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                 The  purposes of  this  research  were  to  find : 1) the  administrative  behavior  of  

the  school  directors in Educational  Inspection  Region 6, 2)  student  care and support  

system  of  schools  in  Educational Inspection  Region 6. and 3) administrative  behavior  of the 

directors affecting  student  care  and  support system  of  schools  in educational inspect 

region 6. The  samples  consisted  of  90 secondary  schools  in  Educational Inspection  

Region  6.  The respondents  were school directors, deputy  director  of  student  affair  or  a 

person  in  charge  of  student  care  and  support  system,  counseling  teachers, and  

advisor  teacher,  the  total  of  360. The  instrument used in this research was a questionnaire 

regarding administrative behavior of  the  directors  based  on  Likert  theory and  the students  

care  and  support  system based  on the basic education commission. The  statistical  used  

were  percentage ,mean , standard  deviation,  and  stepwise  multiple  regression  analysis. 

              The   findings   were   as  follows: 

   1. The  administrative  behavior  of  school  directors in  Educational Inspection  

Region  6,  as  a  whole  and  as  an  individual, was at a high  level. 

   2. Student care and support  system  of  schools  in  Educational  Inspection  Region  6, 

as  a  whole  and  as  an  individual, was at a high  level. 

   3. Administrative  behavior  of  the  directors  affecting  student  care  and  support  

system  of  schools  in  Educational Inspection  Region  6  were  motivation , control, and 

performance  goal  and  training. 

 

Department  of  Educational  Administration Graduate School, Silpakorn  University Academic Year  2007 

Student's signature ........................................ 

Thesis Advisors' signature  1. ............................  2. ..........................  3. ............................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

 
     วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงจาก รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ          

คงคลาย  ประธานผูควบคุมวิทยานิพนธที่ไดสละเวลาอันมีคาในการใหความชวยเหลือ  แนะนํา

และตรวจแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใสอยางยิ่งมาโดยตลอด  รวมทั้ง รองศาสตราจารย  

ดร.ชวนชม    ชินะตังกูร  และอาจารย  วรกาญจน   สุขสดเขียว  กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  

ตลอดจนอาจารย  ดร.ศริยา    สุขพานิช  ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  นางสาวชูศรี  

อุดมกุศลศรี   ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1  ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําแนะนํา

และตรวจแกไขวิทยานิพนธใหถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน   พรอมทั้งขอขอบคุณทานคณาจารยประจํา

ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรู  แนวคิด  และประสบการณ

ตางๆ ในขณะศึกษาอยูในสถาบันแหงนี้ 

      ขอขอบคุณ  นายณรงค   โพธิ์มี  ดร.จันทนา   นนทิกร  อาจารยผอง   เกื้อเมง  

อาจารยสุรัตน   อังกูรวิโรจน  อาจารยยุพา  แกวกอง  ผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย  และเพื่อน

บริหารรุนที่  23  ทุกคนที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ    ขอขอบคุณทานผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งผูบริหารโรงเรียนและคณะครูทุกทานในจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี  

นครปฐมและราชบุรี    ที่ใหความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถามคร้ัง

นี้เปนอยางดี 

      สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ   คุณพอ   คุณแม   คุณยายและคุณนา   เสมือนพระ  

ที่เปนผูสรางชีวิตและใหพลังกาย  พลังใจ    รวมถึงครอบครัวญาติพี่นองทุกคนที่ใหการสนับสนุน

ชวยเหลือเปนกําลังใจอยางยิ่งใหผูวิจัยจนประสบความสําเร็จในการศึกษาและใหมีวันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ช 

สารบัญ 
 หนา 

บทคัดยอภาษาไทย................................................................................................. ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ............................................................................................ จ 

กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................. ฉ 

สารบัญตาราง....................................................................................................... ฎ 

สารบัญแผนภูมิ...................................................................................................... ฐ 

บทที่  

1 บทนํา......................................................................................................... 1 

   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา................................................ 2 

  ปญหาของการวิจัย................................................................................ 7 

  วัตถุประสงคของการวิจัย....................................................................... 11 

  ขอคําถามของการวิจัย............................................................................ 11 

  สมมติฐานของการวิจัย........................................................................... 12 

  กรอบแนวคิดของการวิจัย....................................................................... 12 

  ขอบเขตของการวิจัย.............................................................................. 15 

  นิยามศัพทเฉพาะ.................................................................................. 18 

2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ................................................................ 19 

  พฤติกรรมการบริหาร.............................................................................. 19 

   การบริหาร...................................................................................... 19 

   พฤติกรรมการบริหาร........................................................................ 20 

     องคประกอบของการบริหาร……………………………………… 22 

     ภาวะผูนํา................................................................................ 23 

     การจูงใจ................................................................................. 26 

     การติดตอส่ือสาร...................................................................... 27 

     การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน...................................... 29 

     การตัดสินใจ............................................................................. 30 

     การกําหนดเปาหมาย................................................................ 32 

     การควบคุมการปฏิบัติงาน......................................................... 34 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ซ 

บทที่ หนา 

   การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม...................... 36 

   ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน............................................................. 38 

    ความหมายระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน...................................... 38 

    ความสําคัญและความจําเปนของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน….. 41 

    วัตถุประสงคของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน……………………. 43 

    ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ……………………………………….. 43 

    ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน………………………………………………… 

 

43 

    กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน……….. 44 

    การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล.................................................... 46 

    การคัดกรองนักเรียน.................................................................. 47 

    การสงเสริมนักเรียน................................................................... 48 

    การปองกันและการแกไข............................................................ 50 

    การสงตอนักเรียน...................................................................... 52 

    แนวทางการพิจารณาในการสงตอโดยครูที่ปรึกษา……………… 54 

   เขตตรวจราชการที่ 6 ....................................................................... 60 

   งานวิจัยที่เกี่ยวของ...................................................................... 62 

         งานวิจัยในประเทศ............................................................... 64 

         งานวิจัยตางประเทศ.................................................................. 67 

  สรุป.................................................................................................... 69 

3 การดําเนินการวิจัย...................................................................................... 70 

  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย...................................................................... 70 

  ระเบียบวิธีวิจัย...................................................................................... 71 

   แผนแบบการวิจัย............................................................................. 71 

   ประชากร........................................................................................ 72 

   กลุมตัวอยาง.................................................................................. 72 

   ตัวแปรที่ศึกษา................................................................................ 74 

   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย................................................................... 76 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฌ 

บทที่ หนา 

   การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย...................................................... 78 

   การสรางเคร่ืองมือ........................................................................... 78 

   การวิเคราะหขอมูล.......................................................................... 79 

   สถิติที่ใชในการวิจัย......................................................................... 79 

  สรุป.................................................................................................... 80 

4 ผลการวิเคราะหขอมูล.................................................................................. 81 

  ตอนที่  1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม....................................... 81 

  ตอนที่  2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจ 

               ราชการที่  6 .......................................................................... 

 

83 

  ตอนที่  3  การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   

              เขตตรวจราชการที่  6 ......................................................... 

 

95 

  ตอนที่  4  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินการ 

                  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่  6… 

 

103 

  ตอนที่  5  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับการ 

               ดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา    

               เขตตรวจราชการที่  6............................................................. 

 

 

104 

5 สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ…………………………………    115 

  สรุปผลการวิจัย……………………………………………………………. 116 

  การอภิปรายผล……………………………………………………………. 117 

  ขอเสนอแนะ……………………………………………………………….. 122 

  ขอเสนอแนะของการวิจัย…………………………………………………… 122 

  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป………………………………………… 123 

 บรรณานุกรม…………………………………………………………………… 124 

 ภาคผนวก………………………………………………………………………. 129 

  ภาคผนวก ก  หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย… 

                    รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย ……………………… 

131 

132 

  ภาคผนวก ข  แบบสอบถาม..........................................…………………  

                    

134 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ญ 

 
บทที่ หนา 

  ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองเคร่ืองมือ..………………    149 

  ภาคผนวก ง  คาความเช่ือมั่น.....…………………………………………... 151 

  ภาคผนวก จ  หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล...................... 154 

                      รายช่ือสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเก็บรวบรวมขอมูล....... 155 

 ประวัติผูวิจัย……………………………………………………………………. 159 

 
           

   

   

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฎ 

 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ หนา 

   

1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามจังหวัดและขนาดของโรงเรียน.... 74 

2 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม............................................................ 82 

3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของ   

          ผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 6……………………….... 

 

84 

4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของ  

          ผูบริหารในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6  ดานภาวะผูนํา................ 

 

85 

5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของ  

          ผูบริหารในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6  ดานการจูงใจ................ 

 

86 

6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของ   

          ผูบริหารในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 ดานการติดตอส่ือสาร....... 

 

87 

7 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารใน  

             สถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 ดานการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน.... 

 

89 

8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของ    

          ผูบริหารในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 ดานการตัดสินใจ............. 

 

90 

9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของ 

          ผูบริหารในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 ดานการกําหนดเปาหมาย. 

 

92 

10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของ 

          ผูบริหารในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 ดานการควบคุม 

          การปฏิบัติงาน.............................................................................. 

 

 

93 

11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของ 

          ผูบริหารในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 ดานการกําหนดมาตรฐาน   

          การปฏิบัติงานและการฝกอบรม...................................................... 

 

 

94 

12 การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 6……. 95 

13 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฏ 

             ในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที ่6 ดานการรูจกันกัเรียนเปนรายบุคคล…… 96 

 

ตารางที่ หนา 

  

14 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ 

          นักเรียนในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 ดานการคัดกรองนักเรียน... 

 

98 

15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ 

           นักเรียนในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 ดานการสงเสริมนักเรียน... 

 

99 

16 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ 

           นักเรียนในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 ดานการปองกันและ 

           แกไขปญหา............................................................................... 

 

 

100 

17 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ 

           นักเรียนในสถานศึกษา เขตตรวจราชกาที่ 6 ดานการสงตอนักเรียน...... 

 

101 

18 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับการ 

           ดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  

           เขตตรวจราชการที่ 6………………………………………………..…. 

 

 

103 

19 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผล 

           ตอการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  

           เขตตรวจราชการ ที่ 6 ในภาพรวม....................................................... 

 

 

104 

20 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการรูจัก 

           นักเรียนเปนรายบุคคล ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

           ในสถานศึกษา เขตตรวจราชการ 6 ............................................... 

 

 

106 

21 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการ 

           คัดกรองนักเรียน ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน  

           สถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 ................................................. 

 

 

107 

22 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการสงเสริม 

           นักเรียน ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   

           เขตตรวจราชการที่ 6 ................................................................... 

 

 

109 

23 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการปองกัน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฐ 

           และแกไขปญหา ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน  

           สถานศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 ................................................. 

 

111 

ตารางที่ หนา 

  

24 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการสงตอ 

           นักเรียน ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

           เขตตรวจราชการที่ 6 .................................................................. 

