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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

2) ศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8  

ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และ 3) ศึกษาปัจจัยทางการบริหาร
จัดการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสห

วิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

จำนวนท้ังส้ิน 217 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ท่ีมีค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ .845 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

(x') ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในสหวิทยาเขต 8  มีการปฏิบัติโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปน้อย ได้ดังน้ี ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการส่งต่อ ด้านการคัด

กรองนักเรียน และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 2) การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 มีการปฏิบัติโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา การทำงานเป็นทีม 

และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ 3) ปัจจัยการบริหารจัดการท้ัง 3 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำของ
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ผู้บริหาร การทำงานเป็นทีม และการนิเทศ ติดตามและประมินผลสามารถทำนายหรือส่งผลต่อการ

ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมได้ร้อยละ 43.9 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

สามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปสมการคะแนนมาตรฐานสำหรับทำนายได้ คือ #$%=0.469(Zx1)+0.326(Zx2)+ 

0.257(Zx3) 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to 1) Study the operation of the student 

support system of the secondary schools in united campus 8, Srinakorn-Atja, under the 

office of secondary educational service area 33. 2) Study the management of student 

support systems of secondary schools in the united campus 8, Srinakorn-Atja will be 

under the office of secondary educational service area 33 and (3) Study management 

factors affecting the student support system of secondary schools in the united campus 8, 

Srinakorn-Atja under the office of secondary educational service area 33. The sample 

consisted of teachers in secondary schools in the united campus 8, Srinakorn-Atja under 

the office of secondary educational service area 33, totaling 217 people. The instrument 

used in the research was a questionnaire with 5 rating scales with confidence level equal 

to .845. Data were analyzed by frequency, percentage, mean (x'), standard deviation (S.D.) 

and multiple regression analysis. 

The results of the research revealed that 1) the operation of the student support 

system of the secondary schools in the united campus 8 had the overall practice and all 

aspects were at a high level. By sorting the mean from high to low, it included knowing 

each student individually, student promotion, forwarding screening for students, and the 

prevention and problem solving of students. 2) The management of the student support 

system of secondary schools in the united campus 8 was at a high level of overall and in 

every aspect. In order of mean from highest to lowest, it was namely leadership of school 

administrators, teamwork, supervision and follow up and evaluation, and (3) The 3 management 

factors which are management leadership teamwork and supervision, monitoring, and 

evaluation can predict or affect the overall operation of the student support system by 43.9 

percent. Statistical significance at the level of .01 the relationships can be written in the form of 

standard scores for predictions:  #$% = 0.469(Zx1) +0.326(Zx2) +0.257(Zx3) 
 

Keywords: Factors, Management, Student Support System 

 คำสำคัญ: ปัจจัยส่งผล, การบริหารจัดการ, ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 วรรคหน่ึง “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุก

คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”
มาตรา 54 วรรคสอง “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค

หน่ึง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย” และมาตรา 258 จ 

ด้านการศึกษา “(1) ให้สามารถเร่ิมดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตา
มาตรา 54 วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 (4) ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา เพ่ือพัฒนาเด็กพิการ เด็กท่ีมีข้อจำกัดทางการเรียนรู้ และเด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ ให้มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถประกอบอาชีพ

และดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2560) การพัฒนา

เยาวชนให้เป็นผู้มีคุณภาพและเป็นผู้นำท่ีแข็งแกร่งในสังคมเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีอาศัยเวลาในการ
ฝึกฝนและหล่อหลอมลักษณะชีวิตพ้ืนฐานให้อยู่ในแนวทางท่ีถูกต้อง ระบการศึกษาท่ีเน้นการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้และฝึกฝนให้เยาวชนเป็นผู้ท่ีมี

ความรู้และมีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีศักยภาพในการเป็นผู้นำท่ีเสริมสร้างความม่ันคง

แข็งแกร่งให้กับประเทศชาติในอนาคต 
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 1) การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 

2) คัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขนักเรียน และ 

5) การส่งต่อนักเรียน จากผลการประเมินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ประจำปีการศึกษา 2560 (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33) พบว่า การบริหารจัดการ

ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ ไม่มีรูปแบบการดำเนินการท่ีชัดเจน ทำให้การ

ประสานงานไม่คล่องตัว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะทำวิจัยเพ่ือศึกษาว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา  
การทำงานเป็นทีม และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบ

ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 มากน้อยเพียงใด โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยจะเป็นสารสนเทศท่ีให้แนวทางการ

ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกิดสัมฤทธ์ิผลต่อเยาวชนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ในมาตรา 10 ตัวบ่งช้ี ท่ี  106 

ว่า “สถานศึกษาต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน” 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551) 



 82 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 2 May - August 2020 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียมัธยมศึกษาในสหวิทยา

เขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

2. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยา

เขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตัวแปรตาม 

การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ใน 5 ด้าน คือ  

1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  

2) การคัดกรองนักเรียน 

3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ  

5) การส่งต่อ 

 

 

  

ปัจจัยการบริหารจัดการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนใน 3 ปัจจัย ได้แก่  
1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

2. การทำงานเป็นทีม และ  

3. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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การดำเนินการวิจัย 

วิธีดำเนินการวิจัยมี 7 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาองค์ความรู้ในเร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนนักเรียน  

2) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยา 
เขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 3) พัฒนากรอบแนวคิดปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 4) สอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับกรอบ

แนวคิดของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น 
5) ยกร่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบช่วยเหลือนักเรียน 6) ตรวจสอบและรับรอง ปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบช่วยเหลือนักเรียนโดยผู้เช่ียวชาญ และ 7) ปรับปรุงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

บริหารจัดการระบบช่วยเหลือนักเรียนให้มีความสมบูรณ์และสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ การนำปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการบริหารจัดการระบบช่วยเหลือนักเรียน ด้วยแบบสนทนากลุ่ม 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x'= 3.94)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (x'= 3.97) ด้านการส่งเสริมนักเรียน (x'= 3.97)  

ด้านการส่งต่อ (x'= 3.96) ด้านการคัดกรองนักเรียน (x'= 3.95) และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ

นักเรียน (x'= 3.87) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมและรายด้าน 
 

การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับการบริหารจัดการ 

x' S.D. ระดับ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.97 0.42 มาก 

2. การคัดกรองนักเรียน 3.95 0.96 มาก 
3. การส่งเสริมนักเรียน 3.97 0.97 มาก 

4. การป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียน 3.87 1.01 มาก 

5. การส่งต่อ 3.96 1.10 มาก 

รวม 3.94 0.75 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 33 โดยรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x'= 4.30)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้านเช่นกัน โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไป

น้อย ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (x'= 4.57) ด้านการทำงานเป็นทีม (x'= 4.21) และด้านการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล (x'= 4.11) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปัจจัยท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการบริหารจัดการ  

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยา เขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัด   

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 โดยรวมและรายด้าน 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับท่ีคาดว่าจะส่งผล 

x' S.D. ระดับ 

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 4.57 0.86 มาก 

2. การทำงานเป็นทีม 4.21 0.65 มาก 
3. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 4.11 0.80 มาก 

รวม 4.30 0.56 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของปัจจัยทางการบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนคร-อัจจะ สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 โดยรวม พบว่า ปัจจัยทางการบริหารจัดการท้ัง 3 ตัว (X1, X2, X3) 

สามารถทำนายหรือส่งผลต่อการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมได้ร้อยละ 43.9  

(R2 =.439) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

น่ันคือภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา (X1) การทำงานเป็นทีม (X2) และการนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล (X3) สามารถทำนายหรือส่งผลต่อการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวม  

ได้ร้อยละ 43.9 (R2 = .439) ซ่ึงสามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปสมการคะแนนมาตรฐานสำหรับทำนายได้ 

คือ #$% = 0.469(Zx1)+0.326(Zx2)+0.257(Zx3) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ 

 นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 โดยรวม 
 

ตัวแปร B t sig 

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา .544* 9.500 .000 

การทำงานเป็นทีม .506* 8.607 .000 

การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล .383* 6.085 .000 

R2 .439 

F 168.004 

Sig. .000 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33” มีประเด็นท่ีนำมา
อภิปราย ดังน้ี 

1. ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 มีการปฏิบัติโดยรวม

ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนให้การสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่าง
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ท้ังน้ี 

เป็นเพราะว่า การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นกระบวนการแรกและมีความสำคัญด้วยความแตกต่างของ

นักเรียนแต่ละคนท่ีมีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตท่ีไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลาย
รูปแบบท้ังด้านบวกและด้านลบ ดังน้ันการรู้ข้อมูลท่ีจำเป็นเก่ียวกับตัวนักเรียนจึงเป็นส่ิงสำคัญ ท่ีจะช่วยให้

ครูท่ีปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากข้ึน สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองนักเรียน เป็น

ประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างถูกทาง ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่

การใช้ความรู้หรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซ่ึงจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการ
ช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยท่ีสุด ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของแดน ศรีชนะวัฒน์ (2558: 

บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชิงเทรา 

เขต 1 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ ผู้ปฏิบั ติหน้าท่ี เป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ 
คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงาน และครูประจำช้ันหรือครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 205 คน ซ่ึงได้มาจาก

การสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าท่ี
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ผู้วิจัยสร้างข้ึน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยการ
บริหารงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชิงเทราเขต 1 โดย

ภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมของครูท่ีปรึกษา 

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ผู้ปกครองและชุมชน ด้านการพัฒนาทักษะ/ความรู้แก่ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องและ

ด้านการบริหารและการจัดการ สำหรับประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
ภาพรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ีย ได้แก่ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการ

ส่งต่อนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียนและด้านการรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคล นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังพบว่า การพัฒนาทักษะ/ความรู้แก่ครูและบุคคลท่ีเก่ียวข้องมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา ถาวร (2559) ได้ทำการศึกษาโดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการดำเนินงาน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของ

สานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้สอนและผู้บริหารจำนวน 358 คน เคร่ืองมือท่ีใช้การวิจัยคร้ังน้ีเป็น

แบบสอบถาม (Questionaries) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียนมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ

ด้านการส่งต่อมีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด คุณภาพชีวิตนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านสัมพันธภาพสังคม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือด้านจิตใจ และด้านการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียต่ำสุด 

และการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของสานศึกษา อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริ โชคสกุล (2559) ได้ทำการศึกษาการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการ ประชากรท่ีศึกษา 

คือ ผู้บริหารและครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า

ร้อยละ ค่าร้อยละสะสม  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (PN/modified) 

ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์  

9 จังหวัดสมุทรปราการรัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีควร

ปรับปรุงให้ดีข้ึนตามลำดับ คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการ
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ป้องกันปัญหา ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียนและด้านการแก้ไขปัญหานักเรียน สภาพท่ี

ควรจะเป็นของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการ

รัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 

จังหวัดสมุทรปราการรัตนโกสินทร์ 9 จังหวัดสมุทรปราการในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดซ่ึงจะต้องพัฒนา

ต่อไปตามลำดับคือ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการแก้ไขปัญหานักเรียน ด้านการป้องกันปัญหานักเรียน 

ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ดัชนีความ

ต้องการจำเป็นในการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์  
9 ในภาพรวม อยู่ในระดับต้องการพัฒนาตามลำดับ คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกันปัญหา

ของนักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการรู้จัก-นักเรียน เป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมนักเรียน และ

ด้านการแก้ไขปัญหานักเรียนและข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 ได้แก่ ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า ครูควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ 

ของนักเรียนให้ครบถ้วนในการแบ่งกลุ่ม ครูควรใช้ข้อมูลด้านอาชีพของบิดา มารดา และผู้ปกครองในการ

แบ่งกลุ่มนักเรียน ครูควรทำการคัดกรองอย่างต่อเน่ือง ด้านการป้องกันปัญหานักเรียน พบว่า ครูและ

ผู้เก่ียวข้องควรมีการร่วมมือกันในการป้องกันปัญหานักเรียน ครูต้องให้คำปรึกษากับเด็กนักเรียนทุกกลุ่ม  
ให้ความรักและความไว้วางใจกับเด็กนักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า ครูควรมีการประสานงานใน

การส่งต่อนักเรียนให้ตรงกับปัญหา ครูควรส่งเอกสารข้อมูลเด็กให้ครูประจำช้ันท่านต่อไป โรงเรียนควรมีการ

ส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญโดยตรงเพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ ด้านการรู้จัก-นักเรียนเป็น

รายบุคคล พบว่า เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลนักเรียนต้องมีคุณภาพเพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูล ครูควรเก็บ
ข้อมูลนักเรียนด้วยการสัมภาษณ์จะได้ข้อมูลของนักเรียนเป็นอย่างดี ครูควรใช้การสังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนในการเก็บข้อมูลเน่ืองจากเป็นวิธีท่ีง่ายในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมนักเรียน 

พบว่า ครูควรมีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง ครูควรสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน ครูควรมีการ
พัฒนามาตรฐานความรู้ของนักเรียนให้สูงข้ึนโดยการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมและด้านการแก้ไขปัญหานักเรียน 

พบว่า ครูควรร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหา ครูควรมีการติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาอย่างใกล้ชิด 

ครูควรใช้เหตุผลและเข้าใจปัญหาเด็ก 

2. ผลการศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 พบว่า ปัจจัยท้ัง  

3 คือ ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา การทำงานเป็นทีม และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีการ

ปฏิบัติโดยรวมในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียได้ดังน้ี คือ ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร รองลงมา ได้แก่ 

ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเอง และมีรูปแบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ี

ชัดเจน เป็นผู้นำการเปล่ียนแปลง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อท่ีถามกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉล่ียมากใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่า ครูและบุคลากรของโรงเรียนในมัธยมศึกษา
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ในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ถือว่า ภาวะผู้นำของ

ผู้บริหารเป็นงานท่ีช่วยส่งเสริม พัฒนาและกระตุ้นการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบ

ความสำเร็จ จัดให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นำเสนอข้อมูล ความรู้และเคร่ืองมือตลอดจนเทคนิควิธีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ติดตามผลการดำเนินการของครูและผู้เก่ียวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ผลการวิจัยน้ี

สอดคล้องกับผลการวิจัยของพรรณณภัทร ตาลป่า (2559) ได้ทำการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ  

1) ศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้ปกครองของโรงเรียนในอำเภอเวียงแหงสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 2) ศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยนักเรียนของโรงเรียน

ในอำเภอเวียงแหงสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีในอำเภอเวียงแหงสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และ 3) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลและสามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอ เวียงแหง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย คือ ครูผู้สอนของโรงเรียนในอำเภอ เวียงแหง สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวนท้ังส้ิน 132 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) และผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน

อำเภอเวียงแหงสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีการปฏิบัติในระดับมาก 
นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านผู้ปกครองนักเรียนเป็น  

3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และปัจจัยด้านครูสามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนปัจจัยด้าน
ผู้บริหารและปัจจัยด้านผู้ปกครองนักเรียนไม่สามารถพยากรณ์การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวม พบว่า ภาวะผู้นำ

ของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ด้าน คือ การรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และการส่งต่อ ผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาวะผู้นำในการผลักดันการดำเนินงานใน

องค์การให้ประสบผลสำเร็จ เน่ืองจากผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นำสามารถสร้างระบบการทำงานท่ีมีประสิทธิผล 

ทำให้ระบบการทำงานดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวได้ว่า ระบบการทำงานจะไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไว้ได้เลยหากผู้บริหารไม่มีภาวะผู้นำ ไม่เป็นผู้ริเร่ิมและทำให้บุคลากรในองค์กรยอมรับและมี
ความรู้สึกร่วมในการทำงาน ผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ได้แสดงออกถึงภาวะผู้นำในการบริหารจัดการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในระดับมาก เม่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียน ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารเป็นรายด้านพบว่า โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมี

การพัฒนาตนเองและพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเน่ือง รองลงมาผู้บริหารสนับสนุนและ

ส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ผู้บริหาร
กำหนดให้จัดทำคู่มือเพ่ือกำหนดแนวทาง วิธีการประสานงานในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ผู้บริหารมีการกำหนดทิศทางเป้าหมายนโยบายการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถ่ิน ผู้บริหารจัดให้มีการอบรมพัฒนาครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษาและ

บุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ มีเจตคติและทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยา เขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ปฏิบัติตนในฐานะผู้นำโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของ  

เซ็งเก้ (Senge, 1990: 120) ได้แก่ 1) ผู้นำต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ สามารถ
จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ 2) ผู้นำต้องวุฒิภาวะทางสังคม ยอมรับสภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จ

หรือล้มเหลว เป็นคนมีเหตุผล มีความเช่ือม่ันในตนเองและนับถือตนเอง 3) ผู้นำต้องมีแรงจูงใจภายใน 

(intrinsic motivation) รู้จักพัฒนาทักษะทางสังคมท่ีจะทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และติดต่อกับผู้อ่ืนในฐานะท่ี

เขาเป็นบุคคล ไม่ใช่ในฐานะท่ีเขาเป็นส่วนหน่ึงของการทำงานเท่าน้ัน ผู้นำจึงต้องมีความสนใจร่วมกับผู้อ่ืน
เพ่ือให้งานลุล่วงไปได้ ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของหทัยวรรณ วิชชุปัญญาพาณิชย์ (2547: 

87); และวรรณนภา เย็นมนัส (2557: 67) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผลการวิจัยของนักวิจัยท้ังสองท่านเป็นในทิศทางเดียวกัน คือ ภาวะผู้นำ

ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญใน
ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติศักด์ิ ศิวินา (2557: 122) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการ

บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า การนำเสนอรูปแบบการ

บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 21 คน ส่วนใหญ่เห็นว่าโครงสร้างของรูปแบบมี
ความเหมาะสม มีลำดับข้ันตอนท่ีชัดเจนแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย  

มีระบบการย้อนกลับปรับปรุง มีการนำเสนอด้วยแผนภูมิ สามารถส่ือสารได้เข้าใจชัดเจน เน่ืองจากการวิจัย

คร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาความคิดเห็นของสถานศึกษา ครู

ผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษา ศึกษาเชิงคุณภาพโรงเรียนต้นแบบ พบว่าการบริหาร
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน

ได้เสีย (Stake Holders) มีส่วนร่วมบริหารจัดการ ซ่ึงเป็นไปตามหลักการสำคัญในการบริหารระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนได้แก่ 1) การวางแผนการดำเนินงาน 2) การดำเนินงานตามแผน 3) การนิเทศ กำกับ 

ติดตาม และ 4) การปะเมินผล ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ (2546: 17-18) เม่ือนำ
แนวคิดดังกล่าวสู่การปฏิบัติผู้บริหารต้องสามารถออกแบบกระบวนการท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ หรือ

ปัจจัยของโรงเรียน้ัน ๆ โดยเฉพาะความรู้ความสามารถและความพยายามจริงของผู้บริหารซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2549: 431) ท่ีกล่าวว่า “ความสำเร็จ 



 90 JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 2 May - August 2020 

(Success) หรือความล้มเหลว (Failure) ของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ 

เพราะความสำเร็จของแผนงานและโครงการมีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้นำและภาวะผู้นำใน

องค์กร ในขณะท่ีความล้มเหลวของแผนงาน โครงการเป็นผลมาจากความเฉ่ือยชาของผู้นำและผู้ปฏิบัติ และ
การขาดความมุ่งม่ันของผู้นำ” ดังน้ัน ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะเป็นบุคคลสำคัญท่ีสุดในองค์กรจะต้องศึกษา

แสวงหารูปแบบหรือกระบวนการนำโรงเรียนสู่เป้าหมายท่ีโรงเรียนและชุมชนต้องการ นอกจากน้ีผลการวิจัย

ยังพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การทำงานเป็นทีม และการนิเทศ กำกับ และติดตาม เป็นตัวแปรท่ีส่งผล

ต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ในทุกด้าน โดยตัวแปรภาวะผู้นำและการทำงานเป็น

ทีมสามารถอธิบายความผันแปรของการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการส่งต่อได้ร้อยละ 

43.9 (R2 = .439) ท้ังน้ีเป็นเพราะว่า การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมิได้สำเร็จด้วยการ
ทำงานของบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือเฉพาะภาวะผู้นำของผู้บริหารแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการดำเนินงาน

ท่ีต้องมีการประสานงานและการมีส่วนร่วมของบุคคลหลายฝ่าย และเป็นท่ียอมรับว่าผู้บริหารสถานศึกษา

เป็นผู้นำและเป็นหัวหน้าของทีมงานท่ีจะต้องนำกลุ่มให้สามารถทำงานออกมาให้เป็นผลสำเร็จตามเป้าหมาย

และช่วยเหลือคณะทำงานให้มีกำลังใจ พึงพอใจท่ีจะทำงานร่วมกันเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน (Sheila, 2000: 

26) เม่ือพิจารณาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 พบว่า มีการปฏิบัติ

ในระดับมาก 3 ข้อแรกท่ีสะท้อนให้เห็นการเสริมแรงท่ีส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ได้แก่ ครูประจำช้ัน/ครูท่ี

ปรึกษา และบุคลกรท่ีเก่ียวข้องได้รับข้อมูลและแลกเปล่ียนข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง 
รองลงมาคือ มีการจัดระบบการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้

ทันต่อเวลา สถานศึกษามีการกำหนดขอบเขตและการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรท่ี

เก่ียวข้องกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซ่ึงผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จ
ในการทำงานเป็นทีมอันได้แก่ มีการส่ือสารในกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มช่วยเหลือกันและกัน มีการติดตามผล

ระหว่างการปฏิบัติงาน และการกำหนดขอบเขต หน้าท่ีเพ่ือให้งานของกลุ่มบรรลุเป้าหมาย 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. สถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องจัด

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีปลูกฝัง สร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาทักษะชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่

นักเรียนทุกกลุ่มทุกคนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสม เช่น การสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนท่ีเรียนอ่อน การจัดโครงการเสริมเพ่ิมความรู้ให้นักเรียนท่ีเรียน
ดีและสถานศึกษาต้องสนับสนุนการดำเนินการเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเต็มศักยภาพและมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว้ รวมท้ังสนับสนุนให้ครูท่ีปรึกษาได้ค้าคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองของ

เทคนิค วิธีการในการให้การปรึกษาเบ้ืองต้น และนวัตกรรมการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรตระหนักและให้ความสำคัญต่อการมีภาวะผู้นำ

ของผู้บริหาร รูปแบบการทำงานเป็นทีม และรูปแบบการนิเทศ กำกับ และติดตาม 
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