบการณ์ทำงานและขนาดสถานศกึษาแตกต่างกันมีสภาพการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

    ปกาวรรณ แก้วโพธิ์ (2559, หนา้ บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง  

ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 32 พบว่า 1) ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
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หาน้อย คือ ดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการ

คัดกรองนักเรียน ด้านการช่วยเหลอืและการส่งต่อนักเรียน และด้านการส่งเสริมและ

พัฒนานักเรียน 2) ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของ

โรงเรียนที่มขีนาดแตกต่างกัน พบว่า มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของ

โรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  

    ราม โสวัน (2559, หนา้ 21) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 

พบว่า 1) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 โดยรวมภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบ

ตัวแปรที่ศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูที่มตีำแหน่ง วุฒิการศกึษาและขนาดของสถานศกึษา

ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

    วราวุฒ ิเหล่าจินดา (2559, หนา้ 122) ได้ทำการวจิัยเรื่อง สภาพ

ปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยม เขต 32 พบว่า 1) สภาพปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรยีน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบสภาพปัญหาการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยม เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามระดับการศกึษา โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการส่งต่อ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 3) การ

เปรียบเทียบสภาพปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยม เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามประสบ

การในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ดา้นการคัด

กรองนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 4) การเปรียบเทียบสภาพ

ปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยม เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ดา้น

การคัดกรองนักเรียน ดา้นการส่งเสริมนักเรียน และด้านการส่งต่อ แตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
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    อดิศร แย่งคุณเชาว์ (2559, หนา้ บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง   

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 11 พบว่า 1) สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

ของสถานศกึษา ในภาพรวมและรายด้านมกีารปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับดังนี้ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การส่งเสริมและพัฒนา

นักเรียน การคัดกรองนักเรียน และการส่งต่อนักเรียน 2) การดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนจำแนกตามขนาดของสถานศกึษาพบว่าในภาพรวมและรายด้าน               

ไม่แตกต่างกัน 

    ศุกร์เกษม ปรุงผล (2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง

ความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผูน้ำของผู้บริหารสถานศกึษากับการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 พบว่า 1) ระดับ

ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารสถานศกึษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) 

ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารสถานศกึษากับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โดยรวม

มคีวามสัมพันธ์ ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงมีความเห็น

ว่า 1) ภาวะผูน้ำของผู้บริหารสถานศกึษา ควรบริหารงานตามระเบียบแบบแผน มีการ

กำหนดขัน้ตอนและวิธีการดำเนินงานอย่างชัดเจน 2) การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน ผู้บริหารควรใหค้วามสำคัญเกี่ยวกับการส่งต่อ ควรให้ครูหรอืหน่วยงานภายนอก

มีระบบติดตามผลการแก้ปัญหานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และ 3) ภาวะผูน้ำ

ของผู้บริหารสถานศกึษาอยู่ในระดับสูง และการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่

ในระดับสูง ส่งผลใหก้ารดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษานั้นมี

ประสิทธิภาพ 

    สุภัสสร สุรยิะ (2562, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรยีนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า  

1) การดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับดังนี้ ดา้นที่มากที่สุด คอื ด้านการคัดกรอง

นักเรียน รองลงมา คือ ด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมและพัฒนา

นักเรียน ดา้นการป้องกันและช่วยเหลอืนักเรียน และด้านที่มขี้อเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื ด้าน

การส่งต่อนักเรียน 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ตามขนาดของ
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โรงเรียนต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง 

พบว่าไม่แตกต่างกัน 

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  สำหรับงานวิจัยต่างประเทศ ผู้วจิัยขอเสนองานวิจัยของนักวิจัยและ 

นักการศกึษา ดังนี้ 

   Goodman (2003, p. 1178 อ้างถึงใน นฤมล กอบแก้ว, 2559, หน้า 82) 

ได้ศึกษาการใชแ้บบคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มคีวาม

ผดิปกติทางจิตใจ เยาวชนในชุมชนที่รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผูป้กครอง ครู 

เพื่อนเยาวชน พบว่า ทุกกลุ่มให้ความเห็นว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดขึ้นเฉพาะ

บุคคลและเป็นความแปรปรวนของบุคคล โดยมีเหตุมาจากพฤติกรรมส่วนบุคคล 

พฤติกรรมอยู่ไม่เป็นสุข อยู่ไม่นิ่ง พวกซึมเศร้า และพวกมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ 

ความกลัวสิ่งของหรอืสัตว์เฉพาะบุคคลที่ถูกทิง้ในวัยเด็กและพฤติกรรมการกินที่ไม่

เหมาะสม ทำใหก้ารคัดกรองเยาวชนที่ผดิปกติทางจิตใจ มีความแม่นยำและสามารถ

แก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมมากกว่าการเก็บข้อมูลจากครูและ

เยาวชนเพียงอย่างเดียว 

   Mackey (2003, p. 1146 อ้างถึงใน ชฎารัตน์ พลเดช, 2558, หน้า 93) 

ได้ศึกษาผลกระทำของอุดมการณ์ในการควบคุมอัตราการออกโรงเรยีนกลางคันของ

นักเรียนตามการรับรู้ของคณะบริหารในโรงเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลาย ระดับ 4 - A     

ในรัฐเทกซัส ผลงาน วจิัยที่ผ่านมาชีใ้ห้เห็นว่า ผูบ้ริหารมีบทบาทสำคัญในการปรับ

บรรยากาศโรงเรียน ซึ่งส่งผลกระทำอย่างมนีัยสำคัญต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการ

เรียนต่อหรอืจะออกกลางคัน การศกึษาครั้งนี้จงึมุ่งหาความสัมพันธ์ของอุดมการณ์ในการ

ควบคุมนักเรียนจากสมาชิกคณะบริหารจำนวน 14 คน จากโรงเรยีนมัธยมศกึษาตอนปลาย

ระดับ 4-A จำนวน 22 โรง ในรัฐเทกซัสที่มตี่ออัตราการออกโรงเรยีนกลางคันในวิทยาเขต

เหล่านี้ ผลการศกึษา พบว่า ไม่มคีวามสัมพันธ์ ทางสถิติระหว่างอุดมการณ์ในการควบคุม

นักเรียนกับอัตราการออกโรงเรยีนกลางคันของนักเรียน การรักษาให้นักเรียนยังเรียน            

อยู่ในโรงเรียนนั้น ขึน้อยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศกับการออกโรงเรยีนกลางคัน  

อย่างชัดเจน ผูบ้ริหารจงึควรเป็นแบบอย่างบทบาทในทางบวก ในการยุติข้อท้วงติง ที่ดูหมิ่น

ดูแคลน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณะครูกับนักเรียน ผู้บริหารจะต้องเป็น            

ผูส้่งเสริมชีน้ำโดยใช้การฝกึอบรมครูประจำการประสบการณ์ฝึกอบรมความสนใจ เรื่อง 
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มนุษยธรรมใหม้ากยิ่งขึน้อันจะทำให้การปรับปรุงบรรยากาศทางสังคมของโรงเรียนดีขึ้น 

   Hardwicke (2006, pp. 68 - 70) ได้ศึกษาระบบการช่วยเหลอืนักเรียน

ให้มพีฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยการสังเกตเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม

นักเรียนทั่วไปกับกลุ่มตัวอยา่งนักเรียนที่เข้าร่วมการใช้ระบบช่วยเหลอืนักเรียน พบว่า 

นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการให้ความร่วมมอืเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ และปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนเพิ่มขึน้ โดยระบบการช่วยเหลือ

นักเรียนนี้ยังส่งผลใหน้ักเรียนมแีนวโน้มทางการเรยีนรู ้ห่างไกลจากการใชย้าเสพติด 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น พฤติกรรมทางเพศ และการฆ่าตัวตาย 

โดยอาศัยคณะครูและเจา้หน้าที่ในการปฏิบัติงานที่มีความตระหนักถึงความสำคัญของการ

ช่วยเหลอืนักเรียน มีการประสานทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน และมีการประเมินงาน

บันทึกเป็นข้อมูล เพื่อใชใ้นการปรับปรุงระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนให้ครอบคลุมรอบด้าน

และมีประสิทธิภาพ 

   Biddle (2009, unpaged) ได้ศกึษาการศกึษาผลการดำเนินงานผลการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตาย ผลการวิจัย

พบว่านักเรียนที่ชอบและเข้าร่วมในระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเป็นผลเนื่องมาจากการมี

ความคิดฆ่าตัวตาย การแสดงท่าทางหรอืพยายามที่จะละเมดินโยบายด้านการใชย้าเสพติด

และสารประเภทแอลกอฮอล์ลดลง รวมทั้งระดับการถูกสั่งพักการเรียนลดลง อย่างไรก็

ตาม จากการรายงานของนักเรียนที่ชอบและเข้าร่วมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อ

แก้ปัญหาการคิดฆ่าตัวตายและปัญหาอื่น ๆ ทำให้สามารถทำนายรูปแบบการละเมิด

นโยบายด้านการใช้ยาเสพติดและสารประเภทแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง เช่นพบว่า 

บางครัง้นักเรียนเหล่านีก้็อาจจะใช้ยาเสพติดและสารประเภทแอลกอฮอล์เพื่อการรักษา

ตนเองก็ได้และพบว่ารูปแบบการบริการที่มคี่านัยสำคัญทางดา้นสถิติสูงสุดในการทำนาย

ผลการลดระดับการละเมิดนโยบายด้านการใช้ยาเสพติดและสารสารประเภทแอลกอฮอล์ 

รวมทั้งการลดระดับการถูกสั่งพักการเรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงคิดฆ่าตัวตาย คือ  

ส่วนที่ได้รับการประเมินโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ใหท้ำการจัดหายาเสพติดและสาร

ประเภทแอลกอฮอล์ไว้ใชไ้ด้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนีย้ังพบว่าการวางระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนไว้ในโรงเรียนอื่น ๆ เช่น โรงเรียนสำหรับเยาวชนที่มีปัญหาด้าน      

การผิดวินัย และการบริการสำหรับเด็กและเยาวชนที่จัดขึน้โดยหน่วยงานของชุมชน มี

ความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการลดระดับการละเมิดนโยบายด้านการใช้ยาเสพติดและ 
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สารประเภทแอลกอฮอล์ในโรงเรยีน และพบว่า การรักษาผูป้่วยนอกที่มอีาการตดิยาเสพ

ติดและสารประเภทแอลกอฮอล์คือตัวทำนายผลด้านการสนับสนุนระดับการเลื่อนช้ันเรยีน

หรอืการจบการศกึษาจากโรงเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนเหล่านั้น 

   Sorochan (2011, pp. 52 - 53) ทำการศกึษาปัจจัยรอบด้านที่มีผลต่อ

ความสำเร็จในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยเริ่มพิจารณาจากสภาพแวดล้อม 

ในสังคมที่อยู่อาศัย สภาพครอบครัว สภาพบุคคลรอบข้างและลักษณะเฉพาะบุคคลของ

นักเรียน เป็นเกณฑ์ในการแบ่งนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งการพัฒนานักเรียนเหล่านีใ้ห้

ประสบความสำเร็จได้นั้น พบว่า ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

หลายด้าน โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานความเชื่อว่านักเรียนสามารถพัฒนาได้และมีความหวังที่

จะพัฒนานักเรียนต่อไป ประกอบกับมีผู้นำที่มคีวามตระหนักและมุ่งมั่นในการดำเนินงาน 

โดยกำหนดรูปแบบการบริหารและวางนโยบายเพื่อการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างรอบ

ด้าน ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือนักเรียน การ

สนับสนุนงบประมาณ พร้อมกับประสานความร่วมมอืระหว่างครู เจ้าหน้าที่ ผูป้กครองและ

ชุมชนให้งานบรรลุผลสำเร็จ 

   Childs (2013, p. 50) ได้ศึกษาผลสำเร็จในการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบ

การให้บริการสนับสนุนนักเรียน (SSS: Student Support Service) พบว่า ระบบการ

ให้บริการสนับสนุนดังกล่าวเป็นการดำเนินงานที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจน

สามารถประสบความสำเร็จด้านการศกึษา พิจารณาได้จากคะแนน GPA และจำนวน

นักเรียนที่สำเร็จการศกึษาที่เพิ่มขึน้ โดยต้องมกีารศกึษาข้อมูลส่วนตัว ลักษณะเฉพาะ 

ความตอ้งการ ความสามารถพิเศษของนักเรียนเป็นข้อมูลเบือ้งตน้ ร่วมกับปัจจัยแวดล้อม 

ที่ช่วยใหก้ารดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพตามที่คาดหวัง ประกอบด้วย มี

หลักสูตรที่เหมาะสมกับความตอ้งการ บุคลากร เจา้หน้าที่ภายในหน่วยงานมคีวามสัมพันธ์

ที่ดรีะหว่างกัน ร่วมกลุ่มกันทำงานเป็นเครือข่ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดการศกึษา

ด้วยความเสมอภาค มีสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกหรอืทรัพยากรทางการศกึษาต่าง ๆ  

ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรยีน โดยร่วมมอืกับผูท้ี่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 
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   จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ทำให้ผูว้ิจัยทราบว่าระดับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรจากงานวิจัยของ

นักวิจัยและนักการศกึษาส่วนมาก พบว่า ระดับของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก ส่วนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เช่นกัน ซึ่งระดับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ทั้งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นการบริหารที่ผูบ้ริหารร่วมมอืกับบุคลากรใน

โรงเรียนในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โดยอาศัยหลักการบริหารจัดการที่

สำคัญ คอื การวางแผน การจัดองค์การ ภาวะผูน้ำ และการควบคุมเพื่อให้บรรลุตาม

เป้าหมายของการจัดการศึกษา และปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรเป็นองค์ประกอบที่

สำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน  

ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ๆ 4 ด้าน คอื คนหรือบุคคล (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ 

(Material) และการบริหารจัดการ (Management) และในการวิจัยครั้งนีผู้ว้ิจัยได้กำหนด

กรอบของการวจิัยเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน และแยก

ย่อยออกไป ดังนี ้1) ด้านภาวะผูน้ำ 2) ด้านการพัฒนาบุคลากร 3) ด้านความร่วมมือของ

ผูป้กครองและชุมชน 4) งบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา 5) ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 6) ด้านการทำงานเป็นทีม และ 7) ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรรเหล่านี้ อาจส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน เพราะ

การดำเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน เป็นผลสำเร็จของการจัดการศกึษาของ

โรงเรียนที่เกิดจากความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศกึษา

ในโรงเรยีนในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานด้านการจัดการศกึษา การส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้น ประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัด

การศกึษา การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน ตามมาตรฐานการจัดการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน และผูว้ิจัยได้กำหนดกรอบเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใน

โรงเรียน 5 ด้าน คอื 1) ด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ดา้นการคัดกรองนักเรียน 

3) ดา้นการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) ด้านการส่งต่อ

นักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการนำปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรมาใช้ในการบริหารงาน

โรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีนต่อไป  

 

 



บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการวจิยั 

 การวิจัยเรื่องปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ในการวิจัย

ครั้งนี ้มขีั้นตอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร

ประกอบด้วย 

   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   4. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

   5. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล  

  ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ประกอบด้วย 

   1. ผู้เช่ียวชาญ 

   2. เครื่องมอืที่ใช้ 

   3. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยคัดสรรท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ประกอบด้วย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร 

   ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปีการศกึษา 2564 ทั้งหมด 45 โรงเรียน จำแนกเป็น

ผูบ้ริหารโรงเรียน 117 คน ครูทีร่ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน จำนวน 45 คน 

และครูที่ปรึกษา จำนวน 1,245 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 1,407 คน 

  2. กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรยีน ครูที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปีการศกึษา 2564 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2560, 

หนา้ 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 302 คน แต่ในการวิจัยครั้งนีใ้ช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  

315 คน จำแนกเป็นกลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 54 คน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน จำนวน 45 คน และครูที่ปรึกษา จำนวน 216 คน จาก 45 โรงเรียน 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 

    2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 18 โรงเรยีน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่

เป็นผู้บริหารโรงเรียน ผูว้ิจัยเจาะจงผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรยีนละ 1 คน เจาะจงครูที่ 

รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โรงเรยีนละ 1 คน และสุ่มครูที่ปรึกษา  

โรงเรียนละ 4 คน โดยใช้การสุ่มแบบง่ายโดยการจับสลากแบบใส่คืน ได้กลุ่มตัวอย่าง

โรงเรียนละ 6 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 108 คน 

    2.2 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 18 โรงเรียน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่

เป็นผู้บริหารโรงเรียน ผูว้ิจัยเจาะจงผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรยีนละ 1 คน เจาะจงครูที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โรงเรยีนละ 1 คน และสุ่มครูที่ปรึกษา   
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โรงเรียนละ 5 คน โดยใช้การสุ่มแบบง่ายโดยการจับสลากแบบใส่คืน ได้กลุ่มตัวอย่าง

โรงเรียนละ 7 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 126 คน 

    2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จำนวน 9 โรงเรียน การสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจัยเจาะจงผูอ้ำนวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน         

สุ่มรองผูอ้ำนวยการ โรงเรียนละ 1 คน เจาะจงครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โรงเรียนละ 1 คน และสุ่มครูที่ปรึกษา โรงเรียนละ 6 คน โดยทั้งรองผูอ้ำนวยการ

โรงเรียนและครูที่ปรึกษาใช้การสุ่มแบบง่ายโดยการจับสลากแบบใส่คืน ได้กลุ่มตัวอย่าง

โรงเรียนละ 9 คน รวมกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ จำนวน 81 คน 

    ดังนัน้จะได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 54 คน    

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 45 คน และครูที่ปรึกษา จำนวน 

216 คน ดังรายละเอียดที่แสดงใน ตาราง 3 - 5 

   

ตาราง 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 18 โรงเรียน 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูที่ร

ับผ
ดิช

อบ
 

คร
ูที่ป

รึก
ษา

 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูที่ร

ับผ
ดิช

อบ
 

คร
ูที่ป

รึก
ษา

 

รว
ม 

1. ท่าแร่ศกึษา 2 1 15 18 1 1 4 6 

2. เฉลิมพระเกียรตฯิ 2 1 12 15 1 1 4 6 

3. ด่านม่วงคำพิทยาคม 1 1 12 14 1 1 4 6 

4. โพนพิทยาคม 1 1 11 13 1 1 4 6 

5. บ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 1 12 14 1 1 4 6 

6. ลำปลาหางวิทยา 1 1 6 8 1 1 4 6 

7. เทพสวัสดิ์วิทยา 1 1 6 8 1 1 4 6 

8. ภูริทัตต์วิทยา 1 1 8 10 1 1 4 6 

9. บะฮีวทิยาคม 1 1 9 11 1 1 4 6 

10. ช้างมิ่งพิทยานุกูล 1 1 7 9 1 1 4 6 
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ตาราง 3  (ต่อ) 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูที่ร

ับผ
ดิช

อบ
 

คร
ูที่ป

รึก
ษา

 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูที่ร

ับผ
ดิช

อบ
 

คร
ูที่ป

รึก
ษา

 

รว
ม 

11. วาริชวิทยา 1 1 6 8 1 1 4 6 

12. นคิมน้ำอูนเจรญิวิทยา 2 1 18 21 1 1 4 6 

13. โคกสีวิทยาสรรค์ 2 1 17 20 1 1 4 6 

14. บงเหนอืวิทยาคม 1 1 9 11 1 1 4 6 

15. ศกึษาประชาสามัคคี 2 1 15 18 1 1 4 6 

16. หนองแวงวทิยา 1 1 9 11 1 1 4 6 

17. โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 1 1 9 11 1 1 4 6 

18. ท่าสงครามวิทยา 1 1 10 12 1 1 4 6 

รวม 23 18 191 232 18 18 54 108 

 

ตาราง 4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 18 โรงเรียน 

รายชื่อโรงเรียนขนาดกลาง 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูที่ร

ับผ
ดิช

อบ
 

คร
ูที่ป

รึก
ษา

 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูที่ร

ับผ
ดิช

อบ
 

คร
ูที่ป

รึก
ษา

 

รว
ม 

1. ดงมะไฟวิทยา 2 1 18 21 1 1 5 7 

2. กุสุมาลย์วิทยาคม 4 1 44 49 1 1 5 7 

3. โพธิแสนวิทยา 2 1 20 23 1 1 5 7 

4. เต่างอยพัฒนศกึษา 3 1 25 29 1 1 5 7 

5. ร่มเกล้า 4 1 39 44 1 1 5 7 
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ตาราง 4  (ต่อ) 

รายชื่อโรงเรียนขนาดกลาง 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูที่ร

ับผ
ดิช

อบ
 

คร
ูที่ป

รึก
ษา

 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูที่ร

ับผ
ดิช

อบ
 

คร
ูที่ป

รึก
ษา

 

รว
ม 

6. คำเพิ่มวทิยา 2 1 18 21 1 1 5 7 

7. ท่านผูห้ญิงจันทิมาพึ่ง

บารมี 
2 1 17 20 1 1 5 7 

8. กุดบากพัฒนาศกึษา 4 1 34 39 1 1 5 7 

9. พรรณาวุฒาจารย์ 4 1 33 38 1 1 5 7 

10. มัธยมวาริชภูมิ 4 1 36 41 1 1 5 7 

11. ธรรมบวรวิทยา 3 1 20 24 1 1 5 7 

12. แวงพิทยาคม 2 1 18 21 1 1 5 7 

13. หนองหลวงศกึษา 2 1 21 24 1 1 5 7 

14. ส่องดาววิทยาคม 2 1 18 21 1 1 5 7 

15. คำตากล้าราช

ประชาสงเคราะห์ 
4 1 34 39 1 1 5 7 

16. กุดเรอืคำพิทยาคาร 2 1 18 21 1 1 5 7 

17. โพนงามศกึษา 3 1 28 32 1 1 5 7 

18. เจรญิศิลป์ศกึษาฯ 2 1 24 27 1 1 5 7 

รวม 51 18 465 534 18 18 90 126 
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ตาราง 5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 9 โรงเรียน 

รายชื่อโรงเรียนขนาดใหญ่/ 

ใหญ่พิเศษ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูที่ร

ับผ
ดิช

อบ
 

คร
ูที่ป

รึก
ษา

 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเ
รีย

น 

คร
ูที่ร

ับผ
ดิช

อบ
 

คร
ูที่ป

รึก
ษา

 

รว
ม 

1. สกลราชวิทยานุกูล* 5 1 94 100 2 1 6 9 

2. สกลนครพัฒนศึกษา 4 1 56 61 2 1 6 9 

3. ธาตุนารายณ์วิทยา* 5 1 80 86 2 1 6 9 

4. พังโคนวิทยาคม 5 1 54 60 2 1 6 9 

5. เตรยีมอุดมศกึษาฯ 5 1 56 62 2 1 6 9 

6. สว่างแดนดิน* 5 1 75 81 2 1 6 9 

7. มัธยมวานรนวิาส* 5 1 78 84 2 1 6 9 

8. บ้านม่วงพิทยาคม 4 1 41 46 2 1 6 9 

9. อากาศอำนวยศึกษา 5 1 55 61 2 1 6 9 

รวม 43 9 589 641 18 9 54 81 

 * โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

 หมายเหตุ : สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

 ปีการศกึษา 2564  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  1. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaires) จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิัยสร้างขึ้นมาใหม่ จากการทบทวน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ (Check List)  
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มีรายละเอียดดังนี้ 

     1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

      1.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

      1.2 ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

      1.3 ครูที่ปรึกษา 

     2. ขนาดโรงเรยีน 

      2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 

      2.2 โรงเรยีนขนาดกลาง 

      2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

     3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

      3.1 นอ้ยกว่า 10 ปี 

      3.1 ระหว่าง 10 - 20 ปี 

      3.3 มากกว่า 20 ปี 

    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

จำนวน 7 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก          

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด ประกอบด้วย 

     1. ด้านภาวะผูน้ำ     

     2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

     3. ด้านความร่วมมอืของผู้ปกครองและชุมชน 

     4. ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา 

     5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     6. ด้านการทำงานเป็นทีม 

     7. ด้านการบริหารจัดการ  

    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

จำนวน 5 ด้าน ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก  

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด ประกอบด้วย 

     1. ด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

     2. ดา้นการคัดกรองนักเรียน 
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     3. ดา้นการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

     4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

     5. ดา้นการส่งต่อนักเรียน 

    สำหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามแนวความคิดของ

ลิเคอร์ท (Likert’s Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 82) มคีวามหมายและค่าน้ำหนัก 

ดังนี้ 

     ระดับ 5 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร อยู่ในระดับมากที่สุด ให้มคี่าน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

     ระดับ 4 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร อยู่ในระดับมาก ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

     ระดับ 3 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

     ระดับ 2 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร อยู่ในระดับน้อย ให้มคี่าน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

     ระดับ 1 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร อยู่ในระดับน้อยที่สุด ใหม้ีค่าน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

    การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจัยได้กำหนดการวัดระดับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร โดยใช้ค่าเฉลี่ยของ

คะแนนเป็นตัวชีว้ัด ซึ่งกำหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 121) 

     ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/ 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร อยู่ในระดับมากที่สุด 
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     ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/ 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร อยู่ในระดับมาก 

     ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/ 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร อยู่ในระดับปานกลาง 

     ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/ 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร อยู่ในระดับน้อย 

     ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/ 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  2. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

   การสรา้งและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ผูว้ิจัยดำเนินการ ดังนี้ 

    1. ศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน เพื่อนำ  

มาวิเคราะห์และใช้เป็นกรอบในการสรา้งแบบสอบถาม 

    2. ศกึษาวิธีการสร้างและสร้างเครื่องมอืจากทฤษฎี หลักการ แนวคิด

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

    3. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

และให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 

    4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

    5. นำแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมอื เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ความถูกต้อง เหมาะสมของภาษา 

การใชถ้้อยคำ ของแบบสอบถาม โดยเลือกรายข้อคำถาม เพื่อให้ผูเ้ชี่ยวชาญใหค้วามเห็น

และให้คะแนน ดังนี้ 

    ให้คะแนน +1 เมื่อเห็นว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

    ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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    ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

   โดยผูว้ิจัยได้กำหนดเกณฑ์ได้มาของผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ซึ่งมี

รายนามดังนี้  

     5.1 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทางการศกึษาและมีประสบการณ์สอนระดับบัณฑติศกึษาไม่ต่ำกว่า 10 ปี 

จำนวน 2 คน ประกอบด้วย  

      5.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะ         

ครุศาสตร์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมอืง จังหวัด

สกลนคร 

      5.1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 

     5.2 ผู้บริหารสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร    

วิทยฐานะไม่ต่ำกว่า ชำนาญการพิเศษ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทาง

การศกึษา จำนวน 1 คน คือ ดร.วิชาญ เกษเพชร วทิยฐานะ รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

     5.3 ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร วิทยฐานะไม่ต่ำกว่า ชำนาญการพิเศษ และสำเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญาโททางการบริหารการศกึษา จำนวน 1 คน คือ นายจำรัส พิมพา วทิยฐานะ 

ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผูอ้ำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา  

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

     5.4 ครูผูส้อน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร วิทยฐานะไม่ต่ำกว่า ชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน จำนวน 1 คน คือ นายนีรภัย คิดโสดา 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนงามศกึษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัด

สกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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     นำผลการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาคำนวณหาค่า IOC (Index 

of item objective congruence) พบว่า มีค่าระหว่าง 0.80 - 1.00 แสดงว่า แบบสอบถาม

ทุกข้อมีค่าดรรชนีความสอดคล้องระหว่างขอ้คำถามกับวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและ

นิยามศัพท์เฉพาะ ผลปรากฏดังตาราง 48 - 49 (ภาคผนวก จ) 

    6. นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผูเ้ชี่ยวชาญไปนำเสนอ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพจิารณาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

    7. ทำหนังสอืขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์  

ต่อสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์ วันที่ 5 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเลขที่ใบรับรอง 128/2564 ออกโดย

คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ลงนามโดย 

นางสาวสุธาสินี คุปตะบุตร ประธานกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสกลนคร 

    8. นำแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์

เรียบร้อยแลว้ ไปทดลองใช้ (Try-out) กับผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษาในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษานครพนม จำนวน 50 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

     8.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 3 โรงเรยีน จำนวน 13 คน ดังนี้ 

      8.1.1 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ทดลองใช้กับผูบ้ริหารโรงเรียน  

จำนวน 1 คน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน จำนวน 1 คน และครูที่

ปรึกษา จำนวน 2 คน รวม 4 คน 

      8.1.2 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ทดลองใชก้ับผูบ้ริหาร

โรงเรียน จำนวน 1 คน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน จำนวน 1 คน และ

ครูที่ปรึกษา จำนวน 2 คน รวม 4 คน    

      8.1.3 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ทดลองใช้กับผูบ้ริหาร

โรงเรียน จำนวน 1 คน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน จำนวน 1 คน และ

ครูที่ปรึกษา จำนวน 3 คน รวม 5 คน  

     8.2 โรงเรยีนขนาดกลาง จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 16 คน ดังนี้ 

      8.2.1 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ทดลองใช้กับผูบ้ริหาร

โรงเรียน จำนวน 1 คน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน จำนวน 1 คน และ 
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ครูที่ปรึกษา จำนวน 3 คน รวม 5 คน   

      8.2.2 โรงเรียนนาแกพิทยาคม ทดลองใช้กับผูบ้ริหารโรงเรียน 

จำนวน 1 คน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน จำนวน 1 คน และครูที่

ปรึกษา จำนวน 3 คน รวม 5 คน         

      8.2.3 โรงเรียนปลาปากวิทยา ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน 

จำนวน 1 คน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนจำนวน 1 คน และครูที่

ปรึกษา จำนวน 4 คน รวม 6 คน        

     8.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ จำนวน 3 โรงเรียน  

จำนวน 21 คน ดังนี้ 

      8.3.1 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษฏ์ ทดลองใช้กับผูบ้ริหาร

โรงเรียน จำนวน 2 คน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน จำนวน 1 คน   

และครูที่ปรึกษา จำนวน 4 คน รวม 7 คน 

      8.3.2 โรงเรียนธาตุพนม ทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน 

จำนวน 2 คน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน จำนวน 1 คน และครูที่

ปรึกษา จำนวน 4 คน รวม 7 คน  

      8.3.3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ทดลองใช้กับผูบ้ริหาร

โรงเรียน จำนวน 2 คน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน จำนวน 1 คน   

และครูที่ปรึกษา จำนวน 4 คน รวม 7 คน 

    9. นำแบบสอบถามที่ทดลองใช้ไปหาคุณภาพของเครื่องมอื โดยนำ

ข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าอำนาจการจำแนก (discrimination) และค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ผูศ้กึษาได้ดำเนินการ ดังนี ้     

     9.1 วิเคราะห์หาค่าอำนาจการจำแนกรายข้อโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product - Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนน        

รายข้อกับคะแนนรวม (item - total correlation) โดยคัดข้อที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23  

ขึน้ไป มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of alpha) 

ของ Cronbach ผลการวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อม่ัน ของแบบสอบถาม

จากการทดลองใชเ้ครื่องมอื ปรากฏดังนี้ 
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      9.1.1 แบบสอบถามปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร มีค่าอำนาจ

จำแนกอยู่ระหว่าง .502 - .843 และค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .976 

       9.1.1.1 ด้านภาวะผูน้ำ มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

.675 - .788 มคี่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .909 

       9.1.1.2 ดา้นการพัฒนาบุคลากร มีค่าอำนาจจำแนกอยู่

ระหว่าง .553 - .850 มคี่าความเช่ือมั่นรายด้านเท่ากับ .899 

       9.1.1.3 ด้านความร่วมมอืของผู้ปกครองและชุมชน               

มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .649 - .783 มคี่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .907 

       9.1.1.4 ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา       

มคี่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .629 - .749 มีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .891 

       9.1.1.5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่

ระหว่าง .629 - .749 มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .891 

       9.1.1.6 ด้านการทำงานเป็นทีม มีค่าอำนาจจำแนกอยู่

ระหว่าง .707 - .845 มีค่าความเช่ือมั่นรายด้านเท่ากับ .930 

       9.1.1.7 ด้านการบริหารจัดการ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่

ระหว่าง .627 - .831 มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .920 

      9.1.2 แบบสอบถามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืใน

โรงเรียน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .566 - .876 และค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 

.977 

       9.1.2.1 ด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีค่าอำนาจ

จำแนกอยู่ระหว่าง .631 - .868 มีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .923 

       9.1.2.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน มีค่าอำนาจจำแนกอยู่

ระหว่าง .676 - .845 มีค่าความเช่ือมั่นรายด้านเท่ากับ .926 

       9.1.2.3 ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน มีค่าอำนาจจำแนก

อยู่ระหว่าง .627 - .799 มีค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .917 

       9.1.2.4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา มคี่าอำนาจ

จำแนกอยู่ระหว่าง .700 - .810 มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .918 

       9.1.2.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน มคี่าอำนาจจำแนกอยู่

ระหว่าง .556 - .796 มคี่าความเช่ือมั่นรายด้านเท่ากับ .907 
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    10. จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่

ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร และนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ต่อไป 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

   1. ผูว้ิจัยเสนอคำร้องต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ทำหนังสอืเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ เพื่อขอความร่วมมอืในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ส่งถึงผูอ้ำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร 

   2. ผูว้ิจัยนำหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ประสานงานกับ

ทางโรงเรียน โดยมอบให้ผูอ้ำนวยการโรงเรียน จำนวน 45 โรงเรียน เพื่ออำนวยความ

สะดวกในการนำไปให้ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และครูที่ปรึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 315 คน ได้ตอบแบบสอบถาม 

   3. ผูว้ิจัยได้ส่งแบบแบบสอบถามไปถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อม

กับขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรยีนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถามคนื โดยผู้วิจัยได้

แนบซองเปล่าพรอ้มติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผูว้ิจัย โดยแจ้งระยะเวลาส่งคนืภายใน 15 วัน 

กรณีที่ได้รับเอกสารไม่ครบถ้วนหรอืไม่สมบูรณ์ ผู้วจิัยจะดำเนนิการตดิต่อประสานกับทาง

โรงเรียน เพื่อขอให้จัดส่งแบบสอบถามคนืกลับมาอีกครั้ง และได้แบบสอบถามกลับคืนมา

ทั้งสิน้ จำนวน 315 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

   4. เมื่อได้แบบสอบถามกลับมาครบแล้ว จงึนำเข้าไปปรึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อนำไปจัดกระทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ 

ดังนี้ 

   1. นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาร้อยละ แล้วนำเสนอในรูป

ตารางประกอบความเรียง 
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   2. นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   3. นำแบบสอบถามปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/การดำเนนิงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน ที่ส่งมาตรวจให้คะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรี

สะอาด (2560, หน้า 83) แสดงระดับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/การดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน โดยกำหนดดังนี้ 

    3.1 เกณฑ์ในการตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็นในแต่ละ        

ข้อคำถามในระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ

น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การใหค้ะแนน ดังนี้ 

     ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน ระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 5 

     ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน ระดับมาก ระดับคะแนน 4 

     ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียน ระดับปานกลาง ระดับคะแนน 3 

     ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน ระดับน้อย ระดับคะแนน 2 

     ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน ระดับน้อยที่สุด ระดับคะแนน 1 

    3.2 นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป การแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน เมื่อนำมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 

ได้กำหนดเกณฑ์ในการแปลผลขอ้มูลไว้ 5 ระดับ ดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด (2560, หน้า 83) 

     ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/ 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน อยู่ในระดับมากที่สุด 

     ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/ 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน อยู่ในระดับมาก 

     ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/ 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน อยู่ในระดับปานกลาง 
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     ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/ 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน อยู่ในระดับน้อย 

     ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร/ 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

   4. การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ 

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product - Moment Correlation Coefficient) 

และสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละ

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

    ในการแปลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับ

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร โดยการแปลผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ กำหนด

เกณฑ์การแปลผล 5 ระดับ (ชูศร ีวงศ์รัตนะ, 2553, หน้า 314) ดังนี้ 

     ค่า r    ระดับความสัมพันธ์ 

     .90 ขึน้ไป   มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

     .70 - .89    มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

     .30 - .69    มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

     .01 - .30    มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ 

     .00      มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมาก  

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

   1. สถิตพิืน้ฐาน 

    1.1 ความถี่ (Frequency) 

    1.2 ร้อยละ (Percentage) 

    1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

    1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   2. สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ 
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    2.1 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total Correlation) ของเพียร์สัน  

(Pearson)  

    2.2 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha coefficient) 

   3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมตฐิาน 

    3.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 

ใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    3.2 สมมตฐิานข้อ 3 และ 4 ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวน  

ทางเดียว (One way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบเป็น

รายคู่โดยใช้วธิีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD. วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่

ตามความเหมาะสม 

    3.3 สมมตฐิานข้อ 5 ใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย

ของเพียร์สัน (Pearson’s Product - Moment Correlation Coefficient) 

    3.4 สมมติฐานข้อ 6 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละ 

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

 

ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรท่ีส่งผลต่อการดำเนนิงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกดัสำนกังานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร 

 เมื่อวเิคราะห์ขอ้มูล ถ้าผลการวิจัยพบว่าการดำเนินงานโดยใช้ปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรรในด้านใดที่สามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร จะนำปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรรด้านนั้น ๆ มาสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 10 คน แล้วสรุปเป็นแนว

ทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ดังนี้  
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  1. เครื่องมือที่ใช้ 

   ผูว้ิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured  

Interview) เพื่อนำไปสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ มีขั้นตอนดังนี้ 

    1.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และตำราที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสรา้ง

แบบสัมภาษณ์ 

    1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสารและตำราที่

เกี่ยวข้อง 

    1.3 นำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

    1.4 นำแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ไปสัมภาษณ์

ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน โดยใช้วธิีการไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองและจดบันทึกการให้

สัมภาษณ์ของผู้เช่ียวชาญ 

  2. ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญ ดังต่อไปนี้ 

   2.1 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทางการศกึษาและมีประสบการณ์สอนระดับบัณฑติศกึษาไม่ต่ำกว่า 10 ปี 

จำนวน 2 คน ประกอบด้วย  

    2.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 

    2.1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

   2.2 ผูบ้ริหารสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทางการศกึษา จำนวน 1 คน คือ ดร.วิชาญ เกษเพชร 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร 

   2.3 นักวิชาการหรือศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการศึกษา จำนวน 1 คน คือ 

ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 
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มัธยมศกึษาสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

   2.4 ผูอ้ำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร วิทยฐานะไม่ต่ำกว่า ชำนาญการพิเศษ และสำเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

    2.4.1 นายจำรัส พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา  

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

    2.4.2 นายธนกร แก้วบัวสา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามศกึษา  

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

    2.4.3 นายศุภกิต ถิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศกึษาประชาสามัคคี 

อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

   2.5 ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนหรือครูที่ปรึกษา

นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร วิทยฐานะไม่ต่ำกว่า

ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

    2.5.1 นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมวานรนวิาส  

อำเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

    2.5.2 ดร.ชวัลลักษ์ ขาวขำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิรริาชสมบัติ ครบ 50 ปี 

จังหวัดสกลนคร อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร 

    2.5.3 นายนีรภัย คิดโสดา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนงาม

ศกึษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร 

  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   ผูว้ิจัยได้นำข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

โดยการพรรณนาวิเคราะห์ แล้วสรุปเป็นรายข้อเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่

ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัย เรื่องปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ผูว้ิจัยขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามลำดับ ดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  2. ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

  3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิัยได้ 

กำหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  n  แทน จำนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

  X̅  แทน ค่าเฉลี่ย 

  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  %  แทน ร้อยละ 

  F   แทน ค่าสถิตทิี่ใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบเอฟ (F-test) 

  *  แทน การมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  **  แทน  การมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  SS  แทน  ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง 

  MS  แทน  ค่าเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง 

  df   แทน  ระดับช้ันแห่งความเป็นอิสระ 

  Xt   แทน  ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรโดยรวม 

  X1   แทน  ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรด้านภาวะผูน้ำ     

  X2   แทน  ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรด้านการพัฒนาบุคลากร 
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  X3  แทน ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรด้านความร่วมมอืของผู้ปกครอง 

      และชุมชน 

  X4  แทน ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรด้านงบประมาณและทรัพยากร 

      ทางการศึกษา 

  X5  แทน ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  X6  แทน ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรด้านการทำงานเป็นทีม

  X7  แทน ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรด้านการบริหารจัดการ     

  Yt   แทน  การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีนโดยรวม 

  Y1   แทน  การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

      ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

  Y2   แทน  การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

      ด้านการคัดกรองนักเรียน 

  Y3   แทน  การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

      ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

  Y4   แทน  การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

      ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

  Y5   แทน  การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

      ด้านการส่งต่อนักเรียน 

  XX   แทน  ผลรวมปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

  YY   แทน  ผลรวมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน 

  R   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

  R2   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพในอำนาจ 

      พยากรณ์ 

  α   แทน  ค่าคงที่ของพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

  B   แทน  สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  β   แทน  สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  S.E.b  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ตัวแปร 

      พยากรณ์ 

  S.E.est แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
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ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด จำนวน 315 ฉบับ       

โดยเป็นผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 54 คน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

จำนวน 45 คน และครูที่ปรึกษา จำนวน 216 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมา และมีความ

สมบูรณ์ จำนวน 315 ฉบับ คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทั้งหมด จากนั้นได้ตรวจให้คะแนนตาม

เกณฑ์การใหค้ะแนนตามที่กำหนดไว้แลว้ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมาย

ผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงาน โดยการหาความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานการวิจัย ดังนี้ 
   1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูทีร่ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

   2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “การดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

   3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูทีร่ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนและประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน” ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้

วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD. วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม       

ความเหมาะสม   

   4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “การดำเนนิงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครทูีร่ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนและประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน” ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One - way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้

วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD. วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตามความ

เหมาะสม 

   5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร

กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก” โดยใช้สถิติ

การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product - Moment 

Correlation Coefficient) 

   6. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร

อย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครทูีร่ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา” โดยใช้สถิติ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

  ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นำมาแจก

แจงความถี่และหาร้อยละ ปรากฏผลดังตาราง 6 
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ตาราง 6 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพการดำรง 

 ตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ตัวแปร จำนวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

     1. ผูบ้ริหารโรงเรียน 

     2. ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

     3. ครูที่ปรึกษา 

 

54 

45 

216 

 

17.14 

14.29 

68.57 

รวม 315 100.00 

ขนาดโรงเรยีน 

     1. โรงเรียนขนาดเล็ก 

     2. โรงเรียนขนาดกลาง 

     3. โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 

 

108 

126 

81 

 

34.29 

40.00 

25.71 

รวม 315 100.00 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

     1. น้อยกว่า 10 ปี 

     2. ระหว่าง 10-20 ปี 

     3. มากกว่า 20 ปี 

 

121 

149 

45 

 

38.41 

47.30 

14.29 

รวม 315 100.00 
   

 

 จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน 315 คน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ประกอบด้วย ผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 54 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 17.14 ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 45 คน     

คิดเป็นรอ้ยละ 14.29 และครูที่ปรึกษา จำนวน 216 คน คิดเป็น ร้อยละ 68.57 

  จำแนกตามขนาดโรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรยีนขนาดเล็ก จำนวน 108 คน 

คิดเป็นร้อยละ 34.29 โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 126 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.00 และ

โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 25.71 

  จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน 

ใหญ่ มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ระหว่าง 10-20 ปี จำนวน 149 คน คดิเป็นร้อยละ 

47.30 รองลงมามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน นอ้ยกว่า 10 ปี จำนวน 121 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 38.41 และนอ้ยที่สุดมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มากกว่า 20 ปี จำนวน 45 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 14.29 

 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

  1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูทีร่ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

   1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา  

ทั้งโดยรวมและรายด้าน ดังตาราง 7 

 

ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

1. ด้านภาวะผูน้ำ (X1)      4.43 0.37 มาก 3 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2)     4.22 0.38 มาก 7 

3. ด้านความร่วมมอืของผู้ปกครองและ

ชุมชน (X3)     

4.27 0.39 มาก 6 

4. ด้านงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษา (X4)     

4.39 0.40 มาก 4 

5. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (X5)     4.36 0.38 มาก 5 

6. ด้านการทำงานเป็นทีม (X6)     4.51 0.37 มากที่สุด 1 

7. ด้านการบริหารจัดการ (X7)     4.49 0.35 มาก 2 

รวม 4.38 0.29 มาก  
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 จากตาราง 7 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคดิเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.38) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 

1 ด้าน คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (x̅=4.51) และอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน โดยเรียงลำดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารจัดการ (x̅=4.49) ด้านภาวะผูน้ำ (x̅=4.43) 

ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา (x̅=4.39) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(x̅=4.36) ด้านความร่วมมอืของผู้ปกครองและชุมชน (x̅=4.27) และด้านการพัฒนา

บุคลากร (x̅=4.22) ตามลำดับ 

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ว่า ปัจจัยทางการบริหาร

ทีค่ัดสรร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับมาก 

   1.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา 

โดยจำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ ดังตาราง 8 - 14 

 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ด้านภาวะผูน้ำ 

ด้านภาวะผูน้ำ (X1) 
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.38 0.61 มาก 6 

2. ผูบ้ริหารมคีวามรูค้วามสามารถทาง

วิชาการเป็นที่ประจักษ์แก่ครูและบุคลากร 

4.47 0.54 มาก 1 

3. ผูบ้ริหารมกีารสร้างสรรค์และพัฒนา 

การทำงานอยู่เสมอ 

4.46 0.61 มาก 2 

4. ผูบ้ริหารมีการใช้หลักเหตุผลในการ

บริหารงานในโรงเรยีน 

4.45 0.62 มาก 4 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ด้านภาวะผูน้ำ (X1) 
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

5. ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการ

ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ 

4.38 0.62 มาก 7 

6. ผูบ้ริหารมกีารนเิทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู        

อย่างสม่ำเสมอ 

4.46 0.64 มาก 3 

7. ผูบ้ริหารมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดทีั้งในด้านการปฏิบัติงานและการ

ปฏิบัติตน 

4.41 0.62 มาก 5 

รวม 4.43 0.37 มาก  

 

 จากตาราง 8 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคดิเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา  

ด้านภาวะผูน้ำ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ผูบ้ริหาร

มคีวามรูค้วามสามารถทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์แก่ครูและบุคลากร (x̅=4.47) ผูบ้ริหารมี

การสรา้งสรรค์และพัฒนาการทำงานอยู่เสมอ (x̅=4.46) และผูบ้ริหารมีการนิเทศ ติดตาม 

และประเมิน ผลการปฏิบัติงานของครูอย่างสม่ำเสมอ (x̅=4.46) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คอื ผูบ้ริหารมีวสิัยทัศน์ในการจัดการศกึษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (x̅=4.38) 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2)     
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาครูโดยเน้นให้

ตระหนักถึงความสำคัญของหลักสูตร 

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน และ

การประเมนิผลอย่างเป็นระบบ 

4.37 0.66 มาก 1 

2. โรงเรยีนมีนโยบายและมาตรฐานใน

การพัฒนาครูและบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 

4.18 0.65 มาก 5 

3. โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาครู

และบุคลากรที่ชัดเจน 

4.24 0.62 มาก 3 

4. โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากร         

ในด้านการจัดการเรยีนการสอนและ           

การพัฒนาผูเ้รียน 

4.22 0.66 มาก 4 

5. โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรโดย

คำนึงถึงแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ 

4.10 0.71 มาก 7 

6. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้า

รับการอบรม ประชุม และสัมมนา 

4.16 0.61 มาก 6 

7. โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากร

เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

4.28 0.60 มาก 2 

รวม 4.22 0.38 มาก  

 จากตาราง 9 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคดิเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา ด้าน

การพัฒนาบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.22) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื 
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 โรงเรียนมีการพัฒนาครูโดยเน้นใหต้ระหนักถึงความสำคัญของหลักสูตร การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ (x̅=4.37) โรงเรียนมีการพัฒนาครู

และบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (x̅=4.28) และโรงเรียนมี

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรที่ชัดเจน (x̅=4.24) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรโดยคำนึงถึงแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ (x̅=4.10)  

 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  

 ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา  

 ด้านความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน 

ด้านความร่วมมือของผูป้กครอง 

และชุมชน (X3)     

ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

1. ผูป้กครองและชุมชนมบีทบาทในการเป็น

เครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

4.34 0.60 มาก 2 

2. ผูป้กครองและชุมชนเข้าร่วมประชุม

ผูป้กครองเพื่อร่วมวางแผนแนวการ

ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.26 0.68 มาก 5 

3. ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ

สอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียน 

4.30 0.66 มาก 3 

4. ผูป้กครองและชุมชนให้ข้อมูลที่เป็นจรงิ

และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

4.52 0.60 มากที่สุด 1 

5. ผูป้กครองและชุมชนมีการตดิตาม  

เฝา้ระวัง และคุ้มครองนักเรียน  

ด้วยรูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 

4.30 0.68 มาก 4 

6. ผูป้กครองและชุมชนมกีารจัดกิจกรรม

ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 

4.13 0.68 มาก 6 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ด้านความร่วมมือของผูป้กครอง 

และชุมชน (X3)     

ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

7. ผูป้กครองและชุมชนให้การสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายที่จำเป็นในการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนตามความเหมาะสม  

4.08 0.81 มาก 7 

รวม 4.27 0.39 มาก  

 

 จากตาราง 10 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคดิเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา ด้าน

ความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.27) เมื่อพจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ลำดับแรก คอื ผูป้กครองและชุมชนให้ข้อมูลที่เป็นจรงิและเป็นประโยชน์ในการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (x̅=4.52) ผูป้กครองและชุมชนมบีทบาทในการ

เป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (x̅=4.34) และผูป้กครองและชุมชนมสี่วนร่วม

ในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียน (x̅=4.30) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื 

ผูป้กครองและชุมชนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนตามความเหมาะสม (x̅=4.08)  
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ดา้นงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

ด้านงบประมาณและทรัพยากร 

ทางการศึกษา (X4)     

ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

1. โรงเรียนจัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณ 

และทรัพยากรทางการศกึษาอย่างเหมาะสม 

เป็นไปตามความต้องการจำเป็น 

4.38 0.67 มาก 5 

2. โรงเรียนมกีารจัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษามุ่งพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รียนเป็นอันดับแรก และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการจัดการศกึษา 

4.40 0.60 มาก 4 

3. โรงเรียนจัดหาเงินและทรัพยากรทาง 

การศกึษาสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ ใน

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.43 0.60 มาก 2 

4. โรงเรียนให้ครู บุคลากร และชุมชน  

มีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษาทุกขั้นตอน 

4.25 0.73 มาก 7 

5. โรงเรียนมกีารเบิกจ่ายงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษาของงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเป็นไปตามแผน

งบประมาณประจำปี 

4.41 0.59 มาก 3 

6. โรงเรียนมีระบบควบคุมบญัชีงบประมาณ

ที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

4.45 0.66 มาก 1 

7. โรงเรียนมีการรายงานผลการใชเ้งินต่อ 

คณะครู คณะกรรมการสถานศกึษา และ

หน่วยงานต้นสังกัดอย่างชัดเจนและทั่วถึง 

4.36 0.60 มาก 6 

รวม 4.39 0.40 มาก  
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 จากตาราง 11 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคดิเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา ดา้น

งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.39) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 

ลำดับแรก คือ โรงเรียนมีระบบควบคุมบัญชงีบประมาณที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

(x̅=4.45) โรงเรียนจัดหาเงินและทรัพยากรทางการศึกษาสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ ในการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (x̅=4.43) และโรงเรียนมกีารเบิกจ่ายงบประมาณ

และทรัพยากรทางการศกึษาของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปตามแผน

งบประมาณประจำปี (x̅=4.41) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื โรงเรียนใหค้รู บุคลากร 

และชุมชน มสี่วนร่วมในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษาทุกขั้นตอน 

(x̅=4.25)  

 

ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X5)     
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

1. โรงเรียนมีการจัดหาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และ

สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 

4.36 0.58 มาก 2 

2. โรงเรียนมีการจัดหาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้อย่าง

เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด  

4.35 0.60 มาก 4 

3. โรงเรยีนมีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม

และพร้อมใชง้าน 

4.32 0.64 มาก 7 

4. โรงเรียนมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

4.36 0.62 มาก 3 



152 

ตาราง 12 (ต่อ) 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X5)     
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

5. โรงเรยีนมีการพัฒนาบุคลากรให้ใช้

ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.33 0.62 มาก 6 

6. โรงเรียนมีระบบฐานขอ้มูลในด้านต่างๆ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

4.34 0.60 มาก 5 

7. โรงเรียนมีผู้รับผดิชอบการบำรุงรักษา

เทคโนโลยี และพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 

4.49 0.57 มาก 1 

รวม 4.36 0.38 มาก  

 

 จากตาราง 12 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคดิเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.36) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื 

โรงเรียนมีผู้รับผดิชอบการบำรุง รักษาเทคโนโลยี และพัฒนาระบบฐานขอ้มูล (x̅=4.49) 

โรงเรียนมีการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และสอดคล้องกับความ

ต้องการของโรงเรียน (x̅=4.36) และโรงเรียนมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (x̅=4.36) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื 

โรงเรยีนมีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพร้อมใช้งาน (x̅=4.32)  
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ดา้นการทำงานเป็นทีม 

ด้านการทำงานเป็นทีม (X6) 
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

1. มีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 4.54 0.55 มากที่สุด 3 

2. มีการใช้หลักการมสี่วนร่วมในการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.44 0.64 มาก 7 

3. มกีารประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน

ข้อมูล ความคิดเห็นระหว่างผูบ้ริหาร ครูที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน และครูที่ปรึกษา 

4.58 0.52 มากที่สุด 1 

4. มีการปฏิบัติงานโดยมุ่งพัฒนานักเรียน

ให้มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.51 0.69 มากที่สุด 4 

5. มกีารแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ

และผลเสมอ 

4.49 0.58 มาก 5 

6. มีการใช้ภาษาที่สุภาพในการตดิต่อ

ประสานงานกับผู้อื่น 

4.45 0.56 มาก 6 

7. มีการทำงานที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.57 0.57 มากที่สุด 2 

รวม 4.51 0.37 มากที่สุด  

 

 จากตาราง 13 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคดิเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา ด้าน

การทำงานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.51) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ

แรก คอื มีการประชุม ปรึกษาหารอื แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นระหว่างผูบ้ริหาร ครูที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา (x̅=4.58) มีการทำงานที่มุ่ง
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ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (x̅=4.57) และมีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่

คณะ (x̅=4.54) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื มีการใช้หลักการมสี่วนร่วมในการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (x̅=4.44) 

 

ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ดา้นการบริหารจัดการ 

ด้านการบริหารจัดการ (X7) 
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

1. โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ กล

ยุทธ์ แผนปฏิบัติการและกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนอย่างชัดเจน 

4.51 0.56 มากที่สุด 2 

2. โรงเรียนมีการออกคำสั่งแต่งตั้ง

คณะทำงาน และกำหนดระเบียบ แนว

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนที่ชัดเจนและเหมาะสม 

4.47 0.60 มาก 5 

3. โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา 

นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

4.65 0.50 มากที่สุด 1 

4. โรงเรียนมีการบริหารและดำเนินงานที่

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของ

โรงเรียน และนโยบายของกระทรวงหรอื

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.42 0.68 มาก 7 

5. โรงเรียนมีระบบอำนวยการที่เหมาะสม

เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

4.48 0.57 มาก 4 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

ด้านการบริหารจัดการ (X7) 
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

6. โรงเรียนมีการนำสารสนเทศมาใช้ใน

การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อย่างต่อเนื่อง 

4.42 0.57 มาก 6 

7. โรงเรียนมีการกำกับ ติดตามและควบคุม

การดำเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  

4.48 0.57 มาก 3 

รวม 4.49 0.35 มาก  

  

 จากตาราง 14 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคดิเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา ด้าน

การบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

อยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

คือ โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน (x̅=4.65) โรงเรียนมีการกำหนด

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนนิงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนอย่างชัดเจน (x̅=4.51) และโรงเรียนมีการกำกับ ตดิตามและควบคุมการ

ดำเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบาย (x̅=4.48) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื โรงเรียนมี

การบริหารและดำเนนิงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน และ

นโยบายของกระทรวงหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (x̅=4.42)  

  2. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า “การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่

ปรึกษา อยู่ในระดับมาก” โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลการดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา  
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ทั้งโดยรวมและรายด้าน ดังตาราง 15 

 

ตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูทีร่ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรยีน 

ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

1. ด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1)     4.57 0.32 มากที่สุด 1 

2. ด้านการคัดกรองนักเรียน (Y2)     4.38 0.38 มาก 5 

3. ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน (Y3)     4.45 0.37 มาก 3 

4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (Y4)     4.51 0.32 มากที่สุด 2 

5. ด้านการส่งต่อนักเรียน (Y5)     4.42 0.36 มาก 4 

รวม 4.47 0.27 มาก  

 

 จากตาราง 15 พบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร 

โรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̅=4.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน โดย

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล (x̅=4.57)

และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (x̅=4.51) ตามลำดับ และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน 

โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน (x̅=4.45) 

ด้านการส่งต่อนักเรียน (x̅=4.42) และด้านการคัดกรองนักเรียน (x̅=4.38) ตามลำดับ 

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า การดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับมาก 
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   2.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลการดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา      

โดยจำแนกเป็นรายด้านและรายข้อ ดังตาราง 16 - 20 

 

ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน 

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1)     
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

1. โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลด้านการเรียน 

ด้านความสามารถพิเศษ ด้านสุขภาพ 

ด้านครอบครัว ของนักเรียนทุกคน 

4.58 0.52 มากที่สุด 4 

2. โรงเรยีนมีการออกเยี่ยมบ้านของ

นักเรียนครบทุกคน 

4.74 0.46 มากที่สุด 1 

3. โรงเรียนมกีารพูดคุยกับนักเรียน 

สัมภาษณ์เพื่อนสนิท และแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกับผูป้กครองของนักเรียน 

4.64 0.52 มากที่สุด 3 

4. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

นักเรียนระหว่างครูที่ปรึกษา และ

ครูผูส้อนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4.51 0.56 มากที่สุด 5 

5. โรงเรียนมีการบันทึกและเก็บรวบรวม

ข้อมูลดา้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

อย่างเป็นระบบ  

4.44 0.56 มาก 6 

6. โรงเรียนมกีารนำข้อมูลมาใช้วเิคราะห์

เพื่อคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม การ

ป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียนได้

อย่างถูกทาง 

4.42 0.60 มาก 7 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1)     
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

7. โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

ทุกปีการศกึษา 

4.65 0.52 มากที่สุด 2 

รวม 4.57 0.32 มากที่สุด  

  

 จากตาราง 16 พบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา ด้านการรูจ้ัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.57) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 

ลำดับแรก คือ โรงเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนครบทุกคน (x̅=4.74) โรงเรียนมี

การดำเนินงานด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องทุกปีการศกึษา (x̅=4.65) 

และโรงเรียนมีการพูดคุยกับนักเรียน สัมภาษณ์เพื่อนสนิท และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ

ผูป้กครองของนักเรียน (x̅=4.64) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื โรงเรียนมีการนำข้อมูล

มาใช้วเิคราะห์เพื่อคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม การป้องกันและการแก้ไขปัญหานักเรียน

ได้อย่างถูกทาง (x̅=4.42)  
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน 

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ด้านการคัดกรองนักเรียน 

ด้านการคัดกรองนักเรียน (Y2)     
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

1. โรงเรียนมกีารคัดกรองนักเรียนโดยใช้

แบบประเมิน SDQ (Strengths and 

Difficulties Questionnaire) 

4.41 0.65 มาก 3 

2. โรงเรยีนมีการใช้ระเบียนสะสมในการ

คัดกรองนักเรียนด้านการเรียน 

4.37 0.59 มาก 4 

3. โรงเรียนมีการคัดกรองความสามารถ

พิเศษของนักเรียนจากการสัมภาษณ์ และ

แฟ้มสะสมงาน 

4.35 0.65 มาก 5 

4. โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนโดยใช้

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

4.31 0.69 มาก 6 

5. โรงเรียนมีการคัดกรองสุขภาพของ

นักเรียนจากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ

ประจำปี 

4.26 0.68 มาก 7 

6. โรงเรียนมกีารคัดกรองนักเรียนจากการ

เยี่ยมบ้านและการสังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียน 

4.53 0.57 มากที่สุด 1 

7. โรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล มาทำการ

คัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่ม

เสี่ยง กลุ่มมปีัญหา และกลุ่มที่มี

ความสามารถพิเศษ 

4.44 0.55 มาก 2 

รวม 4.38 0.38 มาก  
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 จากตาราง 17 พบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา ด้านการ 

คัดกรองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.38) เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

อยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

คือ โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนจากการเยี่ยมบ้านและการสังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียน (x̅=4.53) โรงเรียนมีการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

มาทำการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มที่มี

ความสามารถพิเศษ (x̅=4.44) และโรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบประเมิน 

SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) (x̅=4.41) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

คือ โรงเรียนมีการคัดกรองสุขภาพของนักเรียนจากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจำปี 

(x̅=4.26)  

 

ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน 

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ดา้นการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน (Y3)     
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสอนเสริมแก่

นักเรียนทุกคน  

4.52 0.56 มากที่สุด 2 

2. โรงเรยีนมีการส่งเสริมนักเรียนที่มี

ความสามารถใหเ้ข้าร่วมการประกวด 

แข่งขันในเวทีต่าง ๆ  

4.58 0.55 มากที่สุด 1 

3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมชุมนุมที่

หลากหลายครอบคลุมความตอ้งการของ

นักเรียน 

4.46 0.58 มาก 3 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน (Y3)     
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

4. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรมให้แก่นักเรียน 

4.44 0.60 มาก 4 

5. โรงเรียนมกีารส่งเสริมให้มีกลุ่ม

นักเรียนแกนนำในระดับหอ้งเรียน/

ระดับช้ันเรยีน/ระดับโรงเรียน 

4.37 0.59 มาก 6 

6. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่

เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความรูต้าม

ความสามารถของตนเอง 

4.42 0.61 มาก 5 

7. โรงเรียนมีการบันทึกสรุปผลที่เกิดขึ้น 

กับนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 

และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมและ

จัดทำรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการ

ดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนานักเรียน

ของโรงเรียน 

4.34 0.64 มาก 7 

รวม 4.45 0.37 มาก  

 

 จากตาราง 18 พบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา ด้านการ

ส่งเสริมพัฒนานักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.45) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

คือ โรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถใหเ้ข้าร่วมการประกวด แข่งขันในเวที

ต่าง ๆ (x̅=4.58) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสอนเสริมแก่นักเรียนทุกคน (x̅=4.52) และ

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการของนักเรียน 

(x̅=4.46) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการบันทึกสรุปผลที่เกิดขึ้นกับ
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นักเรียนหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมและจัดทำ

รายงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนานักเรียนของโรงเรียน 

(x̅=4.343)  

 

ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน 

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (Y4)     
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

1. โรงเรียนมีการตรวจหาสารเสพติดแก่

นักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4.57 0.56 มากที่สุด 2 

2. โรงเรยีนมีการรณรงค์ให้ความรูเ้รื่อง

เพศวิถี และการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน 

4.48 0.56 มาก 5 

3. โรงเรียนมกีารตดิตามช่วยเหลอื

นักเรียนที่ติด 0 ร. มส. มผ. และนักเรียน

ทีไ่ม่จบตามหลักสูตรตามเวลาที่กำหนด 

4.52 0.56 มากที่สุด 3 

4. โรงเรียนมีการจัดหาทุนการศกึษาให้

นักเรียนที่มีปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 

4.60 0.54 มากที่สุด 1 

5. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเหลือ

และส่งเสริมให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน

บกพร่อง 

4.51 0.57 มากที่สุด 4 

6. โรงเรียนมกีารส่งเสริมให้นักเรียนมี

ทักษะชีวติ รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ใน

สังคมและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิด

ขึน้กับตนเองได้ 

4.46 0.57 มาก 7 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (Y4)     
ค่าสถิต ิ(n = 315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

7. โรงเรียนมีมาตรการพิจารณาลงโทษ

และการเสริมแรงพฤติกรรมที่เหมาะสม

แก่นักเรียน โดยคำนงึถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

4.46 0.55 มาก 6 

รวม 4.51 .32 มากที่สุด  

 

 จากตาราง 19 พบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา ด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.51) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ

แรก คอื โรงเรียนมกีารจัดหาทุนการศึกษาใหน้ักเรียนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ (x̅=4.60) 

โรงเรียนมีการตรวจหาสารเสพติดแก่นักเรียนอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั้ง (x̅=4.57)  

และโรงเรียนมีการตดิตามช่วยเหลอืนักเรียนที่ติด 0 ร. มส. มผ. และนักเรียนที่ไม่จบตาม

หลักสูตรตามเวลาที่กำหนด (x̅=4.52) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื โรงเรียนมีการ

ส่งเสริมใหน้ักเรียนมทีักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสังคมและสามารถจัดการ 

กับปัญหาที่เกิดขึน้กับตนเองได้ (x̅=4.46)  
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน 

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ดา้นการส่งต่อนักเรียน 

ด้านการส่งต่อนักเรียน (Y5)     
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

1. ครูผู้สอนมกีารส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหา

ในชั้นเรียนไปยังครูที่ปรึกษา 

4.42 0.59 มาก 4 

2. ครูที่ปรึกษามีการส่งต่อนักเรียนที่มี

ปัญหาเกินความสามารถที่จะแก้ไขได้ไป

ยังครูแนะแนว 

4.38 0.60 มาก 5 

3. ครูที่ปรึกษามีการส่งต่อนักเรียนที่มี

ปัญหาด้านพฤติกรรมไปยังครูฝ่าย

ปกครอง/กิจการนักเรียน 

4.48 0.56 มาก 2 

4. โรงเรียนมีการดำเนินการส่งต่อ

นักเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ไปยัง

หน่วยงานภายนอก 

4.37 0.62 มาก 6 

5. โรงเรียนมีการช้ีแจงเหตุผลแก่นักเรียน

และผูป้กครองหากมีการส่งต่อนักเรียนไป

ยังหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 

4.49 0.59 มาก 1 

6. โรงเรียนมกีารส่งต่อนักเรียนที่มีความ 

สามารถพิเศษ เด็กอัจฉริยะ เด็กที่มคีวาม

ต้องการพิเศษ ใหไ้ด้รับการส่งเสริมพัฒนา

อย่างถูกทาง 

4.35 0.66 มาก 7 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ด้านการส่งต่อนักเรียน (Y5)     
ค่าสถิต ิ(n=315) การแปล

ความหมาย 
ลำดับที ่

x̅ S.D. 

7. โรงเรียนมีการดำเนินการบันทึกข้อมูล

การส่งต่อ รายงานผลการติดตาม

ช่วยเหลอืนักเรียน และประเมินผลการส่ง

ต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

4.45 0.62 มาก 3 

รวม 4.42 0.36 มาก  

 

 จากตาราง 20 พบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา ด้านการส่งต่อ

นักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ โรงเรียนมีการ

ชีแ้จงเหตุผลแก่นักเรียนและผูป้กครองหากมีการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอก

โรงเรียน (x̅=4.49) ครูที่ปรึกษามีการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาดา้นพฤติกรรมไปยังครูฝ่าย

ปกครอง/กิจการนักเรียน (x̅=4.48) และโรงเรียนมีการดำเนินการบันทึกข้อมูลการส่งต่อ 

รายงานผลการตดิตามช่วยเหลอืนักเรียน และประเมินผลการส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

(x̅=4.45) และข้อที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการส่งต่อนักเรียนที่มคีวามสามารถ 

พิเศษ เด็กอัจฉริยะ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างถูกทาง 

(x̅=4.35)   

  3. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร  

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูทีร่ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีนและประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน” โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้

วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD. วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่                 

ตามความเหมาะสม  
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   3.1 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ดังตาราง 21 - 22 

 

ตาราง 21  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. ดา้นภาวะผูน้ำ 

(X1) 

ระหว่างกลุ่ม 1.657 2 .829 6.239** .002 

ภายในกลุ่ม 41.442 312 .133   

รวม 43.100 314    

2. ดา้นการพัฒนา

บุคลากร (X2) 

ระหว่างกลุ่ม 2.725 2 1.363 10.022** .000 

ภายในกลุ่ม 42.419 312 .136   

รวม 45.145 314    

3. ดา้นความร่วมมอื

ของผู้ปกครองและ

ชุมชน (X3) 

ระหว่างกลุ่ม .634 2 .317 2.113 .123 

ภายในกลุ่ม 46.832 312 .150   

รวม 47.466 314    

4. ด้านงบประมาณ

และทรัพยากร

ทางการศึกษา (X4) 

ระหว่างกลุ่ม 1.772 2 .886 5.829** .003 

ภายในกลุ่ม 47.434 312 .152   

รวม 49.207 314    

5. ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X5) 

ระหว่างกลุ่ม .184 2 .092 .653 .521 

ภายในกลุ่ม 44.019 312 .141   

รวม 44.204 314    

6. ด้านการทำงาน

เป็นทีม (X6) 

 

ระหว่างกลุ่ม .874 2 .437 3.322* .037 

ภายในกลุ่ม 41.015 312 .131   

รวม 41.888 314    
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

7. ด้านการบริหาร

จัดการ (X7) 

ระหว่างกลุ่ม .331 2 .165 1.346 .262 

ภายในกลุ่ม 38.346 312 .123   

รวม 38.676 314    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .627 2 .313 3.692* .026 

ภายในกลุ่ม 26.472 312 .085   

รวม 27.098 314    

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  

 จากตาราง 21 พบว่า ระดับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านภาวะผูน้ำ ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้าน

งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ด้านการทำงานเป็นทีม มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.05 ส่วนด้านที่เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงนำปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร โดยรวม

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยรายคู่ที่มคีวามแตกต่างกันไปทำการทดสอบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ 

(Scheffe’s Method) หรอื LSD. ดังตาราง 22 
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ตาราง 22 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความ 

 คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  

 และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

ปัจจัยทาง 

การบริหาร 

ที่คัดสรร 

ทดสอบ 

โดยวิธ ี

สถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

 
ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

ครูท่ีรับผิดชอบ 

งานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

ครูที่

ปรึกษา 

ด้านภาวะผูน้ำ 

(X1) 
LSD. 

 x̅ 4.56 4.50 4.38 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 4.56 - 0.06 0.18** 

ครูท่ีรับผิดชอบ 

งานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

4.50 - - 0.12* 

ครูที่ปรึกษา 4.38 - - - 

ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X2) 

Scheffe’s 

Method 

 x̅ 4.35 4.37 4.16 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 4.35 - -0.02 0.19** 

ครูท่ีรับผิดชอบ 

งานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

4.37 - - 0.21** 

ครูที่ปรึกษา 4.16 - - - 

ด้านงบประมาณ

และทรัพยากร

ทางการศึกษา 

(X4) 

LSD. 

 x̅ 4.52 4.47 4.34 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 4.52 - 0.05 0.18** 

ครูท่ีรับผิดชอบ 

งานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

4.47 - - 0.13* 

ครูที่ปรึกษา 4.34 - - - 
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ตาราง 22 (ต่อ)  

ปัจจัยทาง 

การบริหาร 

ที่คัดสรร 

ทดสอบ 

โดยวิธ ี

สถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

 
ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

ครูท่ีรับผิดชอบ 

งานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

ครูที่

ปรึกษา 

ด้านการทำงาน

เป็นทีม (X6) 
LSD. 

 x̅ 4.45 4.63 4.50 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 4.45 - -0.18* -0.05 

ครูท่ีรับผิดชอบ 

งานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

4.63 - - 0.13* 

ครูที่ปรึกษา 4.50 - - - 

โดยรวม 
Scheffe’s 

Method 

 x̅ 4.42 4.47 4.35 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 4.42 - -0.05 0.07 

ครูท่ีรับผิดชอบ 

งานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

4.47 - - 0.12* 

ครูที่ปรึกษา 4.35 - - - 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

 จากตาราง 22 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปัจจัยทางการบริหาร 

ที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และครูที่ปรึกษา ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างกัน 

  ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรโดยรวม ทดสอบโดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 

Method) พบว่า ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความคิดเห็นมากกว่า 

ครูที่ปรึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  ด้านภาวะผูน้ำ ทดสอบโดยวิธี LSD. พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน มีความคิดเห็น

มากกว่า ครูที่ปรึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และครูที่รับผดิชอบงานระบบ 

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน มีความคิดเห็นมากกว่าครูที่ปรึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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  ด้านการพัฒนาบุคลากร ทดสอบโดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน                  

มีความคิดเห็นมากกว่า ครูที่ปรึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่น ๆ       

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

  ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา ทดสอบโดยวิธี LSD. พบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นมากกว่า ครูที่ปรึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 

.01 และครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความคิดเห็นมากกว่า ครูที่

ปรึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  ด้านการทำงานเป็นทีม ทดสอบโดยวิธี LSD. พบว่า ครูที่รับผดิชอบงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียน และครูที่ปรึกษา

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น ๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 3 ที่ว่า “ปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่ต่างกัน 

แตกต่างกัน”  

   3.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา 

จำแนกตามขนาดโรงเรียน ดังตาราง 23 - 24 

 

ตาราง 23 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความ 

 คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  

 และครูที่ปรึกษา จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

ปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. ดา้นภาวะผูน้ำ (X1) ระหว่างกลุ่ม .161 2 .081 .586 .557 

ภายในกลุ่ม 42.939 312 .138   

รวม 43.100 314    
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ตาราง 23 (ต่อ)  

ปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

2. ดา้นการพัฒนา

บุคลากร (X2) 

ระหว่างกลุ่ม 1.727 2 .864 6.206** .002 

ภายในกลุ่ม 43.417 312 .139   

รวม 45.145 314    

3. ดา้นความร่วมมอื

ของผู้ปกครองและ

ชุมชน (X3) 

ระหว่างกลุ่ม .751 2 .376 2.508 .083 

ภายในกลุ่ม 46.715 312 .150   

รวม 47.466 314    

4. ด้านงบประมาณ

และทรัพยากร

ทางการศึกษา (X4) 

ระหว่างกลุ่ม .841 2 .420 2.712 .068 

ภายในกลุ่ม 48.366 312 .155   

รวม 49.207 314    

5. ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X5) 

ระหว่างกลุ่ม .260 2 .130 .922 .399 

ภายในกลุ่ม 43.944 312 .141   

รวม 44.204 314    

6. ด้านการทำงาน

เป็นทีม (X6) 

 

ระหว่างกลุ่ม 2.556 2 1.278 10.140** .000 

ภายในกลุ่ม 39.332 312 .126   

รวม 41.888 314    

7. ด้านการบริหาร

จัดการ (X7) 

ระหว่างกลุ่ม 1.472 2 .736 6.173** .002 

ภายในกลุ่ม 37.204 312 .119   

รวม 38.676 314    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .232 2 .116 1.350 .261 

ภายในกลุ่ม 26.866 312 .086   

รวม 27.098 314    

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 23 ระดับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคดิเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา  

จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ 
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พัฒนาบุคลากร ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการบริหารจัดการ มีความแตกต่างกัน        

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ส่วนด้านที่เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงนำด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยรายคู่ที่มคีวามแตกต่างกันไปทำการทดสอบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 

Method) หรอื LSD. ดังตาราง 24 

 

ตาราง 24 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความ 

 คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  

 และครูที่ปรึกษา จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

ปัจจัยทาง 

การบริหาร 

ทีค่ัดสรร 

ทดสอบ 

โดยวิธ ี
ขนาดโรงเรยีน 

ขนาดโรงเรยีน 

 เล็ก กลาง 
ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

ด้านการพัฒนา

บุคลากร (X2) 
LSD. 

 x̅ 4.25 4.14 4.32 

เล็ก 4.25 - 0.11* -0.07 

กลาง 4.14 - - -0.18** 

ใหญ่/ใหญ่พเิศษ 4.32 - - - 

ด้านการทำงาน

เป็นทีม (X6) 
LSD. 

 x̅ 4.48 4.62 4.40 

เล็ก 4.48 - -0.14** 0.08 

กลาง 4.62 - - 0.22** 

ใหญ่/ใหญ่พเิศษ 4.40 - - - 

ด้านการบริหาร

จัดการ (X7) 
LSD. 

 x̅ 4.45 4.57 4.41 

เล็ก 4.45 - -0.12** 0.04 

กลาง 4.57 - - 0.16** 

ใหญ่/ใหญ่พเิศษ 4.41 - - - 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 24 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ปัจจัยทางการบริหาร 

ที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และครูที่ปรึกษา ตามขนาดโรงเรยีนที่แตกต่างกัน 
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  ด้านการพัฒนาบุคลากร ทดสอบโดยวิธี LSD. พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน  

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษาในโรงเรยีนขนาดเล็ก 

มีความคิดเห็นมากกว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

และครูที่ปรึกษาในโรงเรยีนขนาดกลาง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษาในโรงเรียนขนาด

ใหญ่/ใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา ในโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ส่วนคู่อื่น ๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  ด้านการทำงานเป็นทีม ทดสอบโดยวิธี LSD. พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษาในโรงเรยีนขนาดกลาง 

มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

และครูที่ปรึกษาในโรงเรยีนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่น ๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

  ด้านการบริหารจัดการ ทดสอบโดยวิธี LSD. พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน  

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษาในโรงเรยีนขนาดกลาง 

มีความคิดเห็นมากกว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

และครูที่ปรึกษาในโรงเรยีนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมนีัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่น ๆ มคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 ดังนั้น ผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 3 ที่ว่า “ปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามขนาดโรงเรยีนที่ต่างกัน แตกต่างกัน”  

   3.3 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา 

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 25 
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ตาราง 25 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความ 

 คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  

 และครูที่ปรึกษา จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. ดา้นภาวะผูน้ำ 

(X1) 

ระหว่างกลุ่ม .300 2 .150 1.094 .336 

ภายในกลุ่ม 42.800 312 .137   

รวม 43.100 314    

2. ดา้นการพัฒนา

บุคลากร (X2) 

ระหว่างกลุ่ม .342 2 .171 1.191 .305 

ภายในกลุ่ม 44.802 312 .144   

รวม 45.145 314    

3. ดา้นความร่วมมอื

ของผู้ปกครองและ

ชุมชน (X3) 

ระหว่างกลุ่ม .160 2 .080 .526 .591 

ภายในกลุ่ม 47.307 312 .152   

รวม 47.466 314    

4. ด้านงบประมาณ

และทรัพยากร

ทางการศึกษา (X4) 

ระหว่างกลุ่ม .378 2 .189 1.207 .301 

ภายในกลุ่ม 48.829 312 .157   

รวม 49.207 314    

5. ดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ (X5) 

ระหว่างกลุ่ม .065 2 .033 .230 .794 

ภายในกลุ่ม 44.139 312 .141   

รวม 44.204 314    

6. ด้านการทำงาน

เป็นทีม (X6) 

 

ระหว่างกลุ่ม .484 2 .242 1.822 .163 

ภายในกลุ่ม 41.405 312 .133   

รวม 41.888 314    

7. ด้านการบริหาร

จัดการ (X7) 

ระหว่างกลุ่ม .236 2 .118 .958 .385 

ภายในกลุ่ม 38.440 312 .123   

รวม 38.676 314    
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .141 2 .071 .817 .443 

ภายในกลุ่ม 26.957 312 .086   

รวม 27.098 314    

 

 จากตาราง 25 พบว่า ระดับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา 

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 3 ที่ว่า “ปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 

แตกต่างกัน”  

  4. การทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “การดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูทีร่ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่

ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ใน 

การปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน” โดยใช้สถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) ในกรณีพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจะทำการทดสอบรายคู่โดยใช้

วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) หรอื LSD. วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ตาม    

ความเหมาะสม 

   4.1 ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน         

ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็น 

ของผู้บริหารโรงเรียน ครูทีร่ับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา  

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ดังตาราง 26 
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ตาราง 26 การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็น 

 ของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. ด้านการรูจ้ัก

นักเรียนเป็น

รายบุคคล (Y1) 

ระหว่างกลุ่ม .286 2 .143 1.427 .242 

ภายในกลุ่ม 31.222 312 .100   

รวม 31.508 314    

2. ด้านการคัดกรอง

นักเรียน (Y2) 

ระหว่างกลุ่ม .515 2 .258 1.766 .173 

ภายในกลุ่ม 45.511 312 .146   

รวม 46.026 314    

3. ด้านการส่งเสริม

พัฒนานักเรียน (Y3) 

ระหว่างกลุ่ม .737 2 .369 2.731 .067 

ภายในกลุ่ม 42.123 312 .135   

รวม 42.861 314    

4. ด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา 

(Y4) 

ระหว่างกลุ่ม .146 2 .073 .734 .481 

ภายในกลุ่ม 30.993 312 .099   

รวม 31.139 314    

5. ด้านการส่งต่อ

นักเรียน (Y5) 

ระหว่างกลุ่ม .224 2 .112 .862 .423 

ภายในกลุ่ม 40.508 312 .130   

รวม 40.732 314    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .106 2 .053 .746 .475 

ภายในกลุ่ม 22.186 312 .071   

รวม 22.292 314    
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 จากตาราง 26 พบว่า ระดับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งที่ต่างกัน แตกต่างกัน”  

  4.2 ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา   

จำแนกตามขนาดโรงเรียน ดังตาราง 27 - 28 

 

ตาราง 27 การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็น 

 ของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา จำแนกตามขนาดโรงเรยีน 

การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. ด้านการรูจ้ัก

นักเรียนเป็น

รายบุคคล (Y1) 

ระหว่างกลุ่ม 3.088 2 1.544 16.948** .000 

ภายในกลุ่ม 28.420 312 .091   

รวม 31.508 314    

2. ด้านการคัด

กรองนักเรียน (Y2) 

ระหว่างกลุ่ม .034 2 .017 .116 .891 

ภายในกลุ่ม 45.992 312 .147   

รวม 46.026 314    
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ตาราง 27 (ต่อ) 

การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

3. ด้านการส่งเสริม

พัฒนานักเรียน (Y3) 

ระหว่างกลุ่ม .700 2 .350 2.592 .077 

ภายในกลุ่ม 42.160 312 .135   

รวม 42.861 314    

4. ด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา 

(Y4) 

ระหว่างกลุ่ม .102 2 .051 .513 .599 

ภายในกลุ่ม 31.037 312 .099   

รวม 31.139 314    

5. ด้านการส่งต่อ

นักเรียน (Y5) 

ระหว่างกลุ่ม .263 2 .131 1.013 .364 

ภายในกลุ่ม 40.469 312 .130   

รวม 40.732 314    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .324 2 .162 2.302 .102 

ภายในกลุ่ม 21.968 312 .070   

รวม 22.292 314    

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 27 พบว่า ระดับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนก

ตามขนาดโรงเรยีน โดยรวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรูจ้ัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล มีความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่

เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงนำด้านที่มีค่าเฉลี่ยรายคู่ที่มคีวามแตกต่างกัน ไปทำการ

ทดสอบรายคู่ตาม วธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffe - Method) หรอื LSD. ตามความเหมาะสม 

ดังตาราง 28 
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ตาราง 28 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน 

 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความ 

 คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  

 และครูที่ปรึกษา จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน 

ทดสอบ 

โดยวิธ ี

ขนาด

โรงเรียน 

ขนาดโรงเรยีน 

 เล็ก กลาง 
ใหญ่/ 

ใหญ่พเิศษ 

ด้านการรู้จัก

นักเรียนเป็น

รายบุคคล (Y1) 

LSD. 

 x̅ 4.56 4.67 4.42 

เล็ก 4.56 - -0.11** 0.14** 

กลาง 4.67 - - 0.25** 

ใหญ่/ใหญ่พเิศษ 4.42 - - - 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 28 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่การดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

และครูที่ปรึกษา จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ทดสอบโดยใช้วธิี LSD. พบว่า ผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษาในโรงเรียน 

ขนาดเล็ก มีความคิดเห็นมากกว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษาในโรงเรยีนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญ        

ทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และครูที่ปรึกษาในโรงเรยีนขนาดกลาง มีความคิดเห็นมากกว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษาในโรงเรยีนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามขนาดโรงเรยีนที่ต่างกัน แตกต่างกัน”  
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   4.3 ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา   

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 29 

 

ตาราง 29 การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็น 

 ของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

1. ด้านการรูจ้ัก

นักเรียนเป็น

รายบุคคล (Y1) 

ระหว่างกลุ่ม .588 2 .294 2.968 .053 

ภายในกลุ่ม 30.920 312 .099   

รวม 31.508 314    

2. ด้านการคัดกรอง

นักเรียน (Y2) 

ระหว่างกลุ่ม .132 2 .066 .449 .639 

ภายในกลุ่ม 45.894 312 .147   

รวม 46.026 314    

3. ด้านการส่งเสริม

พัฒนานักเรียน (Y3) 

ระหว่างกลุ่ม .258 2 .129 .943 .390 

ภายในกลุ่ม 42.603 312 .137   

รวม 42.861 314    

4. ด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา 

(Y4) 

ระหว่างกลุ่ม .048 2 .024 .240 .787 

ภายในกลุ่ม 31.091 312 .100   

รวม 31.139 314    
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ตาราง 29 (ต่อ) 

การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

5. ด้านการส่งต่อ

นักเรียน (Y5) 

ระหว่างกลุ่ม .759 2 .379 2.962 .053 

ภายในกลุ่ม 39.973 312 .128   

รวม 40.732 314    

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .228 2 .114 1.613 .201 

ภายในกลุ่ม 22.064 312 .071   

รวม 22.292 314    

  

 จากตาราง 29 พบว่า ระดับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา         

จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 4 ที่ว่า “การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน” 

  5. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับ

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก” โดยใช้สถิตกิารหา 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์ (Pearson’s Product - Moment Correlation 

Coefficient) ดังตาราง 30 
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ตาราง 30 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน 

 เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรยีน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และครูที่ปรกึษา 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Xt Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Yt 

X1               

X2 .592**              

X3 .507** .483**             

X4 .552** .532** .580**            

X5 .505** .546** .572** .611**           

X6 .458** .457** .540** .592** .533**          

X7 .561** .470** .562** .596** .618** .660**         

Xt .761** .746** .777** .818** .800** .770** .809**        

Y1 .433** .398** .616** .568** .521** .582** .563** .672**       

Y2 .485** .484** .524** .458** .466** .447** .486** .611** .507**      

Y3 .466** .466** .483** .515** .475** .472** .504** .617** .525** .478**     

Y4 .389** .414** .515** .478** .411** .452** .508** .578** .484** .473** .551**    

Y5 .409** .436** .388** .453** .464** .398** .418** .541** .416** .365** .515** .484**   

Yt .574** .579** .657** .645** .612** .612** .647** .789** .756** .751** .809** .771** .732**  

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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 จากตาราง 30 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร (Xt) 

กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน (Yt) โดยรวม พบว่า มีความ 

สัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .789 (rxy=.789) ส่วนปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร  

ทั้ง 7 ด้าน กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน ทั้ง 5 ดา้น  

มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิาน ขอ้ที่ 5 ที่ว่า ปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรรกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก 

โดยมีรายละเอียดดังตาราง 31 - 35 

 

ตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการ 

 ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1) 

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านภาวะผูน้ำ (X1) .433** ปานกลาง 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) .398** ปานกลาง 
3. ด้านความร่วมมอืของ

ผูป้กครองและชุมชน (X3) 
.616** ปานกลาง 

4. ด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา (X4) 
.568** ปานกลาง 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(X5) 

.521** 
ปานกลาง 

6. ด้านการทำงานเป็นทีม (X6) .582** ปานกลาง 
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ตาราง 31 (ต่อ) 

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

7. ด้านการบริหารจัดการ (X7) .563** ปานกลาง 
รวม (Xt) .672** ปานกลาง 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 31 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร

กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมมี

ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (rxty1=.672) โดยด้านความร่วมมอืของผู้ปกครองและ

ชุมชน (X3) มคีวามสัมพันธ์กันสูงที่สุด (rx3y1=.616) และด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) มีค่า

ความ สัมพันธ์กันต่ำที่สุด (rx2y1=.398) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการ 

 ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการคัดกรองนักเรียน (Y2) 

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

ด้านการคัดกรองนักเรียน (Y2) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านภาวะผูน้ำ (X1) .485** ปานกลาง 
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) .484** ปานกลาง 
3. ด้านความร่วมมอืของ

ผูป้กครองและชุมชน (X3) 
.524** ปานกลาง 
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ตาราง 32 (ต่อ) 

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

ด้านการคัดกรองนักเรียน (Y2) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

4. ด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา (X4) 
.458** ปานกลาง 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(X5) 

.466** 
ปานกลาง 

6. ด้านการทำงานเป็นทีม (X6) .447** ปานกลาง 
7. ด้านการบริหารจัดการ (X7) .486** ปานกลาง 

รวม (Xt) .611** ปานกลาง 
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 32 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร

กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน

ในระดับปานกลาง (rxty2=.611) โดยด้านความร่วมมอืของผู้ปกครองและชุมชน (X3) มี

ความสัมพันธ์กันสูงที่สุด (rx3y2=.524) และด้านการทำงานเป็นทีม (X6) มีค่าความสัมพันธ์

กันต่ำที่สุด (rx6y2=.447) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการ 

 ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน (Y3) 

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน (Y3) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านภาวะผูน้ำ (X1) .466** ปานกลาง 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) .466** ปานกลาง 
3. ด้านความร่วมมอืของ

ผูป้กครองและชุมชน (X3) 
.483** ปานกลาง 

4. ด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา (X4) 
.515** ปานกลาง 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(X5) 

.475** 
ปานกลาง 

6. ด้านการทำงานเป็นทีม (X6) .472** ปานกลาง 
7. ด้านการบริหารจัดการ (X7) .504** ปานกลาง 

รวม (Xt) .617** ปานกลาง 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 33 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร

กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมมีความ 

สัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (rxty3=.617) โดยงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

(X4) มคีวามสัมพันธ์กันสูงที่สุด (rx4y3=.515) และด้านภาวะผูน้ำ (X1) และด้านการพัฒนา

บุคลากร (X2) มีค่าความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด (rx1y3, rx2y3=.466) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่

ระดับ .01 
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ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการ 

 ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (Y4) 

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (Y4) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านภาวะผูน้ำ (X1) .389** ปานกลาง 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) .414** ปานกลาง 
3. ด้านความร่วมมอืของ

ผูป้กครองและชุมชน (X3) 
.515** ปานกลาง 

4. ด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา (X4) 
.478** ปานกลาง 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(X5) 

.411** 
ปานกลาง 

6. ด้านการทำงานเป็นทีม (X6) .452** ปานกลาง 
7. ด้านการบริหารจัดการ (X7) .508** ปานกลาง 

รวม (Xt) .578** ปานกลาง 
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 34 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร

กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยภาพรวมมคีวาม 

สัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (rxty4=.578) โดยด้านความร่วมมอืของผู้ปกครองและชุมชน 

(X3) มคีวามสัมพันธ์กันสูงที่สุด (rx3y4=.515) และด้านภาวะผูน้ำ (X1) มีค่าความสัมพันธ์กัน

ต่ำที่สุด (rx1y4=.389) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการ 

 ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการส่งต่อนักเรียน (Y5) 

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

ด้านการส่งต่อนักเรียน (Y5) 

Person’s Product- Moment 

Correlation Coefficient 
ระดับความสัมพันธ์ 

1. ด้านภาวะผูน้ำ (X1) .409** ปานกลาง 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) .436** ปานกลาง 
3. ดา้นความร่วมมอืของ

ผูป้กครองและชุมชน (X3) 
.388** ปานกลาง 

4. ด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา (X4) 
.453** ปานกลาง 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X5) .463** ปานกลาง 
6. ด้านการทำงานเป็นทีม (X6) .398** ปานกลาง 
7. ด้านการบริหารจัดการ (X7) .418** ปานกลาง 

รวม (Xt) .541** ปานกลาง 
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  

 จากตาราง 35 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร

กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยภาพรวมมคีวาม 

สัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (rxty5=.541) โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ (X5) มีความสัมพันธ์

กันสูงที่สุด (rx5y5=.463) และความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน (X3) มีค่าความสัมพันธ์

กันต่ำที่สุด (rx1y5=.388) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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  6. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 6 ที่ว่า “ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

อย่างน้อย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา” โดยใช้สถิติ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

ดังตาราง 36 - 41 

 

ตาราง 36  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มีอำนาจ 

 พยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน สังกัด 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา โดยรวม (Yt) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b  t Sig. 

ด้านความร่วมมือของ

ผูป้กครองและชุมชน (X3) 
.657 .432 .430 .185 .032 .269 5.745** .000 

ด้านการบริหารจัดการ 

(X7) 
.738 .544 .541 .157 .039 .207 4.057** .000 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

(X2) 
.769 .591 .587 .136 .030 .193 4.450** .000 

ด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา 

(X4) 

.784 .614 .609 .124 .034 .185 3.693** .000 

ด้านการทำงานเป็นทีม 

(X6) 
.789 .623 .617 .097 .037 .132 2.635** .009 

 a=1.419  S.E.est=±.16498 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 36 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 

7 ด้าน พบว่า มีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์การดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านความร่วมมอืของผู้ปกครองและชุมชน (X3)  

ด้านการบริหารจัดการ (X7) ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) ด้านงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษา (X4) และด้านการทำงานเป็นทีม (X6) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คือ ด้านความร่วมมอืของผูป้กครอง

และชุมชน (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .269 รองลงมา คือ  

ด้านการบริหารจัดการ (X7) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .207 ด้านการ

พัฒนาบุคลากร (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .193 ด้านงบประมาณ

และทรัพยากรทางการศกึษา (X4) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .185 และ

ด้านการทำงานเป็นทีม (X6) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .132 ตามลำดับ 

ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน ได้รอ้ยละ 61.70 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์

เท่ากับ ±.16498 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y′=1.419+.185X3+.157X7+.136X2+.124X4+.097x6 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z′=.269Z3+.207Z7+.193Z2+.185Z4+.132Z6   
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ตาราง 37  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มีอำนาจ 

 พยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน สังกัด 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b  t Sig. 

ด้านความร่วมมือของ

ผูป้กครองและชุมชน (X3) 
.616 .379 .377 .263 .043 .322 6.072** .000 

ด้านการทำงานเป็นทีม 

(X6)  
.683 .467 .464 .188 .050 .216 3.758** .000 

ด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา 

(X4) 

.700 .490 .485 .136 .045 .170 3.059** .002 

ด้านการบริหารจัดการ 

(X7) 
.706 .499 .492 .124 .053 .138 2.358* .019 

 a =1.443  S.E.est=±.22571 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 37 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 

7 ด้าน พบว่า มีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์การดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการรูจ้ัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1) ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านความร่วมมอื

ของผู้ปกครองและชุมชน (X3) ด้านการทำงานเป็นทีม (X6) และด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา (X4) และมี 1 ดา้น ทีส่ามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1) ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้าน

การบริหารจัดการ (X7)  
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  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คือ ด้านความร่วมมอืของผูป้กครอง

และชุมชน (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .322 รองลงมา คือ  

ด้านการทำงานเป็นทีม (X6) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .216 ด้าน

งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา (X4) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ 

เท่ากับ .170 และด้านการบริหารจัดการ (X7) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ 

เท่ากับ .138 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์การดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1) ได้รอ้ยละ 

49.20 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±.22571  

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y1
′=1.443+.263X3+.188X6+.136X4+.124X7   

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z1
′=.322Z3+.216Z6+.170Z4+.138Z7 

 

ตาราง 38  ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มีอำนาจ 

 พยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน สังกัด 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ดา้นการคัดกรองนักเรียน (Y2) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b  t Sig. 

ด้านความร่วมมือของ

ผูป้กครองและชุมชน (X3) 
.524 .275 .272 .260 .057 .264 4.603** .000 

ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2)  .587 .344 .340 .195 .058 .193 3.346** .001 

ด้านการบริหารจัดการ (X7) .610 .372 .366 .182 .064 .167 2.829** .005 

ด้านภาวะผูน้ำ (X1) .619 .383 .375 .148 .063 .143 2.341* .020 

 a=.971  S.E.est=±.30275 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 38 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร จำนวน 7 ด้าน พบว่า  

มีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการคัดกรอง

นักเรียน (Y2) ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านความร่วมมอืของผู้ปกครอง

และชุมชน (X3) การพัฒนาบุคลากร (X2) และด้านการบริหารจัดการ (X7) และมี 1 ดา้น ที่

สามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการคัดกรองนักเรียน (Y2) ได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คอื ด้านภาวะผูน้ำ (X1) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คือ ด้านความร่วมมอืของผูป้กครอง

และชุมชน (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .264 รองลงมา คือ  

การพัฒนาบุคลากร (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .193 ด้านการ

บริหารจัดการ (X7) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .167 และด้านภาวะผูน้ำ 

(X1) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .143 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี ้

สามารถร่วมกันพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ด้านการ

คัดกรองนักเรียน (Y2) ได้รอ้ยละ 37.50 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ์เท่ากับ ±.30275 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y2
′=.971+.260X3+.195X2+.182X7+.148X1  

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z2
′=.264Z3+.193Z2+.167Z7+.143Z1 
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ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มีอำนาจ 

 พยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน สังกัด 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน (Y3) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b  t Sig. 

ด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา (X4) 
.515 .266 .263 .187 .059 .201 3.198** .002 

ด้านการบริหารจัดการ (X7) .571 .326 .321 .218 .063 .207 3.444** .001 

ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2)  .597 .357 .351 .179 .054 .184 3.311** .001 

ด้านความร่วมมือของ

ผูป้กครองและชุมชน (X3) 
.609 .371 .363 .153 .057 .161 2.697** .007 

 a=1.234  S.E.est=±.29479 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 39 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 

7 ด้าน พบว่า มีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์การดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการ

ส่งเสริมพัฒนานักเรียน (Y3) ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านงบประมาณ

และทรัพยากรทางการศกึษา (X4) ด้านการบริหารจัดการ (X7) ด้านการพัฒนาบุคลากร 

(X2) และด้านความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน (X3) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คือ ด้านงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษา (X4) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .201 รองลงมา คือ ด้าน

การบริหารจัดการ (X7) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .207 ด้านการ

พัฒนาบุคลากร (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .184 และด้านความ

ร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 

.161 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแล
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ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน (Y3) ได้รอ้ยละ 36.30 และมี

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .29479 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y3
′=1.234+.187X4+.218X7+.179X2+.153X3  

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z3
′=.201Z4+.207Z7+.184Z2+.161Z3  

 

ตาราง 40 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มีอำนาจ 

 พยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน สังกัด 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ดา้นการป้องกันและแก้ไขปัญหา (Y4) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b  t Sig. 

ด้านความร่วมมือของ

ผูป้กครองและชุมชน (X3) 
.515 .265 .263 .204 .049 .251 4.170** .000 

ด้านการบริหารจัดการ (X7) .579 .335 .331 .211 .055 .236 3.877** .000 

ด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา (X4) 
.592 .351 .344 .105 .050 .132 2.088* .038 

ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) .599 .359 .350 .093 .047 .112 1.990* .047 

 a=1.841  S.E.est=±.25379 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  

 จากตาราง 40 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 

7 ด้าน พบว่า มีจำนวน 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์การดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา (Y4) ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านความ
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ร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน (X3) และด้านการบริหารจัดการ (X7) และมี 2 ด้าน ที่

สามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (Y4) ได้อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คอื งบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา (X4) และด้าน

การพัฒนาบุคลากร (X2) 

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คือ ด้านความร่วมมอืของผูป้กครอง

และชุมชน (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .251 รองลงมา คือ  

ด้านการบริหารจัดการ (X7) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .236 ด้าน

งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ 

เท่ากับ .132 และด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ 

เท่ากับ .112 ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 ดา้นนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (Y4) ได้รอ้ยละ 35.00 และ

มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .25379 

  สามารถเขียนสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y4
′=1.841+.204X3+.211X7+.105X4+.093X2  

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z4
′=.251Z3+.236Z7+.132Z4+.112Z2 
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ตาราง 41 ผลการวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มีอำนาจ 

 พยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน สังกัด 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

 ครูที่ปรึกษา ดา้นการส่งต่อนักเรียน (Y5) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
B S.E.b  t Sig. 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X5) .464 .215 .213 .218 .061 .227 3.548** .000 

ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) .513 .263 .258 .192 .057 .202 3.375** .001 

ด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา (X4) 
.536 .287 .280 .188 .058 .207 3.269** .001 

 a=1.832  S.E.est=± .30551 

 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 41 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 

7 ด้าน พบว่า มีจำนวน 3 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์การดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการส่ง

ต่อนักเรียน (Y5) ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (X5) 

ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) และด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา (X4)  

  ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (X5) มคี่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .227 รองลงมา คอื ด้านการพัฒนาบุคลากร 

(X2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .202 และด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .207 

ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน ด้านการส่งต่อนักเรียน (Y5) ได้รอ้ยละ 28.00 และมีความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .30551 
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  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

   Y5
′=.1.832+.218X5+.192X2+.188X4 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

   Z5
′=.227Z5+.202Z2+.207Z4 

 ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิาน ขอ้ที่ 6 ที่ว่า “ปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร อย่างนอ้ย 1 ด้าน มีอำนาจพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่

ปรึกษา” 

 ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

สกลนคร 

  ผูว้ิจัยดำเนินการหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร  

โดยผู้วจิัยได้นำเอาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ในด้านที่มีอำนาจ

พยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียนมาเป็นแนวทาง แล้วนำ

แนวทางดังกล่าวไปสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ ทั้ง 10 ท่าน ดังนี้ 
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ตาราง 42 ปัจจัยคัดสรรทีท่ี่มอีำนาจพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 ในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ตัวแปรพยากรณ์ 

การดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

สรุปผล 
ด้า

นก
าร

รู้จั
กน

ักเ
รีย

นเ
ป็น

รา
ยบ

ุคค
ล 

(Y
1) 

ด้า
นก

าร
คัด

กร
อง

นัก
เร

ียน
 (Y

2) 

ด้า
นก

าร
ส่ง

เส
ริม

พัฒ
นา

นัก
เร

ียน
 (Y

3) 

ด้า
นก

าร
ป้อ

งก
ันแ

ละ
แก

้ไข
ปัญ

หา
 (Y

4) 

ด้า
นก

าร
ส่ง

ต่อ
นัก

เร
ียน

 (Y
5) 

โด
ยร

วม
 (Y

t) 
ด้านความร่วมมือของผูป้กครอง

และชุมชน (X3)  
✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ต้องพัฒนา 

ด้านการบริหารจัดการ (X7)  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ต้องพัฒนา 

ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2)   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ต้องพัฒนา 

ด้านงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษา (X4)  
✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ต้องพัฒนา 

ด้านการทำงานเป็นทีม (X6)  ✓         ✓ ต้องพัฒนา 

ด้านภาวะผูน้ำ (X1)   ✓         ไม่จำเป็นต้องพัฒนา 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X5)          ✓  ไม่จำเป็นต้องพัฒนา 
        

 ✓ หมายถึง มอีำนาจพยากรณ์    

   หมายถึง ไม่มีอำนาจพยากรณ์      

 จากตาราง 42 พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ที่นำมาวิเคราะห์ จำนวน 

7 ด้าน พบว่า มีจำนวน 5 ด้าน  ที่สามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร โดยรวม (Yt) 

ได้แก่ ด้านความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน (X3) ดา้นการบริหารจัดการ (X7)  
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ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา (X4) และ 

ด้านการทำงานเป็นทีม (X6)  

 ผูว้ิจัยจงึนำปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ทั้ง 5 ด้าน ไปหาแนวทางการพัฒนา

ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน โดยการ

สร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 10 ท่าน เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญนำเสนอวิธีการหรือ

แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรให้ดียิ่ง ๆ ขึน้ ดังนี้ 

  1. ด้านความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 

   ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร ด้านความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน อย่างไร” ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละ

ท่านได้ใหส้ัมภาษณ์ดังนี้ 

    “…โรงเรียนต้องมีการดำเนินการ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง

โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาโรงเรยีน ร่วมกำหนดเป้าหมาย นโยบายในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผูเ้รียนได้อย่างเต็มศักยภาพ...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2565) 

 

    “…ผูบ้ริหารและบุคลากรในโรงเรียนควรร่วมกันวางแผนและจัด

โครงการที่จะใหชุ้มชนและผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ

โรงเรียน และมอบหมายงานให้มบีุคลากรที่ดำเนินงานด้านชุมชนอย่างชัดเจน และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านชุมชนเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนควรมีการประสานงาน และสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกับ

ผูป้กครองและชุมชน มกีารจัดประชุมช้ีแจงการดำเนินงานของโรงเรียนให้กับผูป้กครอง 

และชุมชนรับทราบ และโรงเรียนต้องมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อดูความ

เป็นอยู่ของนักเรียน และสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาได้ทันท่วงที...” 

(วิชาญ เกษเพชร, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2565) 

 



201 

    “…โรงเรียนควรใหค้วามสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและการสร้างความ

เข้าใจในบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ดูแลงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน เพื่อให้

เห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์ และกำหนดวิธีการปฏิบัติร่วมกันอย่างชัดเจน ควรมกีาร

ประชุมชีแ้จงแก่ผูป้กครองและชุมชนเกี่ยวกับความสำคัญ ประโยชน์ และแนวการปฏิบัติ

ของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน และโรงเรียนตอ้งมกีารดำเนินการออก

เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน รวมทั้งให้มีการติดตาม ประเมิน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง...” 

   (ไพบูรณ์ เกตวงษา, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2565) 

    

    “…ผูป้กครองของนักเรียนเป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการเรยีน

การสอนให้นักเรียน โรงเรียนต้องให้ข้อมูลในการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครอง และต้องมีการประชุมชีแ้จงทำความเข้าใจ ร่วมทั้ง

การสรา้งความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา และผูบ้ริหารอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับชุมชนต้องแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนเป็นของชุมชน ไม่ใช่ของผูบ้ริหาร ให้ผูป้กครอง

และชุมชนได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนได้โดยใช้หลักการมสี่วนร่วม...” 

   (จำรัส พิมพา, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565) 

    

    “…ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนควรให้ความสำคัญ

เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยนำหลักการทรงงานของ 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ คือ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา มีการสร้างภาคีเครอืข่าย

ผูป้กครอง ชุมชน เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในโรงเรยีน...” 

(ธนกร แก้วบัวสา, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูเข้าถึงผู้ปกครองและชุมชน โดยการออก

เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของผูป้กครองและนักเรียน การสร้าง

ความเช่ือมั่นและความไว้วางใจของผูป้กครองและชุมชนที่ได้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนใน

โรงเรียนและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน...” 

   (ศุภกิต ถิ่นทอง, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565) 
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    “…โรงเรียนต้องเปิดโอกาสให้ผูป้กครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการศกึษาร่วมกับโรงเรียน การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดำเนินการ

และการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม กำกับ ตดิตามและประเมินผล เพื่อประโยชน์ใน

การพัฒนาการศกึษาของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้...” 

(สืบศักดิ์ สวัสดิ์, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนต้องสร้างความเข้าใจ การรับรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียน

ผูป้กครองและชุมชน โดยควรจัดใหม้กีารประชุมผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมอืในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้...” 

     (ชวัลลักษ์ ขาวขำ, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2565) 

    

    “…โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมสี่วน

ร่วมในการดำเนินงานร่วมกันกับโรงเรียนใหม้ากขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างกัน โรงเรียนควรเสริมสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้าใจถึง

ความสำคัญและบทบาทหน้าทีใ่นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับโรงเรียน...” 

  (นรีภัย คดิโสดา, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2565) 

 

ตาราง 43 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการ 

 ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน 

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนา 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. โรงเรียนควรมกีารสร้าง

ความเข้าใจอันด ีและ

ความสัมพันธ์ท่ีดรีะหว่าง

โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

          7 70 

2. โรงเรียนควรมกีารวางแผน

และมโีครงการท่ีจะให้

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

          7 70 
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ตาราง 43 (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนา 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. โรงเรียนควรมกีารประชุม

ชี้แจง ผู้ปกครองและชุมชน

เกี่ยวกับความสำคัญ ประโยชน์ 

และแนวการปฏบัิตขิองงาน

ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใน

โรงเรียน 

          5 50 

4. โรงเรียนควรมกีารสร้างภาคี

เครอืข่ายผู้ปกครองและชุมชน 

เพื่อให้ได้มสี่วนร่วมในการ

พัฒนาโรงเรียน 

          1 10 

5. โรงเรียนควรมกีารส่งเสริม

ให้ครูออกเย่ียมบ้านนักเรียน

ทุกคน 

          3 30 

6. โรงเรียนควรมกีารตดิตาม 

ประเมิน สรุป และรายงานผล

การปฏบัิตกิิจกรรมต่าง ๆ ให้

ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบ

อย่างต่อเนื่อง 

          3 30 

  

 จากตาราง 43 สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ด้านความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน ตามความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน โดยพิจารณาจากข้อที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด 

(ความถี่ตัง้แต่ 5 ขึน้ไป) ดังนี ้

  1. โรงเรียนควรมีการสร้างความเข้าใจอันดี และความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง

โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

  2. โรงเรียนควรมีการวางแผนและมีโครงการที่จะให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรยีน 



204 

  3. โรงเรียนควรมีการประชุมช้ีแจง ผูป้กครองและชุมชนเกี่ยวกับ 

ความสำคัญ ประโยชน์ และแนวการปฏิบัติของงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

 

  2. ด้านการบริหารจัดการ 

   ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร ด้านการบริหารจัดการ อย่างไร” ซึ่งผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านได้ใหส้ัมภาษณ์

ดังนี้ 

    “…โรงเรียนต้องมีการจัดทำโครงการหรอืแผนปฏิบัติการของโรงเรยีน

อย่างชัดเจน โดยมีการวางแผนการดำเนินงาน มีการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ มีการ

แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน มกีารกำกับ ตดิตามการดำเนินงานให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนทุกปีการศกึษา...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2565) 

 

    “…ให้บุคลากรทุกคนมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้ง 4 งาน คือ 

วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไป โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการ

บริหารงาน...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนควรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน ยึดหลักบริหารงานอย่างมสี่วนร่วมและใช้แนวคิด

วงจร PDCA ในการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา

และการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างต่อเนื่อง...” 

(วิชาญ เกษเพชร, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2565) 

 

    “…วิสัยทัศน ์และแผนกลยุทธ์ของโรงเรยีนจะต้องสะท้อนให้เห็นถึง

ความสำคัญของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการกำหนดแนวทางการ

ดำเนนิงานที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างชัดเจน มีการสรุปข้อมูลและรายงาน

ผลการดำเนินงานหรอืกิจกรรมที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างต่อเนื่อง…”  
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   (ไพบูรณ์ เกตวงษา, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2565) 

     “…ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทั้งครู 

ผูป้กครอง ชุมชน ร่วมทั้งนักเรียน และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชน มีแนวทางการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนที่ชัดเจน มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการ

ปรับปรุง พัฒนา วธิีการและเครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสม และนำผลการประเมินไป

พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดียิ่งขึน้...” 

   (จำรัส พิมพา, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565) 

    

    “…โรงเรียนต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยร่วมกันกำหนด

เป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา คิดหากลยุทธ์ จากนั้นขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการบริหาร

ต่าง ๆ มาปรับใช้ตามสถานการณ์ เช่น วงจรคุณภาพเดมมิ่ง การบริหารเชิงระบบ Bench 

Marking เป็นต้น...” 

(ธนกร แก้วบัวสา, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565) 

  

    “…โรงเรียนต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ

การบริหารตามสถานการณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการคิด ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนางานที่ปฏิบัติใหม้ีคุณภาพสูงสุด และมีความ

ยืดหยุ่นในการทำงานตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน...” 

   (ศุภกิต ถิ่นทอง, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนต้องมีการกำหนดนโยบาย มแีผนปฏิบัติการ มีการ

วางแผนดำเนินการ รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงาน และมีขั้นตอนในการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนอย่างชัดเจน เช่น การใช้กระบวนการทำงานแบบ PDCA ในการพัฒนา

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น...” 

(สืบศักดิ์ สวัสดิ์, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2565) 
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    “…โรงเรียนควรเน้นการบริหารงานอย่างมสี่วนร่วมในการพัฒนางาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรอืงานอื่น ๆ ในโรงเรยีนให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผูเ้รียน 

มีกระบวนการกำกับ ตดิตามการดำเนินงานของบุคลากรใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้...” 

     (ชวัลลักษ์ ขาวขำ, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนต้องกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และวางแผนในการ

ขับเคลื่อนงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความร่วมมอื              

จากทุกฝ่ายในการดำเนินงานใหป้ระสบผลสำเร็จ...” 

  (นรีภัย คดิโสดา, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2565) 

 

ตาราง 44 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการ 

 ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการบริหารจัดการ  

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนา 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. โรงเรียนควรมกีารจัดทำ

โครงการหรือแผนปฏิบัตกิาร

ของเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

อย่างชัดเจน 

          6 60 

2. โรงเรียนควรมกีารวาง

แผนการดำเนนิงาน มกีาร

กำหนดวสิัยทัศน์และกลยุทธ์  

มกีารแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบใน

การดำเนนิงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนอย่างชัดเจน 

          7 70 

3. โรงเรียนควรมกีารกำกับ 

ตดิตามการดำเนินงาน และมี

การสรุปและรายงานผลการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

          4 40 
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ตาราง 44 (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนา 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. โรงเรียนควรมกีารใช้

หลักการบริหารงานอย่างมี

ส่วนร่วม และการใชว้งจร

คุณภาพ PDCA ในการ

บริหารงาน และพัฒนางาน

ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

          8 80 

5. โรงเรียนควรมกีารปรับปรุง 

พัฒนา วธีิการและเครื่องมือ

ประเมินผลอย่างเหมาะสม 

และนำผลการประเมินไป

พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนให้ดยีิ่งขึน้ 

          1 10 

6. โรงเรียนควรมกีารบริหาร 

จัดการตามสถานการณ์ เพ่ือ

เป็นการยดืหยุ่นในการทำงาน

ตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

          2 20 

 

 จากตาราง 44 สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการบริหารจัดการ ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน  

โดยพิจารณาจากข้อที่ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด                          

(ความถี่ตัง้แต่ 5 ขึน้ไป) ดังนี ้

  1. โรงเรียนควรมีการใช้หลักการบริหารงานอย่างมสี่วนร่วม และการใช้วงจร

คุณภาพ PDCA ในการบริหารงาน และพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

  2. โรงเรียนควรมีการวางแผนการดำเนินงาน มกีารกำหนดวิสัยทัศน์และ 

กลยุทธ์ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่าง

ชัดเจน 
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  3. โรงเรียนควรมีการจัดทำโครงการหรอืแผนปฏิบัติการของเกี่ยวกับการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน 

 

  3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

   ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร ด้านการพัฒนาบุคลากร อย่างไร” ซึ่งผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ให้

สัมภาษณ์ดังนี้ 

    “…โรงเรียนต้องสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก บทบาทหนา้ที่ให้กับ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นครูที่รับผดิชอบ

โดยตรง และครูที่ปรึกษานักเรียน และมีการส่งเสริม พัฒนาบุคลากร โดยการศกึษาดูงาน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรมกีารพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้มโีอกาสใน

การพัฒนาตนเอง โดยการส่งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา และศกึษาดูงานจาก

หน่วยงานที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนางานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนใหด้ียิ่งขึ้น...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนควรมีการกำหนดบทบาทหนา้ที่ให้กับบุคลากรในการ

ดำเนนิ งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างชัดเจน ควรส่งเสริมใหบุ้คลากรได้รับการ

พัฒนาตนเอง จากการอบรมหรอืศกึษาดูงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนางานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีนให้ดียิ่งขึน้ พร้อมทั้งจัดสรรสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและ

กำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน...” 

(วิชาญ เกษเพชร, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2565) 
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    “…โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรที่มหีน้าที่เกี่ยวกับระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนให้มอีงค์ความรู้ด้านการดูแลนักเรียนอย่างชัดเจน เช่น การมอบหมาย

งานด้วยคำสั่งโรงเรียนเพื่อใหค้รูได้รับรู้รับทราบและเกิดความภาคภูมิใจในบทบาทหนา้ที่ที่

ตนเองรับผดิชอบ การอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน ใชร้ะบบการทำงาน

ร่วมมอืรวมพลัง มีการตดิตามและตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงาน และควรมี

การสะท้อนผลการปฏิบัติงานโดยผู้รับผดิชอบที่มคีวามเช่ียวชาญ มกีารเสริมแรงให้กำลังใจ

จากฝ่ายบริหาร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง...” 

   (ไพบูรณ์ เกตวงษา, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2565) 

 

    “…บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของโรงเรียน การรู้จักใช้บุคลากร

ให้ตรงกับงานตรงกับความสามารถย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ การ

ส่งเสริมใหบุ้คลากรได้ศกึษาหาความรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จ

มากขึ้น มีการนเิทศการทำงานเพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทหนา้ที่ที่ได้รับมากขึ้น มีการให้

ขวัญกำลังใจต่อบุคลากรในระหว่างการทำงานและหลังจากการปฏิบัติงานสำเร็จอย่าง

ต่อเนื่อง...” 

   (จำรัส พิมพา, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565) 

    

    “…โรงเรียนต้องส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเอง 

โดยมกีารประเมนิและวางแผนการพัฒนาของตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม

อบรม สัมมนาการศกึษาดูงาน หรอืการศกึษาต่อ เพื่อใหส้ามารถทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...” 

(ธนกร แก้วบัวสา, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนควรมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพ และ

ความสามารถของแต่ละคน มกีารสนับสนุนบุคลากรให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ส่งเสริมใหบุ้คลากรเข้ารับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน มีการให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และมกีาร

สร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในการทำงานร่วมกันอย่างมคีวามสุข...” 

   (ศุภกิต ถิ่นทอง, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565) 
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    “…โรงเรียนควรสร้างความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่บุคลากร และมกีารพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรใน

โรงเรียนมีความรูค้วามสามารถ โดยการฝกึอบรม การออกไปดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างกัน และการศกึษาต่อ ซึ่งเมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาและประสบความสำเร็จตามไปด้วยได้...” 

(สืบศักดิ์ สวัสดิ์, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ มี

การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้วยวิธีการฝึกอบรม การศกึษาดูงาน ร่วมสัมมนาทั้งในและ

นอกโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตาม

เป้าหมายของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ...” 

     (ชวัลลักษ์ ขาวขำ, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง จากการ

อบรมเชงิปฏิบัติการ การสัมมนา การศกึษาดูงาน หรอืการศกึษาต่อ เพื่อให้บุคลากรมี

ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21...” 

  (นรีภัย คดิโสดา, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2565) 

 

ตาราง 45 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการ 

 ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนา 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. โรงเรียนควรมกีารสร้าง

ความเข้าใจ ความตระหนกั 

บทบาทหน้าท่ีให้กับบุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องกับงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

          5 50 
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ตาราง 45 (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนา 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. โรงเรียนควรมกีารส่งเสริม

และสนับสนุนบุคลากรในการ

พัฒนาตนเอง เช่น การอบรม 

การสัมมนา การศึกษาดูงาน

และการศกึษาต่อ 

          10 100 

3. โรงเรียนควรมกีารประเมิน 

ผลการปฏบัิตงิานและมกีาร

เสริมแรงให้ขวัญกำลังใจ

บุคลากรท่ีปฏบัิตงิานอย่าง

ต่อเนื่อง 

          5 50 

4. โรงเรียนควรมกีารส่งเสริม

และสนับสนุนบุคลากรได้

ปฏบัิตงิานตรงกับความรู้

ความสามารถของตนเอง 

          1 10 

5. โรงเรียนควรมกีารสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีของ

บุคลากรในการทำงานร่วมกัน 

          1 10 

 

 จากตาราง 45 สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการพัฒนาบุคลากร ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน  

โดยพิจารณาจากข้อที่ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด (ความถี่ตัง้แต่ 5 

ขึน้ไป) ดังนี้ 

  1. โรงเรียนควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเอง 

เช่น การอบรม การสัมมนา การศกึษาดูงานและการศกึษาต่อ  

  2. โรงเรียนควรมีการสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก บทบาทหนา้ที่ให้กับ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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  3. โรงเรียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการเสริมแรงใหข้วัญ

กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 

  4. ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

   ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา อย่างไร” ซึ่งผู้เช่ียวชาญแต่

ละท่านได้ให้สัมภาษณ์ดังนี้ 

    “…โรงเรียนต้องมีการจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยต้องระบุงบประมาณและวัสดุที่จะต้องใช้ในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหชั้ดเจน รวมทั้งควรมีการระดมทุนและทรัพยากรอื่น ๆ จากทั้ง

ภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการพัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2565) 

 

    “…ผูบ้ริหารและครู ตลอดจนกรรมการสถานศกึษาต้องร่วมมอืกัน

จัดสรรงบประมาณที่ใชใ้นการบริหารงานและด้านอื่น ๆ และร่วมกันหาทรัพยากรทาง

การศกึษาอย่างพอเพียงเพื่อให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาทุก ๆ ดา้น...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนควรมีการวางแผนการใชง้บประมาณเกี่ยวกับการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน และการใช้จ่ายงบประมาณต้อง

คำนงึถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ...” 

(วิชาญ เกษเพชร, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา

เกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนให้เพียงพอ พร้อมใชง้านได้ในทันทีทันใดที่ตอ้งการ 

และมีการสร้างเครือข่ายการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นปัจจัยในการส่งเสริม

ให้โรงเรียนสามารถจัดการศกึษาได้อย่างมคีุณภาพ...” 

   (ไพบูรณ์ เกตวงษา, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2565) 
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    “…โรงเรียนจัดทำแผนการใช้งบประมาณให้มคีวามสมดุลกับ

งบประมาณที่ได้รับ และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ใชง้บประมาณความแผนการ

ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า จัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมทุกงานในโรงเรยีนด้วยความเป็น

ธรรม มกีารใชท้รัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประโยชน์ ประหยัดและมีประสิทธิภาพ มกีารระดม

ทรัพยากรจากชุมชนมาช่วยในการพัฒนาโรงเรียน และมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณ

ให้ถูกต้องตามระเบียบ...” 

   (จำรัส พิมพา, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565) 

    

    “…โรงเรียนต้องพัฒนาบุคลากร ให้มคีวามรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายการใช้งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาให้

เข้าใจถ่องแท้ โดยยึดกฎหมายและระเบียบของทางราชการและใช้หลักธรรมาภบิาลในการ

บริหารจัดการ...” 

(ธนกร แก้วบัวสา, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565) 

 

    “…ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกคน และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันจัดทำ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา และแผนปฏิบัติการ

ประจำปี เพื่อดำเนนิการและใช้จ่ายงบประมาณตามแผน ตลอดจนการกำกับ ติดตามการ

ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ และให้รายงานผลการใชง้บประมาณใน

การดำเนินการหลังจากเสร็จสิน้โครงการทุกครั้ง...” 

   (ศุภกิต ถิ่นทอง, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรยีนต้องมีโครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีเกี่ยวกับ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการกำหนดงบประมาณและสิ่งที่ตอ้งใช้ใน

การทำกิจกรรมต่าง ๆ ใหล้ะเอียดชัดเจน และต้องมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

รายละเอียดการใชเ้งินและวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ต่อผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ...” 

(สืบศักดิ์ สวัสดิ์, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2565) 
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    “…โรงเรียนจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัยบุคลากรที่

มีคุณภาพและงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเพียงพอ ต้องมีวัสดุสิ่งของตาม

ความตอ้งการของโครงการ มีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรและชุมชนมสี่วนร่วมในการบริหาร

งบประมาณโรงเรียน มีระบบการตรวจสอบและรายงานผลการใช้งบประมาณที่ชัดเจนและ

โปร่งใส...” 

     (ชวัลลักษ์ ขาวขำ, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนให้เพียงพอ มกีารระดมทรัพยากรจากชุมชนและแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้ใน

การพัฒนางานต่าง ๆ ในโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น...” 

  (นรีภัย คดิโสดา, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2565) 

 

ตาราง 46 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการ 

 ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา  

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนา 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. โรงเรียนควรมกีารวาง

แผนการใชง้บประมาณ

เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่าง

ชัดเจน 

          5 50 

2. โรงเรียนควรมกีารระดมทุน

และทรัพยากรอื่น ๆ จากทัง้

ภายในและภายนอก หรือจาก

แหล่งอ่ืน ๆ 

          5 50 

3. ผู้บริหาร ครู และชุมชนมี

ส่วนร่วมในการจัดสรร

งบประมาณที่ใชใ้นการ

บริหารงาน 

          3 30 
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ตาราง 46 (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนา 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. โรงเรียนควรจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากร

ทางการศกึษาเกี่ยวกับงาน

ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนให้

เพยีงพอ 

          5 50 

5. การบริหารงบประมาณต้อง

คำนึงถึงความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ยดึกฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการในการ

บริหารจัดการ และก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

          4 40 

6. มกีารกำกับ ติดตามการใช้

งบประมาณ และรายงานผล

การใช้งบประมาณใหผู้้มีส่วน

เกี่ยวข้องทราบ 

          3 30 

 

 จากตาราง 46 สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา ตามความคิดเห็นของ

ผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน โดยพิจารณาจากข้อที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด 

(ความถี่ตัง้แต่ 5 ขึน้ไป) ดังนี ้

  1. โรงเรียนควรมีการวางแผนการใชง้บประมาณเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน 

  2. โรงเรียนควรมีการระดมทุนและทรัพยากรอื่น ๆ จากทั้งภายในและ

ภายนอก หรอืจากแหล่งอื่น ๆ 

  3. โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เพียงพอ 
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  5. ด้านการทำงานเป็นทมี 

   ผูว้ิจัยได้นำข้อคำถามที่ว่า “ท่านมแีนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร ด้านการทำงานเป็นทีม อย่างไร” ซึ่งผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านได้ใหส้ัมภาษณ์

ดังนี้ 

    “…โรงเรียนต้องมีการประชุม วางแผนร่วมกันในการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องมีการกำหนดบทบาทหนา้ที่การทำงานอย่างชัดเจน มีการ

หมุนเวียนการทำหน้าที่ เพื่อสร้างบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และต้อง

คำนงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก...” 

(ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2565) 

 

    “…สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทำงานเป็นทีม มีการแต่งตัง้ให้

บุคลากรเป็นฝ่าย/กลุ่มงาน ตามความรู ้ความสามารถ และทักษะอย่างชัดเจน มีหัวหนา้

งานและคณะกรรมตามบทบาทหนา้ที่ ใช้หลักการมีส่วนร่วมให้การทำงานร่วมกัน...” 

(ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนควรมีการปรึกษา และวางแผนในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

มีการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยใช้หลักการมสี่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่าย ในการ

ทำงานให้มุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีการสร้างบรรยากาศที่

ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน...” 

(วิชาญ เกษเพชร, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2565) 

 

    “…การทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจของกระบวนการทำงานเกี่ยวกับระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โดยโรงเรยีนควรสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีแนวทางใน

การดำเนินการและการตั้งเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน มีการตดิตาม ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น...” 

   (ไพบูรณ์ เกตวงษา, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2565) 
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    “…โรงเรียนควรมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน มีการ

วางแผนงานในการทำงานที่ดี บุคลากรทุกคนรูภ้าระหน้าที่ของตนเอง มีแรงผลักดันร่วมกัน 

มุ่งม่ันที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมาย มีการร่วมมอืกัน ช่วยเหลอืกัน ส่งเสริม

กัน ตลอดจนมีการประเมินผล แก้ไขปัญหา เพื่อทำให้การทำงานผดิพลาดน้อยที่สุด...” 

   (จำรัส พิมพา, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565) 

    

    “…โรงเรียนควรมีการร่วมกันกำหนดเป้าหมาย วางระบบการทำงาน 

กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนรู้หน้าที่และปฏิบัติภารกิจให้ดทีี่สุด ร่วมกัน

วางแผนดำเนินการ ประเมินผล ตลอดจนร่วมรับผดิชอบ ร่วมช่ืนชม และร่วมกันภูมิใจ...” 

(ธนกร แก้วบัวสา, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565) 

 

    “…โรงเรียนต้องส่งเสริมให้ทุกคนมสี่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม 

คัดเลือกหัวหนา้ทีมจากบุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถ มีการจัดคนลงให้เหมาะสมกับงาน 

มีการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน ใช้หลักประชาธิปไตย หลักการมสี่วน

ร่วมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการยอมรับในความคดิเห็นของกันและกัน...” 

   (ศุภกิต ถิ่นทอง, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2565) 

 

    “…การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ

ปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างมากคือ การทำงานเป็นทีม ประกอบไปด้วย ทีมนำ ทีมประสาน

และทีมทำ ซึ่งทั้ง 3 ทีมนี ้จะต้องทำงานร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่การทำงานที่ชัดเจน มีการ

วางแผนการทำงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตลอดจนการยึดถือผลประโยชน์ของผู้เรยีนเป็นสำคัญ...” 

(สืบศักดิ์ สวัสดิ์, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2565) 

 

     “…โรงเรียนต้องเสริมสร้างความตระหนักใหก้ับบุคลากรเกี่ยวกับ

บทบาทหนา้ที่ในทำงานร่วมกัน มีการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุร่วมกัน ระบบการทำงาน 

และกติกาที่ต้องเคารพร่วมกัน เพราะนี่คอืกรอบสำคัญที่จะทำให้บุคลากรทุกคนทำงาน

ร่วมกันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ...” 

     (ชวัลลักษ์ ขาวขำ, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2565) 
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     “…โรงเรียนควรมีระบบการทำงานที่เน้นการมสี่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน มภีาคีเครือข่ายในการดำเนนิงานต่าง ๆ ในโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน

การทำงาน ซึ่งจะทำให้การดำเนนิงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จ...” 

  (นรีภัย คิดโสดา, สัมภาษณ์, 25 มกราคม 2565) 

 

ตาราง 47 การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการ 

 ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

 การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการทำงานเป็นทีม  

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนา 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. โรงเรียนควรมกีารประชุม 

ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วางแผนและกำหนดเป้าหมาย

ร่วมกันในการดำเนนิงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

          8 80 

2. โรงเรียนมกีารกำหนด

บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรใน

การดำเนนิงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนตามความรู้ 

ความสามารถอย่างเหมาะสม  

          7 70 

3. โรงเรียนควรมกีารทำงานที่

มุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็น

หลัก ตลอดจนการยึดถอื

ผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

          3 30 

4. โรงเรียนควรใชห้ลักการมี

ส่วนร่วมให้การทำงานร่วมกัน 

          7 70 

5. โรงเรียนควรส่งเสริมการ

สร้างบรรยากาศท่ีดใีนการ

ปฏบัิตงิานร่วมกัน 

          4 40 
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ตาราง 47 (ต่อ)  

ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนา 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. โรงเรียนควรมกีารตดิตาม 

ประเมินผล และสรุปผลการ

ปฏบัิตงิานร่วมกันอย่าง

ต่อเนื่อง 

          3 30 

 

 จากตาราง 47 สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ด้านการทำงานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน  

โดยพิจารณาจากข้อที่ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด (ความถี่ตัง้แต่ 5 

ขึน้ไป) ดังนี้ 

  1. โรงเรียนควรมีการประชุม ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนและ

กำหนดเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

  2. โรงเรียนมีการกำหนดบทบาทหนา้ที่ของบุคลากรในการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ตามความรู ้ความสามารถอย่างเหมาะสม 

  3. โรงเรียนควรใช้หลักการมีส่วนร่วมใหก้ารทำงานร่วมกัน 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิัยได้นำไปสรุปและอภปิรายผลในบทที่ 5 ต่อไป 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ผูว้ิจัยได้เสนอ

ผลการวิจัยตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานการวิจัย 

  3. วิธีดำเนนิการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภปิรายผล 

  6. ข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา 

  2. เพื่อศกึษาระดับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา 

  3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่

ต่างกัน 

  4. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตาม 
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สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 

  5. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนและครูที่ปรึกษา 

  6. เพื่อศกึษาอำนาจพยากรณ์ของปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และครูที่ปรึกษา 

  7. เพื่อศกึษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดสมมตฐิานของการวิจัย ดังนี้ 

  1. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับมาก 

  2. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน            

ครูทีร่ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับมาก 

  3. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน 

  4. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน            

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน 

  5. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความ
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คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และ          

ครูที่ปรึกษา มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก 

  6. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร อย่างนอ้ย 1 ด้าน มอีำนาจพยากรณ์การ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา 

 

วธิีดำเนินการวจิัย 

 1. ประชากร 

  ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาวิจัยครั้งนี ้ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปีการศกึษา 2564 ทั้งหมด 45 โรงเรียน จำแนกเป็น

ผูบ้ริหารโรงเรียน 117 คน ครูผู้รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน จำนวน 45 คน 

และครูที่ปรึกษา จำนวน 1,245 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 1,407 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรยีน ครูที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ปีการศกึษา 2564 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, อ้างถึงใน บุญชม ศรสีะอาด, 2560, 

หนา้ 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 302 คน แต่ในการวิจัยครั้งนีใ้ช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  

315 คน จำแนกเป็นกลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียน จำนวน 54 คน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน จำนวน 45 คน และครูที่ปรึกษา จำนวน 216 คน จาก 45 โรงเรียน 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 

จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ (Check List)  

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร  

ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย จำนวน 7 ด้าน ซึ่งมลีักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ      

   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามกรอบ

แนวคิดในการวิจัย จำนวน 5 ด้าน ซึ่งมลีักษณะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

 4. การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การจัดกระทำข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ 

ดังนี้ 

   4.1 นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาร้อยละ แล้วนำเสนอในรูปตาราง

ประกอบความเรยีง 

   4.2 นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   4.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อ 2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิตติ่าง ๆ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ตามสมมตฐิานการวิจัย 

   4.4 การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างองิ เพื่อวเิคราะห์หาความสัมพันธ์ของ 

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร โดยใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient)  

ซึ่งมีค่าระหว่าง - 1 ถึง +1 โดยทิศทางของความสัมพันธ์พิจารณาจากเครื่องหมายของ   

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่คำนวณได้ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 แสดงว่าไม่มี

ความสัมพันธ์ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นบวก แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะ

คล้อยตามกัน ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นลบ แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทาง 

ตรงกันข้ามหรอืผกผันกัน โดยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่า Sig.  

(2 - tailed) หากค่า Sig. (2 - tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปัจจัยทางการบริหารที่ 

คัดสรรกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 



225 

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มีความสัมพันธ์กัน หากค่า Sig. (2 - tailed) มีค่ามากกว่า 

0.05 แสดงว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ไม่มี

ความสัมพันธ์กัน หลังจากนั้นจงึทำการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรรกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

 5. สถติิท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  เพื่อให้การวเิคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผูว้ิจัยจงึได้วิเคราะห์

ข้อมลู โดยใช้ค่าสถิต ิดังนี้ 

   5.1 ความถี่ (Frequency) 

   5.2 ร้อยละ (Percentage) 

   5.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

   5.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   5.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

   

   5.6 วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product - Moment Correlation Coefficient) 

   5.7 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

สรุปผลได้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=4.38)  

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ดา้น คือ ด้านการทำงานเป็นทีม         

(x̅=4.51) และอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  

ด้านการบริหารจัดการ (x̅=4.49) ด้านภาวะผูน้ำ (x̅=4.43) ด้านงบประมาณและทรัพยากร 
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ทางการศึกษา (x̅=4.39) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (x̅=4.36) ด้านความร่วมมอืของ

ผูป้กครองและชุมชน (x̅=4.27) และด้านการพัฒนาบุคลากร (x̅=4.22) ตามลำดับ 

  2. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X̅=4.47) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน โดยเรียง 

ลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ดา้นการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล (x̅=4.57)  

และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา (x̅=4.51) ตามลำดับ และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน 

โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน (x̅=4.45)  

ด้านการส่งต่อนักเรียน (x̅=4.42) และด้านการคัดกรองนักเรียน (x̅=4.38) ตามลำดับ 

  3. การเปรียบเทียบปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนก

ตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

   3.1 ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ดา้นภาวะผูน้ำ ดา้นการพัฒนาบุคลากร และด้านงบประมาณ

และทรัพยากรทางการศกึษา มคีวามแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ด้านการทำงานเป็นทีม มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน

ที่เหลอืรายด้านไม่แตกต่างกัน 

   3.2 ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตาม

ขนาดโรงเรยีน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ดา้นการพัฒนา

บุคลากร ด้านการทำงานเป็นทีม ดา้นการบริหารจัดการ มีความแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน 

   3.3 ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน ครูที่รบัผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

  4. การเปรียบเทียบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคดิเห็นของผูบ้ริหาร
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โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรยีน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 

   4.1 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 

   4.2 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามขนาด

โรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคล มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่เหลอื

รายด้านไม่แตกต่างกัน 

   4.3 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน 

ไม่แตกต่างกัน 

  5. ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร (X) กับการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน (Y) ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร พบว่า โดยรวมมคีวามสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูง 

อย่างมีนยัสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .789  

(rxy=.789) ส่วนปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ทั้ง 7 ด้าน กับการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน ทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เรียงลำดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมากไปหา

น้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ด้านความร่วมมอืของผู้ปกครองและชุมชน (X3) กับด้านการรูจ้ัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1) มคีวามสัมพันธ์กันสูงสุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 

.616 รองลงมาคือ ด้านการทำงานเป็นทีม (X6) กับด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1) 
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มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .582 รองลงมาคือ ด้านงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษา (X4) กับด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1) มคี่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ .568 

  6. ผลการศกึษาอำนาจพยากรณ์ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ที่นำมา

วิเคราะห์ จำนวน 7 ด้าน พบว่า มีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คอื ด้านความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน 

(X3) ดา้นการบริหารจัดการ (X7) ดา้นการพัฒนาบุคลากร (X2) ดา้นงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา (X4) และดา้นการทำงานเป็นทีม (X6) 

   ตัวแปรที่มอีำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คือ ด้านความร่วมมอืของผูป้กครอง

และชุมชน (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .269 รองลงมา คือ  

ด้านการบริหารจัดการ (X7) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .207 ด้านการ

พัฒนาบุคลากร (X2) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .193 ด้านงบประมาณ

และทรัพยากรทางการศกึษา (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .185 และ

ด้านการทำงานเป็นทีม (X6) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ .132 ตามลำดับ 

ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีน ได้ร้อยละ 61.70 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์

เท่ากับ ± .16498 

   สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

    Y′=1.419+.185X3+.157X7+.136X2+.124X4+.097x6 

   และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

    Z′=.269Z3+.207Z7+.193Z2+.185Z4+.132Z6   

  7. แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ในด้านที่ตอ้งนำไป

ศกึษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร จำนวน 5 ดา้น คอื ด้านความ

ร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน ด้านการบริหารจัดการ ดา้นการพัฒนาบุคลากร ด้าน

งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา และด้านการทำงานเป็นทีม โดยจัดทำแบบ

สัมภาษณ์ เพื่อไปหาแนวทางในการพัฒนาโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 10 คน 

จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์เนื้อหา นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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   7.1 ด้านความร่วมมอืของผู้ปกครองและชุมชน 

    7.1.1 โรงเรียนควรมกีารสร้างความเข้าใจอันดี และความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

    7.1.2 โรงเรียนควรมีการวางแผนและมีโครงการที่จะให้ผูป้กครองและ

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

    7.1.3 โรงเรียนควรมีการประชุมชีแ้จง ผูป้กครองและชุมชนเกี่ยวกับ

ความสำคัญ ประโยชน์ และแนวการปฏิบัติของงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 

   7.2 ด้านการบริหารจัดการ 

    7.2.1 โรงเรียนควรมีการใช้หลักการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม และ

การใชว้งจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารงาน และพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

    7.2.2 โรงเรียนควรมีการวางแผนการดำเนินงาน มีการกำหนด

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ มีการแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างชัดเจน 

    7.2.3 โรงเรียนควรมีการจัดทำโครงการหรอืแผนปฏิบัติการของ

เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างชัดเจน 

   7. 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

    7.3.1 โรงเรียนควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนา

ตนเอง เช่น การอบรม การสัมมนา การศกึษาดูงานและการศกึษาต่อ 

    7.3.2 โรงเรียนควรมีการสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก บทบาท

หนา้ที่ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

    7.3.3 โรงเรียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการ

เสริมแรงให้ขวัญกำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

   7.4 ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา 

    7.4.1 โรงเรียนควรมีการวางแผนการใชง้บประมาณเกี่ยวกับการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน 

    7.4.2 โรงเรียนควรมกีารระดมทุนและทรัพยากรอื่น ๆ จากทั้งภายใน

และภายนอก หรอืจากแหล่งอื่น ๆ 

    7.4.3 โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา

เกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนให้เพียงพอ 
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   7.5 ด้านการทำงานเป็นทีม 

    7.5.1 โรงเรียนควรมีการประชุม ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผน

และกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    7.5.2 โรงเรียนมกีารกำหนดบทบาทหนา้ที่ของบุคลากรในการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความรู ้ความสามารถอย่างเหมาะสม 

    7.5.3 โรงเรียนควรใช้หลักการมสี่วนร่วมให้การทำงานร่วมกัน 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรกับการดำเนนิงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ผูว้ิจัยนำมาอภปิรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจัยและผลการวิจัย ดังนี้ 

  1. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

1 ด้าน คือ ด้านการทำงานเป็นทีม และอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย คอื ด้านการบริหารจัดการ ด้านภาวะผู้นำ ด้านงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน และ

ด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งนีอ้าจเนื่องจาก โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน

ข้อมูล ความคิดเห็นกัน และการทำงานที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

โดยมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ลงในแผนปฏิบัติการ และมกีาร

นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึน้ มีผูบ้ริหารที่มีความรู้

ความสามารถทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์แก่ครูและบุคลากร มีการสร้างสรรค์และพัฒนา 

การทำงานอยู่เสมอ และมีการนเิทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่าง

ต่อเนื่อง มกีารจัดหาเงนิและทรัพยากรทางการศกึษาสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ และมีการ

เบิกจ่ายงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษาเป็นไปตามแผนงบประมาณประจำปี และ

มีระบบควบคุมบัญชงีบประมาณที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการดำเนินการบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของโรงเรียน 

และใหม้ีผูร้ับผิดชอบการบำรุงรักษาเทคโนโลยี และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน 
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โดยมีผูป้กครองและชุมชนใหข้้อมูลที่เป็นจรงิและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน และมี

บทบาทในการเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และมีส่วนร่วมในการสอดส่อง

ดูแลพฤติกรรมนักเรียน มกีารพัฒนาครูโดยเน้นใหต้ระหนักถึงความสำคัญของหลักสูตร

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน การประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายในการ

พัฒนาครูและบุคลากร และมีการพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนที่ชัดเจน  

  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นฤมล กอบแก้ว (2559, หน้า 115 - 117) 

ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 

พบว่า ด้านการทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนีเ้ป็นเพราะว่าในการดำเนินงาน 

ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมอืกันของผูบ้ริหารและคณะครู

ประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความข้อมูล แสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิบัติใน

การพัฒนานักเรียนเป็นทีม จงึจะทำให้เกิดประสทิธิผลในการดำเนินงานตามระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดวงพร สุพลดี (2561, หน้า 73) ได้ทำ

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนโรงเรียนใน

อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ทั้งนีเ้ป็น

เพราะว่างบประมาณมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายและระบบ

การดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดซือ้เทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการ

จัดระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ เนื่องจาก

ข้อจำกัดในด้านทรัพยากรหรอืงบประมาณของสถานศึกษามีจำนวนจำกัด จึงต้องใช้

ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความเป็นระบบ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เดชศร ีสุวิรัตน์ (2563, หนา้ 240) ได้ทำการวิจัยเรื่อง  

พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษาที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 11 

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่สัมพันธ์กับการ
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ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการมีภาวะผูน้ำ อยู่ในระดับมาก ทั้งนีเ้ป็นเพราะว่า 

ผูบ้ริหารสถานศกึษามีเป้าหมาย จุดประสงค์เป็นอุดมการณ์ชัดเจนในการดำเนนิงานให้

ประสบผลสำเร็จ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ น่าเลื่อมใสศรัทธา 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและมีเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการบริหารงาน และ

สอดคล้องกับผลการศกึษาของ โรงเรียนโพนงามศกึษา (2564, หน้า 2) ได้ศกึษาและสรุป      

ปัจจัยสำคัญที่มผีลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสถานศกึษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน ประจำปี 2564 พบว่า 1) ผูบ้ริหารโรงเรียน รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มงานทุก

ฝ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การสนับสนุน

การดำเนินงาน หรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 2) ครูทุกคนและ

ผูเ้กี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความตระหนัก ในความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

มีทัศนคติที่ดตี่อนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 3) คณะกรรมการ

หรอืคณะทำงานทุกคณะ ต้องมกีารประสานงานอย่างใกล้ชิดและมีการประชุมในแต่ละ

คณะอย่างสม่ำเสมอตามที่กำหนด 4) ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักสำคัญในการ

ดำเนนิงาน โดยต้องได้รับความร่วมมอืจากครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนใน

เรื่องต่าง ๆ จากโรงเรยีน และ 5) การอบรมใหค้วามรูแ้ละทักษะ รวมทั้งการการเผยแพร่

ข้อมูลความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรอืผูเ้กี่ยวข้องในเรื่องที่เอือ้ประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบือ้งตน้และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

  2. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัยที่ตัง้ไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก

ที่สดุ 2 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็น

รายบุคคล และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และอยู่ในระดับมาก 3 ดา้น โดยเรียง 

ลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ดา้นการส่งเสริมพัฒนานักเรียน ด้านการส่งต่อ

นักเรียน และด้านการคัดกรองนักเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มีการออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนครบทุกคน และ 
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มีการดำเนินงานด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องทุกปีการศกึษา มีการ 

คัดกรองนักเรียนจากการเยี่ยมบ้านและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และคัดกรอง

นักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อ

ส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกทาง และโรงเรียนมี

การจัดกิจกรรมสอนเสริมแก่นักเรียน มีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายครอบคลุมความ

ต้องการของนักเรียน มีการจัดหาทุนการศกึษาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาดา้นเศรษฐกิจ และ

ติดตามช่วยเหลอืนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนบกพร่องและนักเรียนที่ไม่จบตามหลักสูตร

ให้ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีมาตรการส่งต่อนักเรียนที่เป็นขั้นเป็นตอน มีการ

ชีแ้จงเหตุผลแก่นักเรียนและผูป้กครองหากมีการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอก

โรงเรียน และมีการดำเนินการบันทึกข้อมูลการส่งต่อ รายงานผลการตดิตามช่วยเหลอื

นักเรียน และประเมินผลการส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบ  

  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชฎารัตน์ พลเดช (2558, หน้า 120) ได้ทำ

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 20 โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนีเ้ป็นเพราะว่า โรงเรียนมกีาร

จัดทำขอ้มูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านความสามารถทางการเรยีนและด้านอื่น ๆ มกีาร

คัดเลือกนักเรียนออกเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหา มีการส่งเสริมการดำเนิน

ชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรและทำ

บันทึกส่งต่อนักเรียนที่มปีัญหาภายในโรงเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศุกร์เกษม 

ปรุงผล (2560, หนา้ 104) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร

สถานศกึษากับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 โดยภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า กระทรวงศกึษาธิการมอบหมายให้สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานกำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

โดยใหส้ำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาใน

สังกัดนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปดำเนนิการต่อเนื่องและจรงิจัง มีการประเมินผล

การดำเนินการอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งใหส้ถานศกึษารายงานผลการประเมินต่อสำนักงาน
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เขตพื้นที่การศกึษาทุกสิน้ปีการศกึษา ดังนัน้สถานศกึษาทุกแห่งจึงถือว่าเป็นภาระงานที่

สำคัญ ที่ตอ้งมีการนำไปปฏิบัติและบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ใหเ้ป็น

ระบบและให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัญทิรา วาดี (2561, 

หนา้ 94) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โดยรวมและรายด้านทุก

ด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้าจจะเป็นเพราะโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนทุก ๆ 

ด้าน ได้เป็นอย่างด ีเช่น ด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน 

ด้านการส่งเสริมนักเรียนพัฒนานักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน และ

ด้านการส่งต่อ และสอดคล้องกับผลการศกึษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร (2563, หนา้ 81) ได้ศึกษาและสรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนประจำปี 2563 พบว่า 1) ระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มคีวามเข้มแข็ง และสามารถเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ

รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป 2) ครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา มีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการคัดกรองนักเรียนและนำไปใช้ในระบบการ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ

ติด หรอืมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้านอื่น ๆ ลดลง และ 4) นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล

ช่วยเหลอือย่างทั่วถึงและสามารถเรียนจบการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

  3. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน 

พบว่า 

   3.1 ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตาม

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซึ่งสอดคล้องสมมตฐิานการวิจัย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ดา้นภาวะผูน้ำ ด้านการ

พัฒนาบุคลากร และด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา มคีวามแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ด้านการทำงานเป็นทีม มีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และและเมื่อพจิารณาเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน

และครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนมคีวามคิดเห็นมากกว่าครูที่ปรึกษา 

ทั้งนีอ้าจเนื่องจากว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

เป็นผู้นำในการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สามารถโน้มน้าวหรอืจูงใจใหทุ้กฝ่ายในโรงเรียนปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

ของตนอย่างเต็มที่ และมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลของการดำเนนิงานใหป้ระสบ

ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมรินทกาล พัฒนทรัพย์

พิศาล (2560, หนา้ 204-205) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร เขต 23 ผลการวิจัย

พบว่า ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร เขต 23 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง โดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศกึษา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกับปัจจัยทางการ

บริหารมากกว่าครูผูส้อน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นีรนุช ชัยบิน (2561, หน้า 138) 

ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานกิจกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 20 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

ดำเนนิงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยผู้บริหารสถานศกึษา มีระดับความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน  

   3.2 ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตาม

ขนาดโรงเรยีน โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ดา้นการพัฒนา

บุคลากร ด้านการทำงานเป็นทีม ดา้นการบริหารจัดการ มีความแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถ

ทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์แก่บุคลากร โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาการทำงานของ

บุคลากรอยู่เสมอ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และ
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จัดหาเงินและทรัพยากรทางการศึกษา สนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 

ในโรงเรยีน ทำให้ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 

ครูที่ปรึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนที่มขีนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ ประภัสสร ทิพหนองแวง 

(2560, หนา้ 131) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 22 ผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารโรงเรยีนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่ปฏิบัติ

หนา้ที่ในโรงเรียนที่มขีนาดแตกต่างกัน โดยภาพรวมมคีวามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และ

สอดคล้องกับผลวจิัยของ อนุพงศ์ ไชยบุตร (2564, หน้า 179) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัย

การบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 23 

ตามทัศนะของผูบ้ริหารและครู จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

   3.3 ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตาม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุก

ด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร

โรงเรียนมีความสามารถในการประสานงานกับบุคลากรหรอืกับหน่วยงานต่าง ๆ ประพฤติ

ตนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีใชห้ลักเหตุผลในการบริหารงานในโรงเรยีน กำหนดนโยบาย

และเป้าหมายของโรงเรียนอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง และเน้นการบริหารงานที่บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

ทำให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนและครูที่ปรึกษาที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารที่คัด

สรรไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฤทธิศักดิ์ สุวรรณไตรย์ (2559, หน้า 

157) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัยภาวะผูน้ำครูที่ส่งผลต่อผลสำเร็จของการจัดการเรยีนรู ้ใน

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภาวะผูน้ำครู 

ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหนา้ฝ่ายวิชาการและครูผูส้อน จำแนกตามประสบการณ์ 

ทำงาน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศริิรัตน์ โนจติร 
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(2560, หนา้ 201) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการดำเนินงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษา หัวหนา้

งานวิชาการ ครูผูท้ี่รับผดิชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา ครูผู้สอน และ

ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประสบการณ์ในการดำรง

ตำแหน่งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

  4. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่

รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง ขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน แตกต่างกัน 

พบว่า 

   4.1 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามสถานภาพ

การดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน วเิคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคลมาทำการคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และ

กลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ ติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาดา้นต่าง ๆ ใหไ้ด้รับการ

ช่วยเหลอืและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้

ได้รับการพัฒนาอย่างถูกทาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ราม โสวัน (2559, หน้า 28) 

ได้ทำการวิจัยเรื่อง การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 ผลการวิจัยพบว่า ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรยีนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 จำแนกตาม

ตำแหน่งผู้บริหารและครูแนะแนว มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน
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สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภัสสร สุรยิะ (2562, หน้า 73) ได้ทำการวิจัยเรื่องการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครู

ผูร้ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียน 

ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และในการทำงาน

จะต้องร่วมมือกับครู และผู้ปกครอง เพื่อจะได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหม้ีความสุขและ

สำเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

   4.2 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา จำแนกตามขนาด

โรงเรียน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล มีความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านที่

เหลือรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ที่มขีนาดโรงเรยีนต่างกัน มีความพร้อมในการดำเนินงาน

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน มีการพูดคุยกับนักเรียน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผูป้กครอง

นักเรียน คัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบประเมิน SDQ ส่งเสริมใหน้ักเรียนที่มีความสามารถ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ทำให้ผู้บริหารโรงเรยีน ครูที่รับผดิชอบ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนที่มีขนาด

แตกต่างกันมคีวามคิดเห็นต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปกาวรรณ แก้วโพธิ์ (2559, หน้า 96) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 32 ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 32 จำแนก

ตามขนาดของสถานศกึษา พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน และ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อดิศร แย่งคุณเชาว์ (2559, หน้า 93) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
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การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 11 ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 11 สหวิทยา

เขตสุราษฎร์ธานี 2 จำแนกตามขนาดของสถานศกึษา พบว่า ขนาดของสถานศกึษาที่

ต่างกัน มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 

   4.3 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 

ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ปรึกษา จำแนกตามประสบการณ์

ในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่าการดำเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ต่างต้องยึดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยผูบ้ริหาร

โรงเรียนจะเป็นผูบ้ริหารจัดการให้มรีะบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนให้ชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ มีการประสานงานระหว่างโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน มกีารดูแล กำกับ

นิเทศ ตดิตาม ประเมินผล สนับสนุนและใหข้วัญกำลังใจในการดำเนินงาน ครูที่รับผดิชอบ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษามีบทบาทหนา้ที่ในการรูจ้ักนักเรียนเป็น

รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน จำแนกกลุ่มนักเรียน เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักเรียน  

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้มทีักษะชีวติ รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 

การส่งต่อนักเรียน และรายงานผลการติดตามช่วยเหลือนักเรียนและประเมินผลการส่งต่อ

นักเรียนอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้บริหารโรงเรยีน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน และครูที่ปรึกษา ที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ

ณรงค์ โคตรเพ็ง (2559, หน้า 73) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ระดับการปฏิบัติและระดับปัญหา

ของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปฏิบัติและ

ระดับปัญหาของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามการรับรู้ของ
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ผูบ้ริหารและครู จำแนกตามประสบการณ์ทำงาน พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์

ทำงานแตกต่างกัน มสีภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราวุฒิ เหล่าจินดา (2559,  

หนา้ 122) ได้ทำการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยม เขต 32 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น

ของครูเกี่ยวกับสภาพปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยม เขต 32 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะนโยบายของโรงเรียนด้านการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มกีระบวนการดำเนนิงานอย่างเป็นระบบและมี

ขั้นตอน มคีรูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน ซึ่งนโยบายของโรงเรียนดังกล่าว

ก็ได้มาจากนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ

ที่กล่าวไว้ว่า การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน เป็นภารกิจหลักของ

สถานศกึษาที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิรูปการศกึษาเหมอืนกัน 

  5. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร (X) กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรยีน (Y) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร มคีวามสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .789 (rxy=.789) ส่วนปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร

ทั้ง 7 ด้าน และการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน ทั้ง 5 ดา้น มคีวาม 

สัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานการวิจัย ทั้งนีอ้าจ

เป็นเพราะว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา มีกระบวนการ

ทำงานเป็นระบบ มคีวามชัดเจน มีการประสานความร่วมมอืของผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งใน

โรงเรียนและนอกโรงเรยีน รวมทั้งมีวธิีการ กิจกรรม และเครื่องมือต่าง ๆ ที่มคีุณภาพใน

การดูแลช่วยเหลอืนักเรียน อันจะส่งผลให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใน

โรงเรียนประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชฎารัตน์ พลเดช (2558, 

หนา้ 121) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

ของสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 ผลการวิจัยพบว่า 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยรวมและทุกด้านกับการดำเนนิงานระบบการดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนโดยรวมและทุกด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าใน

ปัจจุบันครูตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน มีการคัดกรอง 

นักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มมีปัญหา วิเคราะห์ขอ้มูลนักเรียนจากระเบียนสะสม แบบประเมิน 

พฤติกรรมนักเรียน แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการจัดทำขอ้มูลนักเรียนเป็น

รายบุคคลด้านความสามารถทั้งความสามารถทางดา้นการเรียน และด้านอื่น ๆ สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ ดวงพร สุพลดี (2561, หน้า 73) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โรงเรียนในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ พบว่า มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของโรงเรยีนในอำเภอบรรพตพิสัย 

จังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ อัญทิรา วาดี (2561, หน้า 102-103) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่

ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมคีวามสัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทุกด้าน ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ที่แยกรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .377-.761 ทั้งนี้ 

เนื่องจากผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผดิชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนนิ  

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศกึษาอย่างชัดเจน มกีารจัดทำโครงสรา้งและ

แผนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเหมาะสมกับสถานศกึษา 
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  6. ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ที่นำมาวเิคราะห์ จำนวน 7 ด้าน พบว่า  

มีจำนวน 5 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ได้อย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 คอื ด้านความร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน (X3) ด้านการบริหาร

จัดการ (X7) ดา้นการพัฒนาบุคลากร (X2) ดา้นงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

(X4) และดา้นการทำงานเป็นทีม (X6) ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุด คือ ด้านความ

ร่วมมอืของผูป้กครองและชุมชน (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 

.269 รองลงมา คือ ดา้นการบริหารจัดการ (X7) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ 

เท่ากับ .207 ด้านการพัฒนาบุคลากร (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการพยากรณ์ เท่ากับ 

.193 ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา (X4) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการ

พยากรณ์ เท่ากับ .185 และด้านการทำงานเป็นทีม (X6) มคี่าสัมประสิทธิ์ถดถอยการ

พยากรณ์ เท่ากับ .132 ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด้านนี ้สามารถร่วมกันพยากรณ์การ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน ได้ร้อยละ 61.70 และมีความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ±.16498 ทั้งนีอ้าจเนื่องจากว่า ผู้บริหาร

โรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ได้ร่วมกันในการกำหนดวสิัยทัศน์ กลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้

ผูป้กครองและชุมชนมีบทบาทในการเป็นเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพนักเรียน จัดประชุม

ชีแ้จง ปรึกษาหารอื และประสานความร่วมมอืระหว่างกันในการให้ขอ้มูลที่เป็นจริงและ 

เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดหางบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษาสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อใชใ้นการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จ เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

และการทำงานที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยยึดผู้เรยีนเป็นสำคัญ ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นฤมล กอบแก้ว (2559, หนา้ 115) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคัดสรรทั้ง 5 ด้าน ทุกตัวร่วมกันพยากรณ์การดำเนินงานตาม

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศกึษา ได้รอ้ยละ 69.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ปัจจัยด้านการทำงานเป็นทีม มีอำนาจพยากรณ์มากที่สุด รองลงมา คอื ดา้นการ
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นิเทศ กำกับ ตดิตามและประเมินผล และด้านภาวะผูน้ำใฝ่บริการของผูบ้ริหารสถานศกึษา

ตามลำดับ ส่วนด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ Scan Tool 3 และด้านความพร้อมของ

บุคลากร สามารถพยากรณ์การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษา

ได้ แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดวงพร สุพลดี (2561,           

หนา้ 74) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

โรงเรียนในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของ

โรงเรียนในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้ปัจจัยทางการดำเนินงานเป็นตัว

พยากรณ์ พบว่าปัจจัยด้านครูผูส้อน ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร 

ปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยี ปัจจัยด้านงบประมาณ เป็นปัจจัยที่มผีลต่อการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรยีนในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์                 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ร่วมกัน มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ .72 สามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีนร้อยละ 52.10 (R2=.521) และสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ อัญทิรา วาดี (2561, หน้า 103) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 2 กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

เขต 2 กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน จำนวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านพฤติกรรมผู้บริหาร ดา้นการปฏิบัติ 

งานของครู ด้านรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ของนักเรียน และด้านสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของนักเรียน เข้าสู่สมการถดถอยจะได้ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ                     

.85 (R=.85) และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ร้อยละ 73 (R2=.73)  
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  ผูว้ิจัยขอนำเสนอแนวทางนำผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

   1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มีอำนาจ

พยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านความร่วมมือของผูป้กครองและชุมชน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนา

บุคลากร ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา และด้านการทำงานเป็นทีม ดังนั้น

ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรด้านดังกล่าว และนำมาใช้

วางแผน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน เพื่อให้

เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ในการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

   1.2 จากผลการวิจัยพบว่า มปีัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร จำนวน 3 

ด้าน ที่มคี่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม คอื ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านความร่วมมือของ

ผูป้กครองและชุมชน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนัน้หน่วยงานต้นสังกัด เช่น 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาการศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ควรจัดประชุม สัมมนา 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หรือสอดแทรกเนือ้หาการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร

ดังกล่าวในการประชุมประจำเดือนของผูบ้ริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

   1.3 จากผลการวิจัยพบว่า มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

ในโรงเรยีน จำนวน 3 ดา้น ที่มคี่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม คอื ด้านการคัดกรองนักเรียน 

ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัด เช่น 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาการศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

หรอืสอดแทรกเนือ้หาการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ทั้ง 3 ด้าน เพื่อใหโ้รงเรียนมีศักยภาพในด้านดังกล่าว ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาคุณภาพดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน  
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

  ผูว้ิจัยขอนำเสนอแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

   2.1 ควรศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร เช่น ภาวะผูน้ำครู ภาวะผู้นำครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน การตดิต่อสื่อสาร การนเิทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล เป็นต้น เพื่อพัฒนา

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรยีนต่อไป 

   2.2 ควรศึกษาและพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน ด้วยวิธีวจิัยเชงิปฏิบัติการหรอืวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงลึก ในการแก้ปัญหาและพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

และเขตพื้นที่การศกึษาอื่น ๆ ต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร  คณบดีคณะครุศาสตร์  

           ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

           และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

           สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

           มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล   อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  

           และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

           สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

           มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

3. ดร.วิชาญ เกษเพชร       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

           มัธยมศกึษาสกลนคร  

4. นายจำรัส พิมพา        ผูอ้ำนวยการชำนาญการพิเศษ  

           โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา  

           สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

           สกลนคร 

5. นายนีรภัย คดิโสดา        ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนงามศกึษา   

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา

สกลนคร 
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ผู้เชี่ยวชาญท่ีเสนอแนะเพื่อหาวธิีการพัฒนาปัจจัยคัดสรร 

ท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร  คณบดีคณะครุศาสตร์  

           ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   

           และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

           สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

           มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล   อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  

           และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

           สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

           มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

3. ดร.วิชาญ เกษเพชร       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

           มัธยมศกึษาสกลนคร  

4. ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา       ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน 

           เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

5. นายจำรัส พิมพา         ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนชำนาญการพิเศษ 

           โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สำนักงาน 

           เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

6. นายธนกร แก้วบัวสา       ผูอ้ำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ 

           โรงเรียนโพนงามศกึษา สำนักงาน 

           เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

7. นายศุภกิต ถิ่นทอง        ผูอ้ำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ 

           โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สำนักงาน 

           เขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

8. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์        ครูเชี่ยวชาญโรงเรยีนมัธยมวานรนิวาส  

           สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

           สกลนคร 
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9. ดร.ชวัลลักษ์ ขาวขำ        ครูชำนาญการพิเศษ  

           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จ 

           พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครอง 

           สิรริาชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร  

           สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

           สกลนคร 

10. นายนีรภัย คิดโสดา        ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนงามศกึษา 

           สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา 

           สกลนคร 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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หนังสือรับรองจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามประกอบการวิจัย 

เรื่อง ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนี้ใชส้อบถามปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร  

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ 

 3. ขอ้มูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลต่อตัวของท่านแต่ประการใด 

เพราะผูว้ิจัยจะนำผลไปวิเคราะห์ในภาพรวม คำตอบของท่านจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อ 

การวิจัยและการพัฒนาการศกึษาในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

มัธยมศกึษาสกลนคร 

 4. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วขอความกรุณาส่งคนืตามที่อยู่ซองเปล่า 

ติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผูว้ิจัยเพื่อใหผู้ว้ิจัยนำข้อมูลของท่านมาวิเคราะห์ผลเพื่อเป็น 

แนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 

 ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

     นายอรรถพล  สุนทรพงศ์ 

     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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คำชี้แจง ให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ลงใน (   ) ที่เห็นว่าตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน  

 1. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง  

  (   ) ผู้บริหารโรงเรียน  

  (   ) ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

  (   ) ครูที่ปรึกษา 

 2. ขนาดของโรงเรียน  

  (   ) โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน 499 คน) 

  (   ) โรงเรียนขนาดกลาง (มีนักเรียนตัง้แต่ 500 – 1,499 คน) 

  (   ) โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ (มีนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป) 

 3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

  (   ) นอ้ยกว่า 10 ปี  

  (   ) ระหว่าง 10-20 ปี  

  (   ) มากกว่า 20 ปี 

 

 

 

 

 

คำชี้แจง โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละข้ออย่างชัดเจน แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน

ช่องว่างทางขวามือช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความเป็นจริง / ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

เพียงข้อละ 1 เครื่องหมาย ตามเกณฑ์ดังนี้ 

 5  หมายถึง   มปีัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ระดับมากที่สุด 

 4   หมายถึง   มปีัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ระดับมาก 

 3   หมายถึง   มปีัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ระดับปานกลาง  

 2   หมายถึง   มปีัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ระดับน้อย 

 1   หมายถึง   มปีัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 1 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร  
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 

ข้อ ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

        1. ด้านภาวะผู้นำ 

0 ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน์ในการจัดการศกึษาให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

✓     

 

คำอธิบาย 

 จากตัวอย่างขอ้ 0 ผูต้อบทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องหมายเลข 5 แสดงว่า 

ท่านมคีวามคิดเห็นต่อปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ด้านภาวะผูน้ำ “ผู้บริหารมวีิสัยทัศน์

ในการจัดการศกึษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

ข้อ ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

        1. ด้านภาวะผู้นำ 

1 ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน์ในการจัดการศกึษาให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

     

2 ผูบ้ริหารมคีวามรูค้วามสามารถทางวิชาการเป็นที่

ประจักษ์แก่ครูและบุคลากร 

     

3 ผูบ้ริหารมกีารสร้างสรรค์และพัฒนาการทำงานอยู่เสมอ      

4 ผูบ้ริหารมกีารใช้หลักเหตุผลในการบริหารงานใน

โรงเรียน 

     

5 ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการประสานงานกับบุคคล

หรอืหน่วยงานอื่น ๆ 

     

6 ผูบ้ริหารมกีารนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของครูอย่างสม่ำเสมอ 

     

7 ผูบ้ริหารมกีารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดทีั้งในด้านการ

ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 
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ข้อ ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

        2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

8 โรงเรียนมีการพัฒนาครูโดยเน้นให้ตระหนักถึง

ความสำคัญของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรยีน 

การสอน และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

     

9 โรงเรียนมีนโยบายและมาตรฐานในการพัฒนาครูและ

บุคลากรไว้อย่างชัดเจน 

     

10 โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรที่

ชัดเจน 

     

11 โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรในด้านการจัดการ

เรียนการสอนและการพัฒนาผูเ้รียน 

     

12 โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรโดยคำนึงถึงแนว

ทางการปฏิรูปการเรียนรู้ 

     

13 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม 

ประชุม และสัมมนา 

     

14 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับ 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

     

       3. ด้านความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 

15 ผูป้กครองและชุมชนมีบทบาทในการเป็นเครือข่ายใน

การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

     

16 ผูป้กครองและชุมชนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองเพื่อร่วม

วางแผนแนวการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

17 ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล

พฤติกรรมนักเรียน 

     

18 ผูป้กครองและชุมชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็น

ประโยชน์ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

19 ผูป้กครองและชุมชนมีการติดตาม เฝา้ระวัง และ

คุ้มครองนักเรียน ด้วยรูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 
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ข้อ ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

20 ผูป้กครองและชุมชนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ

นักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวติของนักเรียน

ร่วมกับโรงเรียน 

     

21 ผูป้กครองและชุมชนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 

ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนตามความ 

เหมาะสม  

     

       4. ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

22 โรงเรียนจัดทำแผนการใชเ้งินงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษาอย่างเหมาะสมเป็นไปตามความต้องการ

จำเป็น 

     

23 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนเป็นอันดับแรก 

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศกึษา 

     

24 โรงเรียนจัดหาเงินและทรัพยากรทางการศกึษา

สนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ ในการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

     

25 โรงเรียนใหค้รู บุคลากร และชุมชน มีส่วนร่วมในการ

บริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษาทุก

ขั้นตอน 

     

26 โรงเรียนมีการเบิกจ่ายงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษาของงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

เป็นไปตามแผนงบประมาณประจำปี 

     

27 โรงเรียนมีระบบควบคุมบัญชีงบประมาณที่โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ 

     

28 โรงเรียนมีการรายงานผลการใชเ้งินต่อคณะครู 

คณะกรรมการสถานศกึษา และหน่วยงานต้นสังกัด

อย่างชัดเจนและทั่วถึง 
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ข้อ ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

       5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

29 โรงเรียนมีการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ และสอดคล้องกับความตอ้งการของ

โรงเรียน 

     

30 โรงเรียนมีการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน

การสอนได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด  

     

31 โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพร้อมใช้งาน      

32 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

33 โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรใหใ้ช้ระบบสารสนเทศใน

การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

34 โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

     

35 โรงเรียนมีผู้รับผดิชอบการบำรุงรักษาเทคโนโลยี และ

พัฒนาระบบฐานขอ้มูล 

     

       6. ด้านการทำงานเป็นทีม 

36 มีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ      

37 มีการใชห้ลักการมสี่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

     

38 มีการประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความ

คิดเห็นระหว่างผูบ้ริหาร ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน และครูที่ปรึกษา 

     

39 มีการปฏิบัติงานโดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้มคีุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ 

     

40 มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมเีหตุและผลเสมอ      

41 มีการใชภ้าษาที่สุภาพในการตดิต่อประสานงานกับผูอ้ื่น      
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ข้อ ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

42 มีการทำงานที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตน 

     

       7. ด้านการบรหิารจัดการ 

43 โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนอย่างชัดเจน 

     

44 โรงเรียนมีการออกคำสั่งแต่งตัง้คณะทำงาน และ

กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนที่ชัดเจนและเหมาะสม 

     

45 โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา นำผลการ

ดำเนนิงานมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

     

46 โรงเรียนมีการบริหารและดำเนินงานที่สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน และนโยบายของ

กระทรวงหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

47 โรงเรียนมีระบบอำนวยการที่เหมาะสมเน้นการบริหาร

จัดการแบบมีส่วนร่วม 

     

48 โรงเรียนมีการนำสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

     

49 โรงเรียนมีการกำกับ ตดิตาม ควบคุมการดำเนินงาน

พร้อมทั้งสรุปข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

     

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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คำชี้แจง โปรดอ่านแบบสอบถามในแต่ละข้ออย่างชัดเจน แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน

ช่องว่างทางขวามือช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความเป็นจริง / ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

เพียงข้อละ 1 เครื่องหมาย ตามเกณฑ์ดังนี้ 

     5   หมายถึง   มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน ระดับมากที่สุด 

     4   หมายถึง   มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน ระดับมาก 

     3   หมายถึง   มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน ระดับปานกลาง  

     2   หมายถึง   มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน ระดับน้อย 

     1   หมายถึง   มกีารดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน ระดับน้อยที่สุด 

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

ข้อ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

        1. ด้านการรู้จักนักเรยีนเป็นรายบุคคล 

0 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลด้านการเรียน ดา้นความ 

สามารถพิเศษ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ของนักเรียน

ทุกคน 

✓     

 

คำอธิบาย 

 จากตัวอย่างขอ้ 0 ผูต้อบทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องหมายเลข 5 แสดงว่า 

ท่านมคีวามคิดเห็นต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน ด้านการรูจ้ัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล “โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลด้านการเรียน ด้านความสามารถ

พิเศษ ด้านสุขภาพ ดา้นครอบครัว ของนักเรียนทุกคน” อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

 

ตอนที่ 3 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในโรงเรยีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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ข้อ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

       1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

1 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลด้านการเรียน ดา้นความ 

สามารถพิเศษ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ของนักเรียน

ทุกคน 

     

2 โรงเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนครบทุกคน      

3 โรงเรียนมีการพูดคุยกับนักเรียน สัมภาษณ์เพื่อนสนิท 

และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองของนักเรียน 

     

4 โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนระหว่างครูที่

ปรึกษา และครูผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

     

5 โรงเรียนมีการบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการ

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ  

     

6 โรงเรียนมีการนำข้อมูลมาใช้วเิคราะห์เพื่อคัดกรอง

นักเรียน การส่งเสริม การป้องกันและการแก้ไขปัญหา

นักเรียนได้อย่างถูกทาง 

     

7 โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการรูจ้ักนักเรียนเป็น

รายบุคคลอย่างต่อเนื่องทุกปีการศกึษา 

     

       2. ด้านการคัดกรองนักเรยีน 

8 โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบประเมิน SDQ 

(Strengths and Difficulties Questionnaire) 

     

9 โรงเรียนมีการใช้ระเบียนสะสมในการคัดกรองนักเรียน

ด้านการเรียน 

     

10 โรงเรียนมีการคัดกรองความสามารถพิเศษของนักเรียน

จากการสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมงาน 

     

11 โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบประเมินความ

ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

     

12 โรงเรียนมีการคัดกรองสุขภาพของนักเรียนจากแบบ

บันทึกการตรวจสุขภาพประจำปี 
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ข้อ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

13 โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนจากการเยี่ยมบ้านและ

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

     

14 โรงเรียนมีการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการรูจ้ักนักเรียน

เป็นรายบุคคล มาทำการคัดกรองนักเรียนออกเป็น 

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มที่มี

ความสามารถพิเศษ 

     

       3. ด้านการส่งเสรมิพัฒนานักเรยีน 

15 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสอนเสริมแก่นักเรียนทุกคน       

16 โรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนที่มคีวามสามารถใหเ้ข้า

ร่วมการประกวด แข่งขันในเวทีต่าง ๆ  

     

17 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย

ครอบคลุมความต้องการของนักเรียน 

     

18 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรมให้แก่

นักเรียน 

     

19 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มกีลุ่มนักเรียนแกนนำในระดับ

หอ้งเรียน/ระดับช้ันเรียน/ระดับโรงเรียน 

     

20 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นใหน้ักเรียนได้

พัฒนาทักษะความรูต้ามความสามารถของตนเอง 

     

21 โรงเรียนมีการบันทึกสรุปผลที่เกิดขึน้กับนักเรียนหลัง

การจัดกิจกรรมทุกครั้ง และมีการประเมินผลการจัด

กิจกรรมและจัดทำรายงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการ

ดำเนนิงานการส่งเสริมพัฒนานักเรียนของโรงเรียน 

     

       4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

22 โรงเรียนมีการตรวจหาสารเสพติดแก่นักเรียนอย่างนอ้ย

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     

23 โรงเรียนมีการรณรงค์ให้ความรูเ้รื่องเพศวิถี และการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
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ข้อ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

24 โรงเรียนมีการติดตามช่วยเหลอืนักเรียนที่ติด 0 ร. มส. 

มผ. และนักเรียนที่ไม่จบตามหลักสูตรตามเวลาที่

กำหนด 

     

25 โรงเรียนมีการจัดหาทุนการศกึษาให้นักเรียนที่มปีัญหา

ด้านเศรษฐกิจ 

     

26 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเหลอืและส่งเสริมให้กับ

นักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง 

     

27 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวติ รู้เท่าทัน

ภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสังคมและสามารถจัดการกับ

ปัญหาที่เกิดขึน้กับตนเองได้ 

     

28 โรงเรียนมีมาตรการพิจารณาลงโทษและการเสริมแรง

พฤติกรรมที่เหมาะสมแก่นักเรียน โดยคำนงึถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

     

       5. ด้านการส่งต่อนักเรยีน 

29 ครูผูส้อนมีการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาในชั้นเรียนไปยัง 

ครูที่ปรึกษา 

     

30 ครูที่ปรึกษามีการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาเกิน

ความสามารถที่จะแก้ไขได้ไปยังครูแนะแนว 

     

31 ครูที่ปรึกษามีการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาด้าน

พฤติกรรมไปยังครูฝ่ายปกครอง/กิจการนักเรียน 

     

32 โรงเรียนมีการดำเนินการส่งต่อนักเรียนที่ไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาได้ไปยังหน่วยงานภายนอก 

     

33 โรงเรียนมีการชีแ้จงเหตุผลแก่นักเรียนและผูป้กครอง

หากมีการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอก

โรงเรียน 
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ข้อ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

34 โรงเรียนมีการส่งต่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

เด็กอัจฉริยะ เด็กที่มคีวามต้องการพเิศษ ให้ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนาอย่างถูกทาง 

     

35 โรงเรียนมีการดำเนินการบันทึกข้อมูลการส่งต่อ 

รายงานผลการตดิตามช่วยเหลอืนักเรียน และ

ประเมินผลการส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

     

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง 
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แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 
แบบตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามการวิจัย  

เรื่อง ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนใน

โรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ชื่อผู้เช่ียวชาญ………………………………………………………………………………………………………………………..  

ตำแหน่ง............................................................................................................................  

สถานที่ทางาน................................................................................................................... 

คำชี้แจง 

 โปรดพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ กรอบ

แนวคิดและนิยามศัพท์เฉพาะของแบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษาสกลนคร แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

  ตอนที่ 3 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน  

  ขอความอนุเคราะห์ท่านในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชงิเนื้อหา ตลอดจนภาษาที่ใช้ โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ

วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและนิยามศัพท์เฉพาะ โดยทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องว่าง 

แต่ละข้อที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านดังนี้ 

  +1 หมายถึง แน่ใจข้อคำถามมคีวามสอดคล้องกับประเด็นการประเมิน 

   0 หมายถึง ไม่แน่ใจข้อคำถามมคีวามสอดคล้องกับประเด็นการประเมิน 

  -1 หมายถึง แน่ใจข้อคำถามไม่มีความสอดคล้องกับประเด็นการประเมิน 

 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้เช่ียวชาญอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความอนุเคราะห์

ในการประเมินความถูกต้อง สอดคล้องเชิงเนือ้หา ของแบบสอบถามเพื่อการวจิัยฉบับนี้ 

 

นายอรรถพล สุนทรพงศ์ 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ตอนที่ 1  

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 -0 -1 

สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

1 ผูบ้ริหารโรงเรียน      

2 ครูที่รับผดิชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

3 ครูที่ปรึกษา     

ขนาดของโรงเรียน  

4 โรงเรียนขนาดเล็ก     

5 โรงเรียนขนาดกลาง     

6 โรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ     

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

7 น้อยกว่า 10 ปี     

8 ระหว่าง 10-20 ปี     

9 มากกว่า 20 ปี     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



315 

ตอนที่ 2  

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 -0 -1 

1. ด้านภาวะผู้นำ 

1 ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน์ในการจัดการศกึษาให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

    

2 ผูบ้ริหารมคีวามรูค้วามสามารถทางวิชาการ

เป็นที่ประจักษ์แก่ครูและบุคลากร 

    

3 ผูบ้ริหารมกีารสร้างสรรค์และพัฒนาการ

ทำงานอยู่เสมอ 

    

4 ผูบ้ริหารมกีารใช้หลักเหตุผลในการ

บริหารงานในโรงเรยีน 

    

5 ผูบ้ริหารมคีวามสามารถในการประสานงาน

กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ 

    

6 ผูบ้ริหารมกีารนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล

การปฏิบัติงานของครูอย่างสม่ำเสมอ 

    

7 ผูบ้ริหารมกีารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดทีั้ง

ในด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 

    

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

8 โรงเรียนมีการพัฒนาครูโดยเน้นให้ตระหนัก

ถึงความสำคัญของหลักสูตร การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน และการประเมินผลอย่าง

เป็นระบบ 

    

9 โรงเรียนมีนโยบายและมาตรฐานในการ

พัฒนาครูและบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 -0 -1 

10 โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาครูและ

บุคลากรที่ชัดเจน 

    

11 โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรในด้านการ

จัดการเรยีนการสอน 

    

12 โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรโดยคำนึง 

ถึงแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ 

    

13 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการ

อบรม ประชุม และสัมมนา 

    

14 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรเกี่ยวกับ 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

    

3. ด้านความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 

15 ผูป้กครองและชุมชนมีบทบาทในการเป็น

เครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

    

16 ผูป้กครองและชุมชนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง

เพื่อร่วมวางแผนแนวการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

    

17 ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ

สอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียน 

    

18 ผูป้กครองและชุมชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงและ

เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

    

19 ผูป้กครองและชุมชนมีการติดตาม เฝา้ระวัง 

และคุ้มครองนักเรียน ด้วยรูปแบบ/วิธีการที่

เหมาะสม 

    

20 ผูป้กครองและชุมชนมีการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนและการเสริมสร้าง

ทักษะชีวติของนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 -0 -1 

21 ผูป้กครองและชุมชนให้การสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายที่จำเป็น ในการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนตามความเหมาะสม  

    

4. ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

22 โรงเรียนจัดทำแผนการใชเ้งินงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษาอย่างเหมาะสม

เป็นไปตามความต้องการจำเป็น 

    

23 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษามุ่งพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รียนเป็นอันดับแรก และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการจัดการศกึษา 

    

24 โรงเรียนจัดหาเงินและทรัพยากรทางการ

ศกึษาสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ ในการ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    

25 โรงเรียนใหค้รู บุคลากร และชุมชน มีส่วนร่วม

ในการบริหารงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษาทุกขั้นตอน 

    

26 โรงเรียนมีการเบิกจ่ายงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษาของงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนเป็นไปตามแผนงบประมาณ

ประจำปี 

    

27 โรงเรียนมีระบบควบคุมบัญชีงบประมาณที่

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

    

28 โรงเรียนมีการรายงานผลการใชเ้งินต่อคณะ

ครู คณะกรรมการสถานศกึษา และ

หน่วยงานต้นสังกัดอย่างชัดเจนและทั่วถึง 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 -0 -1 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

29 โรงเรียนมีการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการ และสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของโรงเรียน 

    

30 โรงเรียนมีการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และ

เกิดประโยชน์สูงสุด  

    

31 โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพร้อม

ใช้งาน 

    

32 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

    

33 โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรใหใ้ช้ระบบ

สารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

    

34 โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่

เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

    

35 โรงเรียนมีผู้รับผดิชอบการบำรุงรักษา

เทคโนโลยี และพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 

    

6. ด้านการทำงานเป็นทมี 

36 มีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ     

37 มีการใชห้ลักการมสี่วนร่วมในการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    

38 มีการประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล 

ความคิดเห็นระหว่างผูบ้ริหาร ครูที่รับผิดชอบ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่

ปรึกษา 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 -0 -1 

39 มีการปฏิบัติงานโดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

40 มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมเีหตุและผล

เสมอ 

    

41 มีการใชภ้าษาที่สุภาพในการตดิต่อประสาน 

งานกับผูอ้ื่น 

    

42 มีการทำงานที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 

    

7. ด้านการบริหารจัดการ 

43 โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

อย่างชัดเจน 

    

44 โรงเรียนมีการออกคำสั่งแต่งตัง้คณะทำงาน 

และกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและ

เหมาะสม 

    

45 โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา นำผล

การดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

    

46 โรงเรียนมีการบริหารและดำเนินงานที่

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของ

โรงเรียน และนโยบายของกระทรวงหรอื

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    

47 โรงเรียนมีระบบอำนวยการที่เหมาะสมเน้น

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 -0 -1 

48 โรงเรียนมีการนำสารสนเทศมาใช้ในการ

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 

    

49 โรงเรียนมีการกำกับ ตดิตาม ควบคุมการ

ดำเนนิงานพร้อมทั้งสรุปข้อมูล และรายงาน

ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

    

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2  

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในโรงเรยีน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 

 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 -0 -1 

1. ด้านการรู้จักนักเรยีนเป็นรายบุคคล 

1 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลด้านการเรียน 

ด้านความ สามารถพิเศษ ด้านสุขภาพ ด้าน

ครอบครัว ของนักเรียนทุกคน 

    

2 โรงเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนครบ

ทุกคน 

    

3 โรงเรียนมีการพูดคุยกับนักเรียน สัมภาษณ์

เพื่อนสนิท และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ

ผูป้กครองของนักเรียน 

    

4 โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียน

ระหว่างครูที่ปรึกษา และครูผูส้อนในรายวิชา

ที่เกี่ยวข้อง 

    

5 โรงเรียนมีการบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็น

ระบบ  

    

6 โรงเรียนมีการนำข้อมูลมาใช้วเิคราะห์เพื่อคัด

กรองนักเรียน การส่งเสริม การป้องกันและ

การแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างถูกทาง 

    

7 โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการรูจ้ัก

นักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องทุกปี

การศกึษา 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 -0 -1 

2. ด้านการคัดกรองนักเรยีน 

8 โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบ

ประเมิน SDQ (Strengths and Difficulties 

Questionnaire) 

    

9 โรงเรียนมีการใช้ระเบียนสะสมในการคัด

กรองนักเรียนด้านการเรียน 

    

10 โรงเรียนมีการคัดกรองความสามารถพิเศษ

ของนักเรียนจากการสัมภาษณ์ และแฟ้ม

สะสมงาน 

    

11 โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบ

ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

    

12 โรงเรียนมีการคัดกรองสุขภาพของนักเรียน

จากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพประจำปี 

    

13 โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนจากการเยี่ยม

บ้านและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

    

14 โรงเรียนมีการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการ

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มาทำการคัด

กรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 

กลุ่มมปีัญหา และกลุ่มที่มคีวามสามารถ

พิเศษ 

    

3. ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรยีน 

15 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสอนเสริมแก่

นักเรียนทุกคน  

    

16 โรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนที่มี

ความสามารถใหเ้ข้าร่วมการประกวด แข่งขัน

ในเวทีต่าง ๆ  
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 -0 -1 

17 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมชุมนุมที่หลาก 

หลายครอบคลุมความตอ้งการของนักเรียน 

    

18 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรมให้แก่นักเรียน 

    

19 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มกีลุ่มนักเรียนแกน

นำในระดับหอ้งเรียน/ระดับช้ันเรยีน/ระดับ

โรงเรียน 

    

20 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้

นักเรียนได้พัฒนาทักษะความรูต้าม

ความสามารถของตนเอง 

    

21 โรงเรียนมีการบันทึกสรุปผลที่เกิดขึน้กับ

นักเรียนหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง และมี

การประเมนิผลการจัดกิจกรรมและจัดทำ

รายงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน

การส่งเสริมพัฒนานักเรียนของโรงเรียน 

    

4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

22 โรงเรียนมีการตรวจหาสารเสพติดแก่นักเรียน

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

    

23 โรงเรียนมีการรณรงค์ให้ความรูเ้รื่องเพศวิถี 

และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

    

24 โรงเรียนมีการติดตามช่วยเหลอืนักเรียนที่ติด 

0 ร. มส. มผ. และนักเรียนที่ไม่จบตาม

หลักสูตรตามเวลาที่กำหนด 

    

25 โรงเรียนมีการจัดหาทุนการศกึษาให้นักเรียน

ที่มปีัญหาดา้นเศรษฐกิจ 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 -0 -1 

26 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเหลอืและ

ส่งเสริมใหก้ับนักเรียนที่มีผลการเรียน

บกพร่อง 

    

27 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวติ 

รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสังคมและ

สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึน้กับตนเอง

ได้ 

    

28 โรงเรียนมีมาตรการพิจารณาลงโทษและการ

เสริมแรงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่นักเรียน 

โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

    

5. ด้านการส่งต่อนักเรยีน 

29 ครูผูส้อนมีการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาในชั้น

เรียนไปยังครูที่ปรึกษา 

    

30 ครูที่ปรึกษามีการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาเกิน

ความสามารถที่จะแก้ไขได้ไปยังครูแนะแนว 

    

31 ครูที่ปรึกษามีการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหา

ด้านพฤติกรรมไปยังครูฝ่ายปกครอง/กิจการ

นักเรียน 

    

32 โรงเรียนมีการดำเนินการส่งต่อนักเรียนที่ไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้ไปยังหน่วยงาน

ภายนอก 

    

33 โรงเรียนมีการชีแ้จงเหตุผลแก่นักเรียนและ

ผูป้กครองหากมีการส่งต่อนักเรียนไปยัง

หน่วยงานภายนอกโรงเรยีน 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 -0 -1 

34 โรงเรียนมีการส่งต่อนักเรียนที่มีความ 

สามารถพิเศษ เด็กอัจฉริยะ เด็กที่มคีวาม

ต้องการพิเศษ ใหไ้ด้รับการส่งเสริมพัฒนา

อย่างถูกทาง 

    

35 โรงเรียนมีการดำเนินการบันทึกข้อมูลการส่ง

ต่อ รายงานผลการตดิตามช่วยเหลอืนักเรียน 

และประเมินผลการส่งต่อนักเรียนอย่างเป็น

ระบบ 

    

 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ..............................................................ผู้เช่ียวชาญ 

                                 (...............................................................) 

                                 .............../......................./......................... 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ตาราง 48 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญทีป่ระเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

 ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

ข้อที ่
คะแนนของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

          1. ด้านภาวะผูน้ำ     

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

2 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เห็นด้วย 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

          2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

          3. ดา้นความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

ข้อที ่
คะแนนของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

          4. ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศกึษา 

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

          5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

29 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 เห็นด้วย 

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

31 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 เห็นด้วย 

32 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 เห็นด้วย 

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

          6. ดา้นการทำงานเป็นทีม 

36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

42 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 
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ตาราง 48 (ต่อ) 

ข้อที ่
คะแนนของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

          7. ด้านการบริหารจัดการ 

43 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

47 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 เห็นด้วย 

48 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

49 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

 

 จากตาราง 48 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญที่ประเมิน

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร มีความสอดคล้องทั้ง 49 ข้อ และ 

มีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00  
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ตาราง 49 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญทีป่ระเมินแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต 

 พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ข้อที ่
คะแนนของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

          1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เห็นด้วย 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

          2. ด้านการคัดกรองนักเรียน 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

9 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 เห็นด้วย 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

          3. ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 
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ตาราง 49 (ต่อ) 

ข้อที ่
คะแนนของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

รวม ค่า IOC สรุปผล 
1 2 3 4 5 

21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

          4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

          5. ด้านการส่งต่อนักเรียน 

29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เห็นด้วย 

 

 จากตาราง 49 พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เช่ียวชาญที่ประเมิน

แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร มคีวามสอดคล้องทั้ง 35 ข้อ และ 

มีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ตาราง 50 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 

 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร 

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

1. ด้านภาวะผู้นำ 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .909 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .675-.788 

1 .752 

2 .675 

3 .788 

4 .732 

5 .723 

6 .680 

7 .752 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .899 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .553-.850 

8 .553 

9 .699 

10 .850 

11 .706 

12 .736 

13 .737 

14 .665 

3. ด้านความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .907 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .649-.783 

15 .672 

16 .720 

17 .649 

18 .722 

19 .734 

20 .783 

21 .765 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

4. ด้านงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .891 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .629-.749 

22 .699 

23 .640 

24 .629 

25 .670 

26 .706 

27 .749 

28 .742 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .881 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .600-.780 

29 .629 

30 .602 

31 .780 

32 .763 

33 .600 

34 .662 

35 .625 

6. ด้านการทำงานเป็นทมี 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .930 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .707-.845 

36 .707 

37 .845 

38 .754 

39 .802 

40 .794 

41 .822 

42 .745 
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ตาราง 50 (ต่อ) 

ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

7. ด้านการบริหารจัดการ 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .920 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .627-.831 

43 .718 

44 .790 

45 .808 

46 .711 

47 .627 

48 .831 

49 .795 

 

ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .976 

มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .502-.843 
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ตาราง 51  ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของ 

 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

ในโรงเรียน 

ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

1. ด้านการรู้จักนักเรยีนเป็นรายบุคคล 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .923 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .631-.868 

1 .735 

2 .761 

3 .631 

4 .732 

5 .814 

6 .783 

7 .868 

2. ด้านการคัดกรองนักเรยีน 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .926 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .676-.845 

8 .727 

9 .819 

10 .676 

11 .845 

12 .713 

13 .821 

14 .778 

3. ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรยีน 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .917 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .627-.799 

15 .627 

16 .798 

17 .773 

18 .702 

19 .753 

20 .774 

21 .799 
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ตาราง 51  (ต่อ) 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

ในโรงเรียน 

ข้อ ค่าอำนาจจำแนก (r) 

4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .918 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .700-.810 

22 .743 

23 .763 

24 .738 

25 .700 

26 .748 

27 .736 

28 .810 

5. ด้านการส่งต่อนักเรยีน 

 

 

ค่าความเชื่อม่ันรายด้านเท่ากับ .907 

และมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .556-.796 

29 .796 

30 .556 

31 .692 

32 .745 

33 .694 

34 .760 

35 .829 

 

ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .977 

มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .566 - .876 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ตัวอย่างการวเิคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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Frequencies 
 

Statistics 

 สถานภาพ ขนาดโรงเรยีน ประสบการณ์ 

N Valid 315 315 315 

Missing 0 0 0 

Mean 2.51 1.91 1.76 

Std. Deviation .771 .771 .686 

 

Frequency Table 
 

สถานภาพ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ผูบ้ริหารโรงเรียน 54 17.1 17.1 17.1 

ครูที่รับผดิชอบงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
45 14.3 14.3 31.4 

ครูที่ปรึกษา 216 68.6 68.6 100.0 

Total 315 100.0 100.0  

 

 

ขนาดโรงเรียน 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ขนาดเล็ก 108 34.3 34.3 34.3 

ขนาดกลาง 126 40.0 40.0 74.3 

ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 81 25.7 25.7 100.0 

Total 315 100.0 100.0  
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ประสบการณ์ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid น้อยกว่า 10 ปี 121 38.4 38.4 38.4 

ระหว่าง 10-20 ปี 149 47.3 47.3 85.7 

มากกว่า 20 ปี 45 14.3 14.3 100.0 

Total 315 100.0 100.0  

 

Regression 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ระบบดูแลรวม 4.4656 .26645 315 

ปัจจัย1 4.4313 .37049 315 

ปัจจัย2 4.2209 .37917 315 

ปัจจัย3 4.2739 .38880 315 

ปัจจัย4 4.3846 .39587 315 

ปัจจัย5 4.3642 .37520 315 

ปัจจัย6 4.5120 .36524 315 

ปัจจัย7 4.4898 .35096 315 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.540 .125  20.278 .000 

ปัจจัย3 .451 .029 .657 15.437 .000 

2 (Constant) 1.826 .139  13.160 .000 

ปัจจัย3 .295 .032 .430 9.304 .000 

ปัจจัย7 .307 .035 .405 8.764 .000 

3 (Constant) 1.561 .139  11.218 .000 

ปัจจัย3 .239 .032 .348 7.577 .000 

ปัจจัย7 .251 .035 .331 7.247 .000 

ปัจจัย2 .179 .030 .255 5.924 .000 

4 (Constant) 1.496 .136  10.991 .000 

ปัจจัย3 .198 .032 .288 6.161 .000 

ปัจจัย7 .198 .036 .261 5.548 .000 

ปัจจัย2 .143 .031 .203 4.657 .000 

ปัจจัย4 .144 .033 .214 4.357 .000 

5 (Constant) 1.419 .138  10.277 .000 

ปัจจัย3 .185 .032 .269 5.745 .000 

ปัจจัย7 .157 .039 .207 4.057 .000 

ปัจจัย2 .136 .030 .193 4.450 .000 

ปัจจัย4 .124 .034 .185 3.693 .000 

ปัจจัย6 .097 .037 .132 2.635 .009 

a. Dependent Variable: ระบบดูแลรวม 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาปัจจัยคัดสรรท่ีส่งผล

ต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
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351 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรร 

ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ชื่อผู้วิจัย นายอรรถพล สุนทรพงศ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

ประธานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ 

กรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จนิดา ลาโพธิ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ..............................................................................................................  

วันที่สัมภาษณ์................................................... เวลาที่สัมภาษณ์...................................... 

สถานที่สัมภาษณ์..............................................................................................................  

คำชี้แจง 

 1. แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้เช่ียวชาญ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่

ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร  

 2. ผู้วจิัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรรที่มอีำนาจพยากรณ์การ

ดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรยีน มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความร่วมมือของ

ผูป้กครองและชุมชน ดา้นการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาบุคลากร ดา้นงบประมาณ

และทรัพยากรทางการศกึษา และด้านการทำงานเป็นทีม ผู้วจิัยจงึได้นำปัจจัยทางการ

บริหารที่คัดสรรดังกล่าว มาจัดทำแบบสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่

ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

 3. การสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอความร่วมมอืจาก

ท่านผู้เช่ียวชาญในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ท่านใหค้วามอนุเคราะห์เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ 

นายอรรถพล สุนทรพงศ์ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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1. “ท่านมีแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ด้านความร่วมมอืของ

ผูป้กครองและชุมชน อย่างไร” 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

 

2. “ท่านมีแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ด้านการบริหารจัดการ 

อย่างไร” 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. “ท่านมีแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ด้านการพัฒนาบุคลากร 

อย่างไร” 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

4. “ท่านมแีนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ด้านงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศกึษา อย่างไร” 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. “ท่านมีแนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการบริหารที่คัดสรร ด้านการทำงานเป็นทีม 

อย่างไร” 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

           (ลงช่ือ)....................................................... 

            (..........................................................) 

           ผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ภาพประกอบการวิจัย 
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ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรร 

ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในโรงเรียน  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาสกลนคร 

 

 ผูว้ิจัยนำผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในการศกึษาปัจจัยทางการบริหารที่ 

คัดสรร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตเิพื่อหาอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรยีน พบว่าในด้านที่มีอำนาจพยากรณ์ จะนำองค์ประกอบใน

ดา้นนั้นมาสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ เพือ่หาแนวทางพัฒนาภายใต้ขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่าน ดังภาพ 

 

 
 

          ภาพประกอบ 4 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร 

     คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

     และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 ภาพประกอบ 5 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล 

      อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและ 

      หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

  ภาพประกอบ 6 สัมภาษณ์ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการ 

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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 ภาพประกอบ 7 สัมภาษณ์ ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    

      สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

 

 
 

 ภาพประกอบ 8 สัมภาษณ์ นายจำรัส พิมพา ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 

      ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา  

      สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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 ภาพประกอบ 9 สัมภาษณ์ นายธนกร แก้วบัวสา ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 

      ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพนงามศกึษา  

      สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

 
 

 ภาพประกอบ 10  สัมภาษณ์ นายศุภกิต ถิ่นทอง ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 

       ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศกึษาประชาสามัคคี  

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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 ภาพประกอบ 11 สัมภาษณ์ นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ ครูเช่ียวชาญ  

      โรงเรียนมัธยมวานรนวิาส  

      สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

 
 

 ภาพประกอบ 12  สัมภาษณ์ ดร.ชวัลลักษ์ ขาวขำ ครูชำนาญการพิเศษ  

       โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 
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 ภาพประกอบ 13 สัมภาษณ์ นายนีรภัย คิดโสดา ครูชำนาญการพิเศษ  

      โรงเรียนโพนงามศกึษา  

      สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติย่อของผู้วจิัย 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล     นายอรรถพล สุนทรพงศ์ 

วัน เดือน ปีเกิด   วันที่ 28 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2534 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  83 หมู่ 10 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 

ตำแหน่งปัจจุบัน   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

สถานที่ทำงาน    โรงเรียนโพนงามศกึษา 

      สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2546  ระดับช้ันประถมศึกษา  

      โรงเรียนบ้านนาขนวน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

          พ.ศ. 2549  ระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น  

      โรงเรียนสายธารวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรสีะเกษ 

 พ.ศ. 2552  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  

      โรงเรียนสายธารวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรสีะเกษ 

 พ.ศ. 2557  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 

      สาขาวิชาสังคมศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2563  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.)  

      สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 พ.ศ. 2565  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.)  

      สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน  

 พ.ศ. 2557  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรยีนภูดนิแดงวิทยา  

      สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2560  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนศกึษาประชาสามัคคี  

      สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 

          พ.ศ. 2563  ตำแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนโพนงามศกึษา 

     สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาสกลนคร 