 

 

112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฑ 

 
 

สารบัญแผนภูม ิ
  

แผนภูมิที ่ หนา 

1 กรอบแนวคิดของการวิจัย……………………………………………………….. 14 

2 ขอบเขตของการวิจัย............................................................................... 17 

3 กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา.... 45 

4 กระบวนการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาของครูแนะแนว/ฝายปกครอง.............. 53 

5 แนวคิดการบริหารงานเชิงระบบ................................................................. 57 

6 ความสัมพันธในการทํางานเปนทีม............................................................. 59 

7 สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่   

          สงผลตอการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

          เขตตรวจราชการที่ 6………………………………………………… 

 

 

114 

  

 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
 

บทที่  1 
 

บทนํา 
  

    การพัฒนาประเทศภายใตกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในยุคปจจุบันใหมี

ความเจริญรุดหนาไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีปจจัยสําคัญ              

เปนองคประกอบหลายประการ    กลาวคือ  ตองมีระบบโครงสรางทางเศรษฐกิจ   สังคมและ

การเมือง  การปกครองที่มั่นคง  มีทรัพยากรที่มีคุณภาพ  ซึ่งไดแก  ทรัพยากรมนุษย  เงิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ   ตลอดจนเทคโนโลยีความกาวหนาตางๆ เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  ก็จะทําใหกง

ลอแหงการพัฒนาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ไปสูจุดมุงหมาย  ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร  

และเทคโนโลยีของโลกยุคปจจุบันไดเขามามีบทบาทสําคัญในการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศอยางรวดเร็ว   ทําใหสภาพชีวิตและสังคมของคนไทยมีความสลับซับซอน

มากข้ึน  สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตความเปนอยูของคนในชาติอยางมาก  จึงมีความจําเปนที่

จะตองเรงดําเนินการ   ปรับความรูความสามารถของประชาชนในชาติใหสูงข้ึน  เพื่อเปนพื้นฐาน

ในการพัฒนาชีวิตและ   มีสวนชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของบานเมือง  ซึ่งแผนการ

ศึกษาแหงชาติไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญาพื้นฐานในการกําหนดแผนโดยมีการ

ศาสนา   ศิลปะ  วัฒนธรรมและธรรมชาติ  บูรณาการเช่ือมโยงเปนกระบวนโดยรวมที่  “คน”  เปน

ศูนยกลางของการพัฒนา  ซึ่งเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนมีดุลยภาพทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  

และส่ิงแวดลอม  และมุงไปสูการอยูดีมีสุขของคนไทย   แผนการศึกษาแหงชาติจึงมุง 1) พัฒนา

ชีวิตใหเปนมนุษย   ที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและ 2) พัฒนาสังคมไทยให

เปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน  3  ดาน  คือ  สังคมคุณภาพ  สังคมแหงภูมิปญญา

และการเรียนรู  และสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน1  การศึกษาจึงเปนกลไกและ

กระบวนการสําคัญในการอบรม กลอมเกลาบุคลากรของชาติใหมีความรู    ความสามารถ   ความ

ชาญฉลาดในทุกดาน    เพื่อเปนรากฐานของชีวิตที่พรอมจะตอสูกับการเปล่ียนแปลงของสังคม

                                                        
   1 สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, “แผนพฒันา

การศึกษาแหงชาติ  ฉบับที ่ 9 ( พ.ศ. 2545 – 2559 ),”  บทสรุป.   

1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 2 

โลก2  ปจจุบันคนไทยทุกฝายกําลังใชความพยายามอยางหนักทุกวิถีทางที่จะกอบกูวิกฤต

เศรษฐกิจและสังคม   รัฐบาลพยายามฟนฟูสรางความม่ันคง  พยายามสรางความเชื่อมั่น  

พยายามสรางชาติใหมั่นคงย่ังยืนดวยการสงเสริมการศึกษาเพราะการศึกษาเปนการสรางชาติ    

ถาตองการใหคนในชาติเปนเชนไรก็ตองจัดการศึกษาจัดกระบวนการตอบสนองความตองการนั้น  

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง  

นักวิชาการ   ผูบริหารบานเมือง  ผูปกครอง  ครู - อาจารย  ชุมชน  หนวยงานเอกชนตางๆรวมมือ

รวมใจกันสรางคน  สรางเยาวชนรุนใหมใหมีประสิทธิภาพและศักยภาพท่ีจะดํารงชีวิต   สรางตน  

สรางครอบครัว  พัฒนาคุณธรรมชีวิตมีความเปนไทย  อยูในสังคมโลกและนําพาประเทศไทย     

ใหมั่นคงยั่งยืน3        

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดจัดทํามาตรฐานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนเพื่อเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน    

ซึ่งเปนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Road   Map) ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   โดยจัดใหมีมาตรฐานระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน   เพื่อใชเปนกรอบในการสงเสริม  กํากับ  ดูแล  ตรวจสอบและ

ประเมินผล  และการประกันคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  เพื่อใหทันตอสภาพการณ

ปจจุบันละสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมุงให

สถานศึกษาทุกแหงในสังกัด   สามารถดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนตามแผนปฏิบัติงานระยะที่  3       

เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมทั้งเปนการเตรียม

ความพรอมสําหรับรองรับการประเมินที่สอดรับกับแผนปฏิบัติงาน (Road   Map) ระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ระยะที่  4  กําหนดใหระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ซึ่งให

                                                        
2 กล่ิน  สระทองเนยีม, “18 ป  ส.ป.ช. กับความมุงมัน่จัดการศึกษาเพื่อเด็กไทย,”  เดลินิวส  

(27  กันยายน  2541) : 11. 
3 ภรัณยู  พีระพงษ,  “กิจกรรมพัฒนาผูเรียน :  คุณคาตอผูเรียน,”  วารสารวิชาการ  7, 2 

(เมษายน – มิถุนายน  2547) : 65. 
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สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ  ไดจัดทําเกณฑการประเมิน  4  ระดับ  คือ ระดับที่ 1 การตระหนัก

และเห็นความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีแผนงาน  โครงการรองรับชัดเจน   

ระดับที่  2  การดําเนินงานตามแผนงาน   โครงการ   ระดับที่  3  ผลสําเร็จในการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเปนรูปธรรมชัดเจน   ระดับที่   4   การดําเนินงานจนเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการ

สอนในสถานศึกษา   ซึ่งถาสถานศึกษาไดดําเนินการและมีระบบการประเมินตนเองก็จะเปนการ

พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนรูปธรรม  จะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา

เยาวชนของชาติ  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปนงานที่สําคัญงานหน่ึงของสถานศึกษาท่ี

บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา   โดยเฉพาะครูประจําช้ันและครูที่ปรึกษา  รวมทั้งบุคลากรภายนอก

สถานศึกษา  คือ   ผูปกครอง  ชุมชน  ตลอดจนหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม

ในการดําเนินงานมาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญในการทํา

ความเขาใจของบุคลากรทุกฝายใหมีความเขาใจที่ตรงกัน4  และการที่สังคมไทยไดปรับเปล่ียน

โครงสรางทางดานเศรษฐกิจ  จากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ไดสงผล

กระทบตอสถาบันตางๆในสังคมอยางรุนแรง  โดยเฉพาะสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา  

จากความครํ่าเครงในการประกอบภารกิจหนาที่การงานสงผลใหความสัมพันธระหวาง พอ – แม  

ลูก  ตองเปล่ียนไปและสถานภาพความผูกพันระหวางนักเรียนกับครูก็เปล่ียนแปลงไปดวย         

ส่ิงเหลานี้ลวนเปนชองวางภาวะวิกฤตที่เกิดข้ึนตอเด็กและเยาวชนอยางมากมาย เชน การทะเลาะ

วิวาท  การแตงกาย  ชูสาว ยาเสพติด  การแขงรถจักรยานยนตบนทองถนนอยางผิดกฎหมาย ฯลฯ 

เปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรงยิ่งข้ึน  ซึ่งกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพชีวิต   เศรษฐกิจ   สังคม      

อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคตของประเทศไทยเปนอยางมาก   เด็กที่อยูในวัยเรียน

เปนกลุมประชากรที่มีความสําคัญยิ่ง   เนื่องจากประชากรกลุมนี้จะเจริญเติบโตเปนกําลังที่สําคัญ

ของชาติและเปนกลุมประชากรที่มีจํานวนมาก  จากขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา  2548  พบวา

ประชากรที่อยูในวัยเรียน ซึ่งประกอบดวยเด็กและเยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กกอน

วัยเรียน โรงเรียน  มหาวิทยาลัยตางๆ  ดังนี้   ระดับกอนประถมศึกษา  อายุ  3 –5  ป  จํานวน 

                                                        
  4 สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน     

กระทรวงศึกษาธิการ,   การศึกษาสภาพการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2549), 50 – 53. 
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1,803,699 คน  ประถมศึกษา อายุ  6 –11 ป จํานวน 4,303,485 คน มัธยมศึกษา อายุ 12 – 17 ป  

จํานวน 4,458,704 คนและอุดมศึกษา  อายุ  18 – 21 ป  จํานวน  2,146,070  คน  จะเห็นไดวา  

เด็กวัยเรียนในชวงอายุ  6 –17  ป  มีจํานวนสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในวัยอ่ืน  ซึ่งเปน

วัยที่กําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา5   การพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มี

คุณภาพทั้งดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความสามารถ   มีคุณธรรมและมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตาม

ความมุงหวัง   โดยผานกระบวนการทางการศึกษานั้น  นอกจากจะดําเนินการดวยการสงเสริม    

สนับสนุนนักเรียนแลว   การปองกันและการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนกับนักเรียนก็เปนส่ิงสําคัญ

ประการหนึ่งของการพัฒนา  ในปจจุบันนี้สภาพสังคมไทยกําลังเปล่ียนแปลงอยางมากทั้งดานการ

ส่ือสารและเทคโนโลยีตางๆ  กําลังเขาสูยุคขอมูลขาวสารโลกไรพรมแดน   การหล่ังไหลเขามา   

ของอารยธรรมตะวันตก   ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอวัยรุนของไทยซึ่งสวนใหญอยูใน

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเชิงบวกแลว  ในเชิงลบก็มีปรากฏแลวเชนกัน  ดวยความตระหนัก

ถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน   ใหมีความสมบูรณพรอมในลักษณะองค

รวมทั้งดานรางกาย   สติปญญา   ความรู   ความสามารถ   คุณธรรม  จริยธรรม   ตลอดจนใหมี

ทักษะในการดํารงชีวิตอยางเปนสุขและมีคุณคา   กระทรวงศึกษาธิการไดประสานความรวมมอืกบั

หนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะกรมสุขภาพจิต   กระทรวงสาธารณสุข  ไดจัดทําระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนข้ึนต้ังแตป  2543  ใหสถานศึกษาดําเนินการ   

       สถานศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบในการสรางเสริมคุณภาพชีวิต

ผูเรียนและแกวิกฤตสังคม  ไดนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาประยุกตใชในการพัฒนา     

ใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง  ใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนรวมมือกันดําเนินงาน และที่สําคัญ

ที่สุด  คือ  บทบาทของครูที่ปรึกษาท่ีตองเอาใจใสดูแลนักเรียนในความดูแลทุกคนอยางเต็ม

ความสามารถ ดวยความรัก  ความเอ้ืออาทรและความเขาใจอยางกัลยณมิตร เพื่อสามารถ        

ใหความชวยเหลือนักเรียนไดทั้งในเชิงสรางเสริมภูมิคุมกันการปองกันมิใหเกิดปญหา  การสงเสริม

การพัฒนาตามศักยภาพ  ตลอดจนสามารถแกไขปญหาเบ้ืองตนได6  สํานักงานคณะกรรมการ

                                                        
   5 กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทวงศึกษาธิการ, [ออนไลน], เขาถงึไดจาก http: // www.mis12.  

   6สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหาร

จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกวิกฤตสังคม  (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพชวนพิมพ, 2546), 4. 
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การศึกษาข้ันพื้นฐานไดใหความสําคัญกับเร่ืองการดูแลคุณภาพของคน  โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู

ในวัยเรียน  ซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน   ที่สําคัญคือการดูแลนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา  ซึ่งอยูในวัยรุนที่มีการเปล่ียนแปลงตนเองทั้งทางรางกายและจิตใจ  เพื่อใหสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  คือ  เกง ดี  มีสุข  ที่มุงผลผลิตใหนักเรียนมีคุณภาพ

ทางดานการเรียน  คุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค  พึ่งตนเองได   มีบุคลิกภาพที่ดี   

รูจักตนเอง  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี   ปลอดจากส่ิงเสพติดใหโทษ    เพื่อเปนการชวยเหลือ

นักเรียนที่มีปญหา  ในปการศึกษา  2543  กรมสามัญศึกษา(เดิม)ไดทดลองใชระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียน  7  แหง  ไดแก  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน  โรงเรียนสตรี       

วัดอัปสรสวรรค   โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม  โรงเรียนวัดสังเวช  โรงเรียนสายปญญาใน

พระบรมราชินูปถัมภ  โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย  และโรงเรียนยานตาขาวรัชนูปถัมภ   จังหวัด

ตรัง     และในปการศึกษา 2544   กรมสามัญศึกษา (เดิม ) ไดมอบนโยบายใหโรงเรียนในสังกัด 

2,669 โรงเรียน  ดําเนินการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมุงที่จะชวยใหนักเรียนมีคุณภาพและ

ลดปญหาตาง ๆ ของนักเรียน   การดําเนินการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยกําหนด

สัดสวนใหครู 1 คน  ดูแลชวยเหลือนักเรียน  20-25 คน  เปนที่ปรึกษา ติดตาม  ดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในความรับผิดชอบอยางใกลชิดรวมกับครูแนะแนว  ฝายปกครองและเครือขายผูปกครอง  

ซึ่งกระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 องคประกอบ  คือ 1) การรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล  2) การคัดกรองนักเรียน  3) การสงเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การปองกนั

และแกไขปญหา 5) การสงตอนักเรียน  กําหนดใหมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการอํานวยการ

(ทีมนํา) ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  คณะกรรมการประสานงาน(ทีมประสาน) เดือนละ  1 คร้ัง  และ

คณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) สัปดาหละ 1 คร้ัง  เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินการ   

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในรูปแบบของการประชุม   

กํากับ  ติดตาม  นิเทศ  ประเมินผล  ปงบประมาณ 2546  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ในฐานะที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกเด็กและเยาวชนดาน

การศึกษา  ไดกําหนดจุดเนนประการหนึ่งคือ  ใหโรงเรียนจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน           

ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดเล็งเห็นวาภาวะวิกฤตที่เกิดข้ึนตอเด็กและ

เยาวชนของชาติอยางมากมาย เชน ปญหาทางการเรียน  ปญหาทางพฤติกรรม  ปญหาทาง

อารมณจิตใจ  ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคต   เปนนโยบายสําคัญที่ตองรวมมือกัน

ทุกฝายทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการแกไขปญหานี้ วิธีการหนึ่ง คือ การนําระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนมาดําเนินการอยางจริงจัง   ซึ่งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนระบบที่ชวย
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ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได รวมทั้งยังชวยเสริมสรางคุณธรรมที่ดีใหแกเด็กและเยาวชน  

ทั้งดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความสามารถและมีวิถีชีวิตที่เปนสุข7   การสงเสริมพัฒนาการ

เด็กในชวงวัยรุนมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอบุคลิกภาพในชวงวัยผูใหญ  ความสามารถตระหนัก

รูในตนเอง    ภาคภูมิใจในตนเอง   สามารถจัดการกับอารมณและความเครียดไดดีและสราง

สัมพันธภาพท่ีเหมาะสมกับบุคลอ่ืน จะชวยสงเสริมความสามารถของเด็กใหมีการปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลงในชวงวัยรุน   อีกทั้งพัฒนาศักยภาพในการแกไขปญหาอยูในสถานการณทางสังคมที่

มีปญหาไดอยางเปนสุขและมีความสําเร็จในชีวิต8  ซึ่งผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาเปน

วัยรุนมี  อายุ 13 –18 ป ที่มีการเปลี่ยนแปลงตนเองท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  ตองการเปนที่

ยอมรับของกลุมเพื่อนเปนที่สนใจของเพศตรงขาม   มีความคิดอิสระ เปนของตัวเอง  อาจประพฤติ

ตนไมเหมาะสมไดงาย   โดยขาดการไตรตรองถึงการกระทําของตนเองวา  ถูกหรือผิด  เหมาะสม

หรือไม   ซึ่งจะมีผลกระทบตอตนเอง  ตอผูอ่ืนและสังคม  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเปนวัยที่เส่ียง

ตอการแสดงพฤติกรรมที่เปนปญหาไดงาย   หากปลอยไวใหพฤติกรรมที่เปนปญหาคงอยูตอไป 

โดยไมไดรับการปองกันแกไขชวยเหลือ  แนวโนมอาจนําไปสูการเกิดปญหาทางสุขภาพจิตและจะมี

ผลกระทบตอคุณภาพชีวิต  การปรับตัวในครอบครัวและการใชชีวิตในปญหาสังคมตอไปใน

อนาคตได  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ไดสรุปปญหาของนักเรียนมัธยมศึกษา   ดังนี้ 

    ก. ปญหาการเรียน   มีผลการเรียนตํ่า    สอบตก   บกพรองในการเรียนบางวิชา        

ไมต้ังใจ  ไมสนใจเรียน   เลน  พูดคุยในช้ันเรียน  เบ่ือหนาย  นั่งหลับ  ไมมีสมาธิ   ความสนใจส้ัน   

เหมอลอย ทํางานชา  ไมทํางานที่ไดรับมอบหมาย 

    ข.  ปญหาพฤติกรรม   ปรับตัวเขากับเพื่อนไมได   พฤติกรรม   กิริยามารยาท  การใช

ภาษา  คําพูดไมสุภาพ   กอกวน   คุยเสียงดัง   ชวนทะเลาะ   ไมเช่ือฟง  ตอตาน   ประพฤติผิด

กฎระเบียบ  ขอบังคับของโรงเรียน  พูดโกหก   สรางเร่ืองที่ไมเปนความจริง   ลักขโมยเงิน   ส่ิงของ  

เคร่ืองใชของผูอ่ืน    เลนการพนัน    หนีโรงเรียน    ทําลายขาวของ  ทะเลาะวิวาท  กาวราว     

เที่ยวเตร   จับกลุมมั่วสุม   ใชสารเสพติด   พฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสม   ชูสาว   สําสอน   

เบ่ียงเบนทางเพศ 

                                                        
    7 อภิชาต  เศรณีวิลัยกิจการ, “ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน,”  วารสารวิชาการ  7,  

(เมษายน – มิถุนายน, 2547) : 59. 

   8กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข, คูมือครูสําหรับชวยเหลือนกัเรียนทีม่ีปญหา, 

พิมพคร้ังที ่ 2. ( กรุงเทพฯ : องคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2542), 4. 
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   ค.  ปญหาอารมณจิตใจ  โมโหงาย  เจาอารมณ   ควบคุมอารมณไมอยู   ไมกลา

แสดงออก   ไมเช่ือมั่น  ข้ีอาย  เงียบขรึม  ขลาดกลัว  ถอยหนี  ซึมเศรา  เก็บตัว แยกตัวเอง   

พยายามทํารายตนเองฆาตัวตาย9     
 

ปญหาของการวิจยั 
 

     ปจจุบันสภาวการณเด็กและเยาวชนของประเทศเปนส่ิงที่ทุกฝายที่เกี่ยวของตางให

ความเอาใจใสและเล็งเห็นความสําคัญอยางจริงจังมากข้ึน   เนื่องมาจากสุขภาวะและความ

เปนอยูที่ดีของเด็กและเยาวชนยอมหมายถึงสุขภาวะและความเปนอยูที่ดีของสังคมไทยในอนาคต  

จากการวิจัยของสถาบันรามจิตติ  โครงการ  child  watch  โดย  ดร.อมรวิชช  นาครทรรพ  

ผูอํานวยการสถาบันรามจิตติ  จากการสนับสนุน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.)และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทําการวิจัยสภาวการณเด็กและ

เยาวชนรายจังหวัด  ครอบคลุมพื้นที่  76  จังหวัดทั่วประเทศ   แบงเปน  7  ภาค (ป พ.ศ.2548 -  

พ.ศ. 2549 ) จากการรายงานการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนภาคกลาง 12  จังหวัด  

ไดแก จังหวัดชัยนาท   สิงหบุรี   ลพบุรี   สระบุรี   พระนครศรีอยุธยา  อางทอง  สุพรรณบุรี   

กาญจนบุรี  สมุทรสงคราม   ราชบุรี   เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ  พบวา 

 
   ดานสุขภาพอนามัย 
         การวิจัยไดศึกษาสภาวะดานสุขภาพอนามัย   4  สภาวะ  ดังนี้ 

    1. สภาวะดานการอนามัยแมและเด็กและการผดุงครรภ   2ตัวบงช้ี  คือ  อัตราการตาย

ปริกําเนิดและรอยละของทารกน้ําหนักนอยกวา 2,500  กรัม  พบวาจังหวัดอางทองมีอัตราตาย  

ปริกําเนิดสูงสุด  11.10 ตอ  1,000  การคลอด   จังหวัดสระบุรีมีอัตราตายปริกําเนิดตํ่าสุด 2.20  

และอัตราทารกแรกคลอดที่มีน้ําหนักนอยกวา  2,500  กรัม   จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสิงหบุรี       

มีอัตราสูงสุดรอยละ  9.31  จังหวัดอางทองนอยที่สุด  2.61  

    2.  สภาวะการเฝาระวังภาวการณเจริญเติบโตของเด็กกอนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน   

ศึกษาจากน้ําหนักและสวนสูงของเด็กอนุบาลและประถมศึกษา   พบวา  สัดสวนของเด็กอนุบาล

น้ําหนักนอยกวาเกณฑ  รอยละ  6.72  เด็กประถมศึกษา  น้ําหนักนอยกวาเกณฑ  รอยละ 5.27  

และเด็กอนุบาลอวนรอยละ 3.65  เด็กประถมศึกษาอวนรอยละ 4.29  มีนักเรียนประถมเพียงรอย

                                                        
    9 เร่ืองเดียวกัน, 48 – 49. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 8 

ละ  54.18  ที่เลนกีฬาเปนประจํา  รอยละ  46.89  รับประทานอาหารกรุบกรอบและรอยละ  36.20  

ด่ืมน้ําอัดลมเปนประจํา 

    3. สภาวะดานสุขภาพ   พิจารณาจากอัตราการพยายามฆาตัวตายและการฆาตัวตาย

สําเร็จของเด็กและเยาวชน   พบวาชวงอายุตํ่ากวา  25  ป   มีอัตราการพยายามฆาตัวตาย   56.06  

คนตอประชากรแสนคน  จังหวัดราชบุรีอัตราการพยายามฆาตัวตายเปน  117.83สูงสุด  รองลงมา

เปนจังหวัดลพบุรี  90.77  สําหรับการฆาตัวตายสําเร็จตอประชากรแสนคนเปน  1.63  กลุมอายุ  

ที่ฆาตัวตายสําเร็จ  คือ  19 – 25  ป   รอยละของเด็กที่เครียดจนนอนไมหลับหรืออาเจียนเพิ่มข้ึน

ตามลําดับระดับการเรียน  ระดับประถมศึกษารอยละ  26.42  ระดับอุดมศึกษา  42.66   

    4. สภาวะการเสี่ยงดานสุขภาพของเด็ก   พิจารณาอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจาก

รถจักรยานยนต   และพฤติกรรมที่กอใหเกิดภาวะเส่ียงดานสุขภาพ   เชน   การดื่มสุราและการ  

สูบบุหร่ี  พบวามีอัตราเด็กบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตของเด็กและเยาวชนอายุตํ่า

กวา  25  ป  1,391.37  และเสียชีวิต  32.58  ตอประชากรแสนคน  จังหวัดที่มีเด็กและเยาวชน

ไดรับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตสูงสุด  คือ  จังหวัดสมุทรสงคราม  รองลงมาคือจังหวัด

ประจวบคีรีขันธและจังหวัดอางทอง    สําหรับรอยละของการด่ืมเหลาเปนคร้ังคราวถึงเปนประจํา

พบวาสูงข้ึนตามระดับช้ันจากรอยละ  18.94  ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนรอยละ  44.57    

ในระดับอุดมศึกษา 

     
     สภาวะดานการศึกษา 
        การวิจัยไดศึกษาสภาวะดานการศึกษา  6  สภาวะ  ดังนี้ 

         1. สภาวะดานการใหโอกาสทางการศึกษา  พบวา  นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปที่  3  

มีโอกาสไดเขาศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  รอยละ  79.68 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  

เรียนตออุดมศึกษารอยละ  75.38  และจังหวัดที่มีอัตราการเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  สูงสุด

คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ  รอยละ 95.65   ตํ่าสุดคือจังหวัดชัยนาท  รอยละ  60.74  อัตราการ

เรียนตอระดับอุดมศึกษาสูงสุดคือจังหวัดสมุทรสงคราม  รอยละ  90.65  ตํ่าสุดคือจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  รอยละ  41.60 

         2. สภาวะดานความพรอมของครูผูสอนโรงเรียนประถมศึกษา   พบวา  โรงเรียน

ขนาดเล็ก(นักเรียนนอยกวา  300  คน)  ขาดแคลนครูรอยละ  6.06  จังหวัดที่ขาดแคลนครู

ประถมศึกษานอยที่สุด  คือจังหวัดสมุทรสงคราม   จังหวัดที่ขาดแคลนครูมากที่สุดคือจังหวัด
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สระบุรี   โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนนอยกวา  300  คน   300 – 1,000  คน  และมากกวา  

1,000  คน  ขาดแคลนครูรอยละ  6.06  ,4.27  และ  1.58  ตามลําดับ 

        3. สภาวะดานความพรอมของครูรงเรียนมัธยมศึกษา   พบวา  ขาดแคลนครู   รอยละ  

19.86  จังหวัดที่ขาดแคลนครูมัธยมศึกษามากที่สุด  คือ  จังหวัดสุพรรณบุรี  (38.54)  จังหวัด      

ที่ขาดแคลนครูมัธยมศึกษานอยที่สุดคือจังหวัดสิงหบุรี (1.66) 

       4. สภาวะการมีสวนรวมของทองถิ่น   อัตรางบประมาณของ อบต ,อบจ. และเทศบาล

ในสวนที่ใชไปเพื่อกิจกรรมทางการศึกษาหรือการพัฒนาเยาวชน   โยภาพรวมเปนรอยละ  7.19  

9.83  และ 11.28  ตามลําดับ  จังหวัดที่ อบต.จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาสูงสุดคือจังหวัด

สระบุรี  รอยละ  15.02   ตํ่าสุดคือจังหวัดสิงหบุรี   รอยละ  1.28  จังหวัดที่ อบจ.จัดสรร

งบประมาณเพื่อการศึกษาสูงสุดคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   รอยละ  20.80  ตํ่าสุดคือจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  รอยละ  2.48   จังหวัดที่เทศบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาสูงสุด  คือ

จังหวัดสิงหบุรี  รอยละ  21.78  ตํ่าสุดคือจังหวัดอางทอง  รอยละ 1.42 

       5. สภาวะเส่ียงของเด็กในระบบการศึกษา  พิจารณาจากอัตราสวนของนักเรียนที่ออก

กลางคัน  พบวา  รอยละของนัดเรียนนักศึกษาที่ออกกลางคันในระดับประถมศึกษา   ประถม

ขยายโอกาส   มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  และอุดมศึกษาเปน  0.99 ,1.49 ,1.43 , 3.76  และ4.36  

ตามลําดับ  พฤติกรรมการโดดเรียนเปนประจําของนักเรียนนักศึกษาระดับประถมศึกษา  มัธยมตน  

มัธยมปลาย  อาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา  0.74 ,3.03 ,4.22 ,5.39 และ  4.81 ตามลําดับ 

        6. สภาวะดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน   พิจารณาจากคะแนนเฉล่ีย     

O-NET  พบวา  คะแนนเฉล่ีย  วิชาภาษาไทย   สังคมศึกษา   วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ    และ

คณิตศาสตร เปนรอยละ  50.72 ,37.36 ,34.86,30.95 และ 29.11  ตามลําดับ  วิชาภาษไทยสูงสุด  

คือจังหวัดสมุทรสงคราม   55.49  ตํ่าสุดคือจังหวัดชัยนาท  46.45  วิชาสังคมศึกษาสูงสุดจังหวัด

ราชบุรี  39.74  ตํ่าสุดคือจังหวัดอางทอง  35.46  วิชาภาษาอังกฤษสูงสุดจังหวัดราชบุรี  33.08  

ตํ่าสุดจังหวัดชัยนาท  28.70   วิชาคณิตศาสตรสูงสุดจังหวัดสมุทรสงคราม  31.91  ตํ่าสุดจังหวัด

ชัยนาท  27.11   วิชาวิทยาศาสตรสูงสุดจังหวัดสมุทรสงคราม  37.02  ตํ่าสุดจังหวัดชัยนาท  

32.90   
  

       สภาวะดานปญหาสังคม 
        การวิจัยไดศึกษาปญหาสังคม   7  ดาน  ดังนี้   

        1. สภาวะดานความสัมพันธในครอบครัว  พบวาเด็กและเยาวชนมีสภาวะดาน

ความสัมพันธในครอบครัวลดนอยลงทั้งนี้เพราะเด็กระดับประถมศึกษา   มัธยมตน   มัธยมปลาย  
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อาชีวศึกษา  และอุดมศึกษาไมไดอยูกับพอแมรอยละ  29.27 ,28.39 ,27.39 ,30.93  และ 38.49 

ตามลําดับโดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษามีอัตราการไมไดอยูกับพอแมเพิ่มข้ึนเปนรอยละ  

29.27  และการหยารางตอการจดทะเบียนสมรสคอนขางสูงคือ  เทากับ  1  ตอ  3.30 

        2. สภาวะดานการจัดระเบียบพื้นที่  พบวา  พื้นที่ดีๆ สําหรับเด็กและเยาวชนกระทํา

กิจกรรมที่เปนประโยชน   เชน  ลานกีฬา  ลานกิจกรรมสาธารณะ  และสวนสาธารณะทุกประเภท

รวมกันเปนอัตราสวน  47.41  แหงตอประชากรแสนคนของทั้งจังหวัดและ 65.14  ตอประชากร

แสนคนของเขตเมือง   และพื้นที่เส่ียง  เชน   ผับ   รานคาราโอเกะ   ค็อกเทลเลาจ  ดิสโกเธค      

โตะสนุกเกอร   โรงแรมมานรูดรวมทุกประเภทเทากับ  35.52  แหงตอประชากรแสนคนทั้งจังหวัด

และ 71.24  ตอประชากรแสนคนของเขตอําเภอเมือง  ซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงมากกวาพื้นที่ดีและมีแนวโนม

พื้นที่เสี่ยงจะเพิ่มข้ึน 

        3. จํานวนรานอินเตอรเน็ตในเขตอําเภอเมืองตอประชากรแสนคน   พบวามีจํานวน

รานอินเตอรเน็ท  32.96  รานตอประชาการแสนคน   จังหวัดที่มีรานอินเตอรเน็ตตอประชากรแสน

คนมากที่สุดคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 60.83  จังหวัดที่มีรานอินเตอรเน็ตนอยที่สุดคือจังหวัด

สิงหบุรี  6.91  แสดงวาเด็กและเยาวชนมีโอกาสเขาไปเลนเกมทางอินเตอรเน็ทงายมากข้ึน 

        4. สภาวะเส่ียงทางสังคมของเด็กและเยาวชนจากอัตราสวนเด็กอายุ  19  ป  และ     

ตํ่ากวาที่มาทําคลอดตอประชากรแสนคน   พบวา  อัตราสตรีที่มาคลอดที่เปนเยาวชนตอประชากร

แสนคนจําแนกตามชวงอายุ  10-  14  ป  และ  15 -19  ป  เปน  59.26  และ  2,668.75  

ตามลําดับ  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดสระบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี  มีอัตราสตรีที่เปนเยาวชนมาคลอด

ตอประชากรแสนคนมากที่สุดเรียงตามลําดับ  1,714.85 ,1,692.22 , 1,528.28   จังหวัดที่มีอัตรา

สตรีที่เปนเยาวชนมาคลอดตอประชากรแสนคนนอยที่สุดคือจังหวัดเพชรบุรี  235.15 

       5. สภาวะเกี่ยวกับปญหาเด็กถูกละเมิดทางเพศ  พบวาอัตราสวนเด็กอายุตํ่ากวา  18  

ป  ถูกลวงละเมินทางเพศตอประชากรแสนคนอัตราสวน   49.99  จังหวัดที่มีอัตราสวนเด็กถูก

ละเมิดทางเพศมากที่สุดคือจังหวัดสระบุรี   123.63  จังหวัดที่อัตราสวนเด็กถูกละเมิดทางเพศนอย

สุดคือจังหวัดลพบุรี  3.40 

       6. สภาวะเกี่ยวกับเด็กที่กระทําความผิด  พบวา  อัตราเด็กแรกรับหรือสงตอเขาสถาน

พินิจมีอัตราสวน   73.66  ตอประชากรแสนคน   จังหวัดที่อัตราสวนเด็กเขาสถานพินิจมากที่สุดคือ

จังหวัดสระบุรี  106.58   จังหวัดที่อัตราสวนเด็กเขาสถานพินิจนอยที่สุดคือจังหวัดราชบุรี   14.84   

       7. อัตราสวนเด็กขอรับการบําบัดยาเสพติดตอประชากรแสนคน  พบวา  จํานวนเด็ก

ที่มาขอรับการบําบัดยาเสพติด  มีอัตราสวน  24.36  ตอประชากรแสนคน  จังหวัดที่มีเด็กมาขอรับ
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การบําบัดยาเสพติดมากที่สุดคือจังหวัดกาญจนบุรี   61.72  จังหวัดที่มีเด็กขอรับการบําบัด

ยาเสพติดนอยที่สุดคือจังหวัดชัยนาท10 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

    เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว

ดังนี้ 

   1. เพื่อทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6          

   2. เพื่อทราบการดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจ

ราชการที่  6    

   3. เพื่อทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินการระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6            

 
ขอคําถามในการวิจัย 
 

    เพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบ   ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามสําหรับการวิจัย    

ดังตอไปนี้ 

   1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  

อยูในระดับใด 

   2. การดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที ่ 6  

อยูในระดับใด 

   3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  หรือไม 

 

 

 

 

                                                        
   10 จินตนา  เวชมี และทีมวิจยัภาคกลาง, “บทสรุปสําหรับผูบริหารเร่ืองพฤติกรรมเด็กและ

เยาวชน   โครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนภาคกลาง,”  พฤศจิกายน  2550. 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 

   เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบขอคําถาม   ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานของการวิจัยไวดังนี้    

   1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6 อยูในระดับ

ปานกลาง 

   2. การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่ 6  

อยูในระดับปานกลาง 

   3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่ 6   
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

    การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดนําเอาทฤษฎีเชิงระบบ (systems  approach) ของแคทซและ

คาหน (Katz  and  Kahn) มีประกอบดวย  3  ดาน    คือ  ปจจัยนําเขา  กระบวนการและผลผลิต

จากการศึกษาเปนระบบเปดเชนเดียวกัน   ซึ่งประกอบดวย  1)  ปจจัยนําเขา  (Input)  ไดแก

บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณและการจัดการ  2) กระบวนการ (Process) ไดแก            

การบริหารงาน  การปฏิบัติงาน  การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการศึกษา 3) ผลผลิต  

(Output) ไดแก   คุณภาพการศึกษา   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ปริมาณนักเรียนกลุมเส่ียงและ

กลุมมีปญหาลดลง   โดยมีสภาพแวดลอม (context) ไดแก  สภาพทางภูมิศาสตร   สภาพทาง

สังคม   สภาพทางเศรษฐกิจ  และขอมูลยอนกลับ (feetback) เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

องคประกอบทั้ง  3  ดาน   ในการวิจัยคร้ังนี้   ปจจัยนําเขา  (Input)  ไดแก  บุคลากร  ซึ่งเปนปจจัย

ทีนําไปสูกระบวนการ (Process)  คือ  การบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติงาน   ซึ่งในเร่ือง    

พฤติกรรมการบริหารไลเคิรธ (Likert) กลาววา   พฤติกรรมการบริหารของผูนําที่เปนองคประกอบ 

ที่ประสบความสําเร็จนั้นข้ึนอยูกับระบบความสัมพันธตอกันและระบบการใชอิทธิพลที่มี

ประสิทธิผล (an effective interaction  influence  system) โดยบทบาทหรือพฤติกรรมผูนําที่เปน

องคประกอบที่สําคัญที่สงผลใหงานบรรลุจุดหมายอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งพฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหารใน  8   องคประกอบตอไปนี้  เปนองคประกอบที่จะสงเสริมใหการปฏิบัติงานบรรลุ

จุดหมาย  คือ  1) ภาวะผูนํา (leadership)  2) การจูงใจ (motivation)  3) การติดตอส่ือสาร  

(communication)  4) การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (interaction–influence)  5) การ

ตัดสินใจ (decision  making)  6) การกําหนดเปาหมาย (goal  setting)  7) การควบคุมการ

ปฏิบัติงาน (control)  8) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (performance  
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goals and  training)11 จากนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหสถานศึกษา

ทุกแหงจัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและกําหนดมาตรการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพ

นักเรียนเนนกิจกรรมสงเสริม  พัฒนา  ปองกัน  แกไขปญหาและการคุมครองสิทธิเด็ก  โดยการมี

สวนรวมของบุคคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ    ซึ่งผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญอยาง

มากตอความสําเร็จของการดําเนินงานโดยตองเปนแกนหลักในการบริหารและดําเนินงานรวมกับ

บุคลากรทุกคน  เปนผูผลักดันสงเสริม  สนับสนุนและประสานใหบุคลากรทํางานรวมกันเปนทีม  

เพื่อพัฒนาระบบการประเมินตนเอง  รวมทั้งการกํากับดูแลการดําเนินงานอยางใกลชิด   ทําใหมี

ความสําคัญที่จะทําใหผลของการปฏิบัติงานของหนวยงานประสบผลสําเร็จ   ฉะนั้นผูบริหารจึงมี

บทบาทสูงมากในการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดหรือเปาประสงคที่

วางไว  เชน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   คุณลักษณะที่พึ่งประสงคของนักเรียน  ความตองการของ

ชุมชน  เปนตน   สําหรับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   ผูวิจัยไดนําแนวทางการ

ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ  5  องคประกอบ  ไดแก  1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2) การคัดกรอง

นักเรียน  3) การสงเสริม/พัฒนานักเรียน  4) การปองกันและแกไขปญหา   5) การสงตอนักเรียน   

มาประยุกตเปนกรอบทฤษฎีที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษา  ดังแผนภูมิที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
  11 Rensis  Likert, New  patterns  of   Management  (New  York : McGraw – 

Hill,120 – 121. 
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แผนภูมิที่  1   กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ที่มา  :  Daniel  Katz  and  Robert  L. Kahn,  The  Social  Psychology of  organization  

2nd  ed. (New  York  :  John  Wiley  &  Son, 1987), 20. 

         :  กรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือ 

นักเรียนชวงชั้นที่ 3 - ชวงช้ันที่  4  (กรุงเทพฯ :  กรมสุขภาพจิต, 2546), 31. 

 

 

 

 

 

สภาวะแวดลอม (Context) 

ปจจัยนาํเขา (Input) 

-  การบริหารจัดการ 

-  บุคลากร 

-  งบประมาณ 

-  วัสดุอุปกรณ 

กระบวนการ(Process) 

 
 
 
 
 
 
 
       - การนิเทศ 

- การบริหาร 

-พฤติกรรมการบริหาร 

- การจัดการเรียนการสอน 

-ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

ผลผลิต (Output) 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการ  
   เรียน 

- ปริมาณนกัเรียนใน

กลุมเส่ียงและกลุมมี

ปญหาลดลง 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

     ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยโดยมุงศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่
สงผลตอการดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 6   

โดยนําแนวคิดและพฤติกรรมการบริหารของไลเคิรธ (Likert)  8  ดาน  ประกอบดวย  1) ภาวะผูนํา  

(leadership) 2) การจูงใจ (motivation) 3) การติดตอส่ือสาร (communication) 4) การมี

ปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (interaction–influence) 5) การตัดสินใจ (decision  making)   

6) การกําหนดเปาหมาย (goal  setting)  7) การควบคุมการปฏิบัติงาน (control)   8) การกําหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (performance  goals  and   training) คริสเตนเซน 

(Christensen) ศึกษาวิจัยเร่ือง “The Role of The Principal in Transforming Accelerated 

school : A Study Using the Critical Incident Technique to Identify Behaviors of 

Principals”12
  จากการวิจัยในคร้ังนี้คริสเตนเซน (Christensen) ไดคนพบพฤติกรรมการบริหารของ

ผูบริหารโรงเรียนปฏิรูปที่มีการเปลี่ยนแปลงจนประสบความสําเร็จเรียงตามลําดับ จํานวน 13 

พฤติกรรม ดังนี้ 1) การสงเสริมการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน (promoting the accelerated 

school model) 2) การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน (promoting the vision of school)            

3) การสนับสนุนผูรวมงาน (supporting the staff)  4) การสนับสนุนการดําเนินงาน (fostering 

the process) 5) การสงเสริมทางดานการติดตอส่ือสาร (promoting communication)                     

6) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี (exhibiting positive human  relations skills)              

7) การอํานวยความสะดวกในการประชุม (facilitating meetings) 8) การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน

(interacting with students) 9) การมีปฏิสัมพันธกับรัฐและชุมชน (interacting with the state 

and/or district) 10) การสงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวม (promoting  parent involvement)     

11) การจัดหาทรัพยากร (providing resources) 12) การสงเสริมทางดานการเรียน (promoting 

learning) 13) การใชทักษะดานการบริหาร (demonstrating administrative skills)  เนบีเออร 

และเกอรเซนเฟลต (Napier  and  Gershenfeld) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความเปนผูนําไว       

4  ประการ คือ 1) ความเปนผูนําเปนลักษณะทางพันธุกรรม เปนส่ิงที่ติดตัวมาแตกําเนิด 

                                                        
                 12 Georgia J. Christensen, “The Role of the Principal in Transformating 

Accelerated   School : A Study Using the Critical Incident Technique to Identify 

Behaviors of Principals” (Ph.D.Dissertation,Standford University, 1995), 191-206. 
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(leadership–as trait) 2) ความเปนผูนําเกิดข้ึนได เนื่องจากตําแหนงหนาที่การงาน การทํางานใน

ตําแหนงใด ยอมมีลักษณะความเปนผูนําอันเนื่องจากการดํารงตําแหนงนั้นตามมา (leadership–

as position) 3) ความเปนผูนําไดมาเนื่องจากสถานการณทําใหเกิดข้ึน บางสถานการณตองการ

คนที่มีคุณสมบัติแบบหนึ่ง หากผูใดมีคุณสมบัติเชนนั้นพรอมอยูแลวก็จะกลายเปนผูนําได 

(leadership-as situation) และ 4) พฤติกรรมของสมาชิกในกลุมทําใหเกิดความตองการ และ

วัตถุประสงคที่จะทําใหเกิดความตองการผูนําแบบนั้นๆ ข้ึนมา (leadership as functional roles 

of members)13 การวิจัยคร้ังนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารใชแนวคิดและพฤติ

กรรมการบริหารของไลเคิรธ (Likert)  8  ดาน  ประกอบดวย  1) ภาวะผูนํา (leadership)            

2) การจูงใจ (motivation)   3) การติดตอส่ือสาร (communication)  4)  การมีปฏิสัมพันธและ   

การมีอิทธิพลตอกัน (interaction–influence) 5) การตัดสินใจ (decision making)  6) การกําหนด

เปาหมาย (goal  setting)  7) การควบคุมการปฏิบัติงาน (control)   8) การกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและการฝกอบรม (performance  goals  and   training)  สวนการดําเนินการระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 6  ผูวิจัยไดนําแนวทางการ

ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ตามแนวคิดการบริหารงานเชิงระบบที่มีปจจัยนําเขา (Input)  

กระบวนการ (Process)  ผลผลิต (Output)  5  องคประกอบ  ไดแก  1) การรูจักนักเรียนเปน

รายบุคคล  2) การคัดกรองนักเรียน  3) การสงเสริม/พัฒนานักเรียน  4) การปองกันและแกไข

ปญหา   5) การสงตอนักเรียน15   มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้   ดังแผนภูมิที่  2 

 

 

                                                        
        13Napier  and   Gershenfeld  อางถึงใน  ไพชะยนต   พูนขวัญ, “พฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหารที่สัมพันธกับการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่

การศึกษานครปฐม  เขต 1” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548),10.  

              15สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการดําเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  (ม.ป.ท, 2547), 35. 
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แผนภูมิที่  2   ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา  :  Rensis  Likert , New  patterns  of   Management (New  York : McGraw – Hill,120 –            

121 

        : กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการดําเนิน  

งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคา 

และพัสดุภัณฑ, 2547), 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการบริหาร 

ของผูบริหารสถานศึกษา (Xtot) 

1. การเปนผูนํา  (x1) 

2. การจูงใจ (x2) 

3. การติดตอส่ือสาร (x3) 

4. การมีปฏิสัมพนัธ และการมีอทิธิพล 

      ตอกัน (x4) 

5. การตัดสินใจ  (x5) 

6. การกําหนดเปาหมาย  (x6) 

7. การควบคุมการปฏิบัติงาน  (x7) 

8. การกําหนดมาตรฐานการปฏบิัติงาน

และการฝกอบรม (x8) 

ระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน  
(Ytot) 

 

1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  (Y1) 

2. การคัดกรองนักเรียน  (Y2) 

3. การสงเสริมนักเรียน  (Y3) 

4. การปองกันและแกไขปญหา  (Y4) 

5.    การสงตอนักเรียน  (Y5) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

                  เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามขอบเขตหรือความหมายของ    

คําศัพทเฉพาะในการวิจัยไว  ดังนี้ 

                 พฤติกรรมการบริหาร  หมายถึง  การกระทําหรือการแสดงออกรวมทั้งทาทีที่ผูบริหาร

สถานศึกษาปฏิบัติและสามารถสังเกตได  ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 8  ดาน  ของไลเคิรท  

(Likert) ไดแก  1)  การเปนผูนํา   2)  การจูงใจ   3)  การติดตอส่ือสาร  4)  การมีปฏิสัมพันธและ

การมีอิทธิพลตอกัน  5)  การตัดสินใจ  6)  การกําหนดเปาหมาย  7) การควบคุมการปฏิบัติงาน     

8) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและฝกอบรม                     

 ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หมายถึง  

ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการหรือผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ   ที่จัดการศึกษาระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 – 6  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   เขตตรวจราชการที ่ 6   

ประกอบดวย   เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี   จังหวัดนครปฐม  จังหวัดราชบุรี  และ

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  หมายถึง  การดําเนินงานดานการสงเสริม พัฒนา 

ปองกันและแกไขปญหา เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ     มีคุณลักษณะที่พึงประสงค  

มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง   คุณภาพชีวิตที่ดี    มีทักษะการดํารงชีวิตและรอดพนจากวิกฤติทั้ง

ปวง  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน   ประกอบดวยกิจกรรม   5  องคประกอบ  จากแนวทางการ

ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  ไดแก  1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล   2)  การคัดกรอง

นักเรียน  3) การสงเสริมและการพัฒนานักเรียน  4) การปองกันและแกไขปญหา  5)  การสงตอ

นักเรียน 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
  

    การศึกษาวิจัยเร่ือง ”พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินการระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่ 6” เพื่อใหเกิดความชัดเจนและ

สมบูรณยิ่งข้ึน   ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ มาเปนแนวทาง       

ในการศึกษาซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญคือ   การบริหารและพฤติกรรมการบริหาร   ระบบการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน   เขตตรวจราชการที่   6  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

พฤติกรรมการบริหาร 
 
ความหมายของการบรหิาร 
    การบริหาร  หมายถึง  เปนกระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดหมายขององคการ  

โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหาร   ที่สําคัญคือ   การวางแผน   การจัดองคการ   การนํา   และ    

การควบคุม1   

    การบริหาร (Administration) หมายถึง การบริหารงานใดๆ  ขององคการที่ไมตองการ

กําไร   โดยผูบริหารจะตองพยายามทุกวิถีทาสงที่จะทําใหเปาหมายขององคการที่วางเอาไว

บรรลุผลสําเร็จโดยมิไดคํานึงถึงผลตอบแทนที่ตนจะไดรับ   คําวา Administration จึงมักใช         

ในองคการของรัฐบาลหรือหนวยงานสาธารณะที่ไมหวังผลกําไร2 

                สรุปไดวา  การบริหาร  หมายถึง  การใชศาสตรและศิลปของบุคคลต้ังแต 2 คน ข้ึนไป 

รวมมือกันดําเนินกิจกรรม หรืองานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวรวมกัน โดยอาศัยกระบวนการ 

และทรัพยากรทางการบริหารเปนปจจัยอยางประหยัด และใหเกิดประโยชน สูงสุด ผูบริหารจะ

บริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้นตองมีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองของทฤษฎี

                                                        
     1 วิโรจน  สารรัตนะ,  การบริหาร : หลักการ ทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา  

(กรุงเทพฯ : อักษรพิพฒัน, 2542),11. 

                      2 หลักการจัดองคการและการบริหาร  [ออนไลน], เขาถงึเมือ่ 9 พฤษภาคม 2551. 

เขาถึงไดจาก http : //isc.ru.ac.th/data/BA0000644.doc 
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และหลักการบริหาร เพื่อจะไดนําความรูไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ การทํางานสถานการณและ 

ส่ิงแวดลอม จึงพูดไดวาผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ คือ ผูที่สามารถประยุกตเอาศาสตรการ

บริหารไปใชไดอยางมีศิลปะ 

 
พฤติกรรมการบริหาร 

    พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนซ่ึงพฤติกรรมของผูบริหารในที่นี้   หมายถึง  พฤติกรรม

ผูนํา  พฤติกรรมการบริหารและพฤติกรรมอ่ืนๆ3  พฤติกรรม (behavior) และพฤติกรรมการบริหาร

มีผูอธิบายความหมายพฤติกรรมไวดังนี้  

    กูด (Good) ไดใหความหมาย   พฤติกรรม  คือ  การกระทําหรือกิจกรรมของหนวยงาน

ไดกระทําทั้งการกระทําที่ปรากฏออกมาใหเห็นได กระบวนการที่เกิดข้ึนภายในทางกายภาพ และ

ทางอารมณและกิจกรรมที่เกิดจากบุคคลที่มีจิตใจปกติ4  

                ไลเคิรท (Likert ) ไดทําการคนควาวิจัยจากสํานักฝายขาย  40  แหง  พบวา  องคการ   

ที่ประสบความสําเร็จไมวาจะมีขนาดใดก็ตามเปนระบบสังคมที่มีความสลับซับซอน (complex  

social  system) ซึ่งการที่องคการจะประสบความสําเร็จหรือมีประสิทธิผลไดนั้นข้ึนอยูกับ

ความสัมพันธตอกันและระบบการใชอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพ (an effective interaction 

influence system) และเช่ือวา  การบริหารที่มีประสิทธิภาพ  คือการบริหารที่ได  ทั้งงาน  ทั้งน้ําใจ

คนและผลผลิตสูง  ซึ่งตองเกิดจากองคประกอบสําคัญ 8 ประการ  คือ 1)  ภาวะผูนํา (leadership) 

2) แรงจูงใจ (motivational forces) 3) การติดตอส่ือสาร (Communication)   4) การมีปฏิสัมพันธ

และอิทธิพลที่มีตอกันและกัน (interaction influence)  5) การตัดสินใจ (decision  making)      

6) การกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ (goal  setting  or ordering)  7)  การควบคุมการปฏิบัติงาน  

(control)  และ 8)  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (performance goals  

and  training)5   

                                                        
     3ประสิทธิ์  เครือสิงห, “4 ม.ที่ทําใหผูบริหารนารังเกียจ,” วารสารประชาศึกษา  51, 2 

(ธันวาคม  2543 – มกราคม 2544) : 34. 

     4Carter V. Good, Dictionary  of  Education, 3rded. (New  York : McGraw – Hill  

book Co., 1973), 58. 

     5Rensis Likert, New Pattern of Management  (Tokyo : McGraw – Hill 

Kogakusha, Ltd., 1961), 196 – 211. 
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     โดย  ไลเคิรท  (Likert) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการผลิต 

(productivity) ของแตละระบบกับความสัมพันธระหวางฝายกับพนักงานไปทีละระบบ6  สรุปผล   

ที่ไดจากการศึกษาพบวาระบบการบริหาร (management system) หรือแบบการเปนผูนํา   

(leadership   pattern)  ภายในองคการนั้นแบงออกไดเปน   4  ระบบ  คือ 

ระบบท่ี  1  :  เผด็จการ  (system 1 : exploitative  authoritative) 
    พฤติกรรมการบริหารแบบนี้   ผูบริหารจะเช่ือมั่นในความคิดเห็นของตนเองสูง  โดยให

ความไววางใจตอผูรวมงานดวย  การตัดสินใจใหทํางานจะบีบบังคับหรือสรางระเบียบกฎเกณฑข้ึน    

ใหเกิดความเกรงกลัวความสัมพันธโดยสวนตัวจะมีนอยและลักษณะการทํางานมักจะทําตาม      

ความสามารถสวนบุคคลเปนรายคนเปาหมายงานตางๆ  จะออกมาในลักษณะคําส่ังจากผูบริหาร

ระดับสูงขององคการเทานั้น 

ระบบท่ี  2  :  เผด็จการแบบมีศิลป  (system 2 : benevolent  authoritative) 
    พฤติกรรมการบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะแสดงออกถึงทาทีที่ไววางใจตอผูรวมงาน        

มีวิธีการจูงใจผูรวมงานโดยรางวัล  แตบางคร้ังก็มีการบังคับยอมใหมีการสื่อสารจากผูรวมงานไปสู

ผูบริหารบาง  บรรยากาศอาจจะดูเหมือนผูบริหารขอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นจาก    

ผูรวมงานแตจริงๆ  แลวนโยบายและกฎเกณฑตางๆ  ขององคการจะถูกกําหนดโดยผูบริหารเทานัน้  

ซึ่งผูบริหารอาจใหผูรวมงานตัดสินใจไดในระดับหนึ่งแตทั้งนี้ตองสอดคลองกับนโยบายท่ีผูบริหาร

ไดวางไว 

ระบบท่ี 3  :  การปรึกษาหารือ  (system 3 : consultative) 
    พฤติกรรมการบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะยอมรับความสามารถของผูรวมงานมาก          

มีความไววางใจและยอมใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ  โดยการขอคําปรึกษาหารือ

หรือขอเสนอแนะเพื่อประกอบเปนแนวทาง  มีการจูงใจในลักษณะของการใหรางวัลเปนสวนใหญ      

การติดตอส่ือสารเปนแบบ  2 ทางโดยสมบูรณ   ผูบริหารจะเปนฝายวางนโยบายขององคการ    

อยางกวางๆ เพื่อเปนแนวในการทํางาน   ความสัมพันธสวนตัวจะใกลชิดสนิทสนมกันไดทั้ง

ผูบริหารและผูรวมงาน   แตการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญยังคงเปนหนาที่ของฝายบริหารอยู 

                                                        
6ภรณี   กีรติบตุร, การประเมินประสิทธิผลขององคการ  (กรุงเทพฯ : โอ เอส  ปร้ินต้ิง, 

2546),147 – 148. 
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ระบบท่ี  4  :  กลุมที่มีสวนรวม  (system 4 : participative  group) 
     พฤติกรรมการบริหารแบบนี้   ผูบริหารมีความเชื่อมั่นและไววางใจในตัวผูรวมงานมาก      

มีการกระจายการตัดสินใจสั่งการไปทั้งองคการ  การติดตอส่ือสารนอกจากจะเปน  2  ทางแลว      

ยังมีการติดตอส่ือสารระหวางเพื่อนรวมงานดวย   การจูงใจมักอยูที่เปาหมายและการพัฒนา

องคการ  ความสัมพันธโดยสวนตัวเปนไปอยางฉันทมิตร   ระหวางผูบริหารและผูรวมงาน   โดยทุก

ฝายตางมุงที่จะสนับสนุน   ความพยายามที่จะใหเปาหมายขององคการสัมฤทธ์ิผลตามที่วางไว7 

 
องคประกอบของการบริหาร 

  จากพฤติกรรมการบริหาร  4  ระบบ (system 4) เรนซีส  ไลเคิรท (Rensis  Likert)      

เช่ือวา   การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  คือ  การบริหารที่ไดทั้งงานและน้ําใจคนและผลผลิตสูง 

ซึ่งตองเกิดจากองคประกอบสําคัญ  8  ประการ  ซึ่งแบบบริหารทั้ง  4  ระบบนั้น    แบบการบริหาร

ใดจะมีประสิทธิภาพเพียงใดข้ึนอยูกับลักษณะการปฏิบัติ  หรือสภาพการจัดการบริหารของ

องคประกอบตอไปน้ี   คือ  1) การเปนผูนํา (leadership)  2) การจูงใจ (motivational)                 

3)  การติดตอส่ือสาร (communication) 4) การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (interaction 

influence)  5)  การตัดสินใจ (decision - making)  6)  การกําหนดเปาหมาย (goal  setting)     

7) การควบคุมการปฏิบัติงาน (control)   8 )  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ

ฝกอบรม  (performance  goals  and  training)8 

  นอกจากนี้   ไลเคิรท (Likert) ไดคนพบวาระบบการบริหารขององคการใดใกลกับระบบที่  

4  เทาใด  องคการนั้นจะมีประสิทธิภาพมากข้ึนเทานั้น  ในทางตรงกันขามองคการใดที่แสดงให

เห็นวาใกลอยูใกลระบบที่ 1 มากข้ึนเทาใด  ประสิทธิภาพขององคการก็ยอมลดลงไปเทานั้น     

จากการศึกษาวิเคราะหลักษณะการบริหารทั้ง  4  ระบบ  หรือบรรยากาศองคการทั้ง  4 ระบบนั้น   

ไลเคิรท (Likert) กลาววาตองอยูบนพื้นฐานคุณลักษณะ  7  ประการ   ซึ่งตอมาภายหลังไดเพิ่ม

เปนพื้นฐานคุณลักษณะการบริหาร   8  ประการ  และพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะขององคการ

                                                        
  7 Rensis  Likert, The Human  Organization  (New  York : Mcgraw – Hill  Book 

Co.,1967), 16 – 24. 

  8 Rensis  Likert, New  Pattern  of  Management  (New  York : McGraw – Hill  

Book  Co.,1961), 223 - 233. 
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เรียกวา  profiles  of  organization    characteristics (POC) เคร่ืองมือวัดดังกลาวประกอบดวย  

8  องคประกอบ   คือ 

      1. ภาวะผูนํา ( leadership )  หมายถึง  พฤติกรรมการเปนผูนําของผูบริหารวาเปนไป

ในทางสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคคลใดในองคการมากนอยเพียงใด   

       2. แรงจูงใจ  ( motivation )  หมายถึง ลักษณะของการใชส่ิงจูงใจหรือวิธีการกระตุน

แบบตางๆ  

        3. การติดตอส่ือสาร (communication )  หมายถึง  ปฏิสัมพันธและการติดตอส่ือสาร

เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของอคการ    

       4. การมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลตอกัน (interaction  influenec) หมายถึง การรวมมือ

รวมใจปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ    

      5. การตัดสินใจ  (decision – making )  หมายถึง  ระดับของการตัดสินใจภายใน

องคการที่ผูบริหารควรจะกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูบุคคลอ่ืนในระดับตางๆ กัน   

      6. การกําหนดเปาหมาย  (goal  setting )  หมายถึง  การเปดโอกาสใหบุคคลใน

องคการปฏิบัติงานหรือกําหนดเปาหมายขององคการ    

      7. การควบคุมการปฏิบัติงาน  ( control )  หมายถึง  ระดับอํานาจหนาที่ในองคการ 

ซึ่งผูบริหารควบคุมตรวจตราการปฏิบัติงานในหนาที่ที่มีมากนอยเพียงใด   

      8.  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (perfomance  goals and 

training) หมายถึง ระดับเปาหมายในการปฏิบัติงานซ่ึงผูบริหารตองการใหองคการบรรลุผลสําเร็จ9 

สาระสําคัญในแตละองคประกอบมีนักการศึกษามากมายไดใหแนวคิด   ดังรายละเอียดตอไปนี้   

 
ภาวะผูนํา  (leadership) 

     ภาวะผูนําหรือการเปนผูนําเกี่ยวของกับผูนําโดยตรง  กลาวคือ   นอกจากผูนําจะเปน

บุคคลสําคัญในการสรางบรรยากาศในองคการใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานแลว  งานจะดําเนินไป

ดวยดี   บรรลุตามวัตถุประสงคยังข้ึนอยูกับศิลปะในการบริหารของผูนํา  ไดแก ภาวะผูนํา              

(leadership)  ซึ่งมีผูใหความหมายภาวะผูนําไวมากมาย    ดังนี้ 

    ไลเคิรท (Likert ) กลาววา  ภาวะผูนําเปนกระบวนการซ่ึงผูนําจะตองเขาไปเกี่ยวของกับ

ความคาดหวัง   คานิยม   และความสามารถในการติดตอพบปะเจรจาของบุคคลที่ตองเขาไป

                                                        
9 Ibid., 4 – 24. 
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เกี่ยวของดวย    ดังนั้นเพื่อที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน    ผูนําจะตองแสดงออกซึ่ง

พฤติกรรมที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวาสนับสนุนในความสามารถของพวกเขา10 

   โรนัลด เอฟ. แคมปเบล  และคณะ (Ronold F. Campbell and others) ไดสรุปผลจาก

การวิจัยของหลายสาขาวิชาเกี่ยวกับภาวะผูนํา   รวมขอสรุปที่นาสนใจและสําคัญได  14   ประการ  

ดังนี้ 

   1. ภาวะผูนําเปนเคร่ืองกําหนดความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งไดแก                      

การเปลี่ยนแปลงเปาหมายการรับรู   ความเขาใจ   การประจักษแจง   คานิยม  แรงจูงใจ                         

และสัมพันธภาพของบุคคล 

   2. ผูนําเปนผูกระตุนใหเกิดกิจกรรมตางๆขององคการนั้นดังนั้นภาวะผูนําจึงเปน

ปฏิสัมพันธที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงระดับบุคคลและสวนรวม 

   3. คุณภาพของความสัมพันธกับบุคคลในกลุมจะตองเปนไปในดานการริเร่ิมสรางสรรค  

การติดตอส่ือสาร   ความเห็นอกเห็นใจและการสรางขวัญกําลังใจตอกัน 

   4.  ความเปนผูนําไมคํานึงถึงสถานภาพหรือตําแหนง 

   5. บุคคลทุกระดับชั้นในทุกองคการมีสมรรถภาพในการเปนผูนําและสามารถแสดง

พฤติกรรมผูนําไดตามสถานการณ 

   6. ความคิดของผูนํายอมมี อิทธิพลตอพฤติกรรมผูนําและพฤติกรรมผูนําไมมี

ความสัมพันธกับระดับในการแสดงออกของบุคคล 

   7. ความเปนผูนําข้ึนอยูกับสถานการณบุคคลที่เปนผูนําในคนกลุมหนึ่ง    อาจไมเปน

ผูนําในอีกกลุมหนึ่งก็ได 

   8. บุคคลที่แสดงพฤติกรรมผูนําในหลายสถานการณและคนอ่ืนยอมรับ   ยอมจะ

กลายเปนผูนําไปในที่สุด 

   9. การเปลี่ยนแปลงขององคกรหรือสถาบันข้ึนอยูกับผลรวมของการเปลี่ยนแปลงของ

สมาชิกแตละคน   ความเปนผูนํามีความจําเปนในขบวนการตางๆ   เชน   การจัดองคการ   การจัด

โปรแกรมและการสรางความสัมพันธในองคการ 

  10. ผูนําจะตองเรียงลําดับเหตุการณสําคัญกอนหลังไดถูกตองและมีความสําคัญกวา

การวินิจฉัยส่ังการในงานประจําขององคการ 

                                                        
10 Rensis  Likert,  The Human  Organization   (New  York : Mcgraw – Hill  Book 

Co.,1967), 273. 
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  11. การแตงต้ังบุคคลเขาสูตําแหนงการเปนผูนํา ยอมแสดงวาผูที่ไดรับการแตงต้ังจะมี

อํานาจตามมาดวย 

  12. ความเปนผูนําจะเปนตัวเรงปฏิกิริยาของกลุมและมีอิทธิพลตอกลุม 

  13. ผูนํามิใชผูตัดสินหลักเกณฑของกลุมแตกลุมจะกําหนดหลักเกณฑเอง 

  14. ประสิทธิผลของการเปนผูนํานั้นวัดไดโดยผลผลิตขององคการหรือการบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ   การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม11 

   ออรดเวย  ทีด  (Ordway  Tead)  อธิบายวา  ภาวะผูนําเปนการกระทําที่มีอิทธิพลจูงใจ

ใหผูอ่ืนรวมในการปฏิบัติงาน   เพื่อบรรลุเปาหมายหรือเปนศิลปะแหงการกระทําของบุคคล   

เพื่อใหไดรับส่ิงที่ตองการและทําใหผูอ่ืนชื่นชอบ12  ซึ่ง   โรดเนย  ดับบลิว  เนปเออร  และแมทตี   เค    

เกอรเซนเฟลด  (Rodney W. Napier & Matti K Gershenfeld) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความ

เปนผูนําไว   4  ประการ  คือ 

     1.  leadership – as trait   ความเปนผูนําลักษณะทางพันธุกรรมเปนส่ิงที่ติดตัวมาแต

กําเนิด 

     2.  leadership – as position   ความเปนผูนําเกิดข้ึนได  เนื่องมาจากตําแหนงหนาที่

การงาน  การทํางานในตําแหนงใด  ยอมมีลักษณะความเปนผูนําอันเนื่องมาจากการดํารง

ตําแหนงนั้นตามมา 

     3.  leadership  - as situation  ความเปนผูนําไดมาเนื่องจากสถานการณทําใหเกิดข้ึน            

บางสถานการณตองการคนที่มีคุณสมบัติแบบหนึ่ง  หากผูใดมีคุณสมบัติเชนนั้นพรอมอยูแลวก็จะ 

กลายเปนผูนําได 

   4.  leadership – as functional roles of members  พฤติกรรมของสมาชิกในกลุมทํา

ใหเกิดความตองการและวัตถุประสงคที่จะทําใหเกิดความตองการผูนําแบบนั้น ๆ ข้ึนมา  ฉะนั้น

การที่จะมีผูนําแบบใดจึงข้ึนอยูกับพฤติกรรมของกลุมเปนไปในลักษณะใดดวย13 

                                                        
  11 Ronald  F. Campbell, J.E. Corbally, and J.A. Ramsawyer, Introduction to 

Educational Administration  (Boston : Allyn and Bacon Inc., 1967), 176-178. 

  12 Ordway   Tead,  The Art of Leadership  (New York : McGraw-Hill Book Co., 

1970), 20. 

  13 Rodney W. Napier and Matti K. Gershenfeld,  Groups : Theory and 

Wxperience (Boston : Houghton Mifflin, Co., 1973), 136-151. 
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    เฮอรเซย  และ  บลันชารด (Hersey  Paul  and  Kenneth  H. Blanchard) มีความเห็น

วาความเปนผูนํา   เปนกระบวนการใชอิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคคล  หรือกลุมคนที่มุงสูการ

บรรลุเปาหมายภายใตสถานการณที่กําหนดให   ถาสถานการณเปล่ียนแปลง   ความเปนผูนําใน

รูปของกระบวนการใชก็ตองเปล่ียนตามไปดวย14 

    กลาวโดยสรุป  ภาวะผูนําเปนคุณลักษณะของความสัมพันธรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ระหวางคนในกลุมอาจเกิดจากความสัมพันธที่บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคน  ซึ่งเรียกวา  ผูนํา   ผูนํา

สามารถที่จะชักจูงผูปฏิบัติ   ซึ่งเปนผูตามใหความรวมมือและรวมใจดําเนินการไปสูจุดมุงหมายที่

ผูนําตองการ 

 
การจูงใจ   (motivation) 
      เบเรลสัน  และ  สไตเนอร (Berelson   and   Steiner) ไดใหความหมายวา   การจูงใจ

คือ   สถานการณภายในซ่ึงกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนหรือการเคล่ือนไหวอันนําไปสู 

พฤติกรรมที่จะบรรลุเปาหมาย15 

     เฮอรเบิรต  จี.  ฮิคส (Herbert   G. Hicks) ไดกลาวไววา  งานช้ินแรกของผูบริหาร  คือ  

ตองทําใหองคการทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว   ซึ่งการที่จะทําเชนนั้นได   ผูบริหาร

จะตองใชความสามารถทุกวิถีทางที่จะทําใหผูรวมงานไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

กอใหเกิดผลดีตอองคการ    ซึ่งวิธีหนึ่งที่ผูบริหารสามารถนํามาใชไดอยางดี  ก็คือ  วิธีการจูงใจ

บุคลากรในองคการใหทํางาน16 

   คูนซ  และ  โอ  ดอนเนล (Koontz  and  O’ Donnel) กลาววาการจูงใจคือการชักนําให

บุคคลแตละคนทําส่ิงที่จะบรรลุเปาหมาย17 

                                                        
14 Hersey   Paul  and  Kenneth  H.  Blanchard,  Managament  of  Organizational   

Behaviour  (New  Delhi : Prentice – Hall  of  India  Private  Limited ,1974), 68.  
15 Barnard   Berelson  and  Gray  A.  Steiner, Human   Behaviour  (New  York : 

Harcourt   Brace & World  Inc., 1964), 240. 
16 Herbert  G.  Hicks, The  Managament   of  Organization  (New  York : McGraw-

Hill  Book  company, 1967), 234. 
17 Harold  Koontz  and   Cyril   O’ Donnel , Principles  of  Management : An  

Analysis  of  Management  Function  (New  York : McGraw-Hill  Book  Co., 1974 ), 526.  
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   สําหรับ  ไลเคิรท (Likert) ไดจําแนกพฤติกรรมผูบริหารไววา  การบริหารยังตองใช

กฎระเบียบบังคับหรือขมขูใหบุคลากรตองปฏิบัติงานหรือยังตองควบคุมโดยใกลชิดเพียงใด  

ผูบริหารนั้นยังมีพฤติกรรมแบบเผด็จการสูง   ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในหนวยงานใดมอง

เปาหมายและความสําเร็จขององคการ   เปนตัวผลักดันในตนเองทุมเทพลังใหกับงานองคการนั้น

ยอมมีบรรยากาศแหงการรวมมือรวมใจ18 

 
การติดตอสื่อสาร  (communication) 
    การติดตอส่ือสารเปนข้ันตอนที่สําคัญที่สุดในกระบวนการบริหาร  จะเห็นไดวาองคการ

ทุกองคการไมวาจะมีขนาดใดทุกส่ิงทุกอยางอยูไดก็ดวยการติดตอส่ือสาร  และไมวาจะเปน

ข้ันตอนใดในกระบวนการบริหาร  เชน  การวางแผน  การจัดองคการ  การอํานวยการ  การ

ตัดสินใจส่ังการ  การประสานงานและควบคุม  ลวนตองอาศัยการติดตอส่ือสารเปนหลักในการ

เชื่อมโยงความคิดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเสมอ 
 

     ความหมายของการติดตอสื่อสาร 
     คําวา  communication  มาจากคําภาษาลาตินวา  communis  ซึ่งหมายความวา  

commoness  หรือรวมกัน  เหมือนกัน  ตรงกัน  หรืออาจกลาวงาย ๆ   วา  การติดตอส่ือสาร  คือ  

การสรางความเขาใจรวมกัน  ระหวางผูสงกับผูรับ  นั่นคือ  ผูสงตองการใหผูรับมีความเขาใจ

ตรงกันหรือเหมือนกันกับตน  ในขาวสารขอมูล  ความรูสึกนึกคิด  ทัศนคติและอ่ืน ๆ  จากศัพทของ  

communication  นี้ทําใหทราบความหมายกวาง ๆ  ของการติดตอส่ือสารวา  หมายถึง  การทําให

เกิดความเขาใจรวมกันนั่นเอง19             

    สมพงษ  เกษมสิน  ไดใหความหมายของการติดตอส่ือสารวา  หมายถึง  การกระทํา

หรือพฤติกรรมตางๆ  ที่ดําเนินไปในลักษณะที่แลกเปล่ียนความเห็นกันโดยทั่วไปอยางสามัญ  หรือ

กลาวอีกนัยหนึ่งวา  การสื่อสารเปนกระบวนการที่นําขาวสาร (message) ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ

ตนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง20  

                                                        
18 Rensis  Likert,  The Human Organization  (New  York : Mcgraw – Hill  Book 

Co.,1967), 16 – 17. 
19 เสาวลักษณ  สิงหโกวนิห , การสื่อขอความในการบริหาร  (กรุงเทพ ฯ : บริษัทประชาชน 

จํากัด, 2542), 3 – 4. 

  20 สมพงษ  เกษมสิน,  การบริหาร  (กรุงเทพฯ : บํารุงสาสน , 2523), 253. 
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    การติดตอส่ือสาร  แบงไดเปน   2  ประเภท   คือ 

                 1.การติดตอส่ือสารที่เปนพิธีการ (formal communication)หมายถึง  การติดตอส่ือสาร

ที่มีระเบียบแบบแผนกําหนด  เชน  การติดตอเปนลายลักษณอักษรในทางราชการ  ซึ่งมีลักษณะ 

  1.1  การนําเอานโยบายการตัดสินใจหรือขอแนะนําผานไปตามสายการบังคับบัญชา 

  1.2  การนําขอเสนอแนะหรือการสนองตอบกลับมายังผูบริหาร 

  1.3  การแจงนโยบายไปทัง้องคการ   

       2. การติดตอส่ือสารที่ไมเปนพธิีการ (informal   communication) เปนการติดตอกัน 

ดวยความคุนเคยเปนการสวนตัว อาจเปนลักษณะบุคคลตอบุคคลหรือบุคคลกับกลุมของบุคคล 

เปนตน21  ทั้งนีสํ้าหรับการติดตอส่ือสารที่เปนพิธกีารนั้น  กระทําไดใน   3   ลักษณะ   คือ 

         2.1 การติดตอส่ือสารทางเดียว (one-way communication หรือ downward 

communication) เปนการติดตอส่ือสารจากบนลงลาง   กลาวคือ   ตามสายการบังคับบัญชา  

ไดแก  คําส่ัง   นโยบาย   ระเบียบ   การประชุมเพื่อแจงใหทราบ   ข้ันตอนการดําเนินงานหรือการ

ทํางานซ่ึงมักจะเปนลายลักษณอักษร 

          2.2  การติดตอส่ือสารสองทาง (two-way communication) เปนการติดตอส่ือสาร

จากบนลงลางและจากลางข้ึนบน   การติดตอจากลางข้ึนบนเปนลักษณะเพื่อสนองตอบการติดตอ

จากบนลงลางหรืออาจอยูในรูปแบบ   การเสนอความคิดเห็น   การรองทุกข   การรายงาน  เปนตน 

        2.3  การติดตอส่ือสารหลายทาง (multidirectional  communication) เปนการ

ติดตอซึ่งนอกจากจะจากบนลงลางและจากลางข้ึนบนแลวยังมีการติดตอในแนวนอนระหวางระดับ

เดียวกันดวย  เชน  การปรึกษาหารือ  การประชุมกลุมและรายงานผล  เปนตน 

    สําหรับวิธีการในการติดตอส่ือสารในทางปฏิบัตินั้น  กระทําใน  2   ลักษณะ   คือ 

1.ภาษาพูด  (verbal)  เปนการส่ือสารดวยถอยคําหรือตัวอักษรในลักษณะของการ 

พูดหรือการเขียน 

                2. ภาษากาย (non-verbar) ซึ่งอาจเปนการส่ือสารดวยทาทางหรือสีหนาแววตา 

เปนตน22 

                                                        
  21 John M. Fiffner and Robert V. Presthus,  Public Administration, 4th ed. (New 

York : The Ranaul Press Company, 1960), 346 – 393. 

  22 เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ, พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 

2522), 115 -117. 
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การส่ือความหมาย (communication   process) ของผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา   อาจดู

ไดจาก 

                1. ความมากนอยในการคบหาและสื่อความหมายซ่ึงกันและกัน  ระหวางผูบังคับบัญชา  

และผูใตบังคับบัญชา   เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

                2. การสื่อความหมายจากเบ้ืองลางสูเบ้ืองบน  (upward   communication) 

                3. ระดับความใกลชิดระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 

   4. การที่ผูบังคับบัญชารูและเขาใจปญหาของผูใตบังคับบัญชาที่ประสบอยู 

   5. การมีความเขาใจกันและกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

หากผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับส่ิงตางๆ  ขางตนสูง  ยอมสงผลถึงบรรยากาศรวมมอื    

รวมใจในหนวยงานตามลักษณะการมุงดานมิตรสัมพันธสูงตามไปดวย 

 
การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (interaction-influence) 
 

   การปฏิสัมพันธ (interaction) หมายถึง  การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลซ่ึงจะกอใหเกิด

ผลการปฏิบัติโตตอบกัน  เปนกิจกรรมที่จําเปนอยางหน่ึงในองคการทุกองคการที่การดําเนินงาน

ตองเกี่ยวของกับบุคคล23  ซึ่งแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการปฏิสัมพันธกับการเปนผูนํานั้น   

   ไซมอน (Simon) กลาวถึงความหมายของอิทธิพลไววา   การจูงใจ   การเกล้ียกลอม  

การเสนอแนะตางก็เปนรูปแบบของอิทธิพล   ภายใตอิทธิพลบุคคลจะเช่ือฟงและปฏิบัติตามหัวหนา 

ทั้งๆ ที่เขายังมีสิทธิใชดุลยพินิจของเขาเอง   เพื่อที่จะดูวาการใชอํานาจนั้นถูกตองหรือไมและบุคคล

นั้นก็ยังสามารถเลือกปฏิบัติตามหรือปฏิเสธไมปฏิบัติตามก็ได24 

  สตอกดิว (Stogdill) ไดวิเคราะหงานเขียนและวิจัยเกี่ยวกับการเปนผูนํา  สรุปแนวคิด

เกี่ยวกับการเปนผูนํากับการปฏิสัมพันธไววาการเปนผูนํา  คือ   ผลของปฏิสัมพันธ  การเปนผูนํา

ไมใชสาเหตุหรือการควบคุม  แตเปนผลของการกระทําของกลุม  การเปนผูนําเปนกระบวนการที่

บุคคลกระตุนซ่ึงกันและกัน  มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน การเปนผูนําจึงเปนผลของปฏิสัมพันธของ

สมาชิกของกลุม 

                                                        
 23สมยศ  นาวีการ, การบริหารระดับหัวหนางานและผูจัดการแผนก  (กรุงเทพฯ : บรรณกจิ, 2524),  

63. 

          24Herbert A. Simon,  Administrative  Behavior, 2nd  ed. (New York : The Free 

Press, 1957), 162. 
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  อิทธิพล (influence) หมายถึง   การดําเนินการทางสังคมโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่

สามารถชักจูงบุคคลหรือกลุมบุคคลอ่ืนใหกระทําตามความตองการของตนซึ่งโดยปกติฝายหลังจะ

ไมทําเชนนั้น25 

  โดยธรรมชาติของคนยอมมีความรูสึกทางอารมณ (sentiments) เชน   ความสัมพันธทาง

จิตใจในการรักใครชอบพออัธยาศัยกันที่เปนเร่ืองสวนตัวไมเปนทางการ   ซึ่งอาจจะเปนผลดีหรือ

ผลเสียตอองคกรที่เปนทางการ (formal  sentiments) ไดโดยตรงข้ึนอยูกับเปาหมายของบุคคล  

หรือกลุมบุคคลกับองคกรวาเปนไปในลักษณะสอดคลองหรือขัดแยงกันเพียงใด  สังสรรคนอกเวลา

งานกับผูใตบังคับบัญชา  รวมถึงสนใจรับฟงความคิดเห็นตางๆ  แตหากผูบังคับบัญชาสนใจดาน

งานเปนหลักจะเปนลักษณะตรงขามไปจากที่กลาวมาขางตน 
 

การตัดสินใจ (decision – making) 

    การตัดสินใจเปนศิลปะและภาระหนาที่อันสําคัญตอการบริหารเปนอยางมาก    ทั้งนี้

เพราะผูบริหารมีภาระหนาที่ที่จะตองทําการตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการอยูเสมอ  การตัดสินใจที่ดีและ

ถูกตอง  จะเสริมสรางการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดยิ่งข้ึน  

  ไซมอน  (Herbert  A. Simon)  กลาววา    การตัดสินใจเปนการหาทางเลือกที่จะกระทํา

อยางใดอยางหนึ่ง    ตามที่ตนเห็นวาเหมาะสมซึ่งข้ึนอยูกับความคิดและเหตุผลของแตละบุคคล26 

  บารนารด  (Chester  I.  Barnard )  ไดใหความหมายของการตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการพอ

สรุปไดวา  เปนการกระทําของบุคคลที่สามารถแยกแยะออกเปนหลักการตางๆไดโดยกอนที่จะ

จําแนกไดนั้นจะตองผานกระบวนการคิดจึงจะมีการกระทําออกมา27 

  แมคฟาแลนด  (MacFarland)  กลาววา  การตัดสินใจ  หมายถึง  การกระทําเกี่ยวกับ

การเลือกที่ผูบริหารหรือองคการเลือกแนวทางปฏิบัติทางหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยูหลายทาง28    

                                                        
   25 W.G. Scott  and T.R. Mitchell. Organization  Theory : A Structural  and 

Behavioral   Analysis  (Illinois : Irwin, Inc., 1972). 211. 

  26 Herbert  A. Simon, Administrative   Behavior, 2nd  ed. (New York : The Free 

Press, 1957), 164. 

  27 Chester  I.  Barnard ,  The  Function  of  the  Executive , 189. 
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                แคมปเบล  (Ronald   Campbell)  กลาววา   การวินิจฉัยส่ังการ (decision  making)  

เปนการรวมเอาการตัดสินใจ (decision) และการตัดสินใจ (judgement) ไวโดยพิจารณาทางเลือก

ตางๆเพื่อใหความประสงคนั้นสัมฤทธิ์ผล    การวินิจฉัยส่ังการจึงนับวาเปนกิจกรรมท่ีฉลาด  และ

การกระทําดวยปญญาอยางยิ่ง  การวินิจฉัยส่ังการอาจมองในรูปกระบวนการการตัดสินใจ   

กอนที่จะลงมือกระทํา29 

   สมคิด  บางโม  ใหความหมายไววา  การตัดสินใจ  หมายถึง  การตัดสินใจเลือกทาง

ปฏิบัติซึ่งมีหลายๆ  ทางเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายที่วางไว30     

   กรองแกว   อยูสุข  ใหความหมาย   การตัดสินใจ  คือ  การเลือกส่ิงหนึ่งจากหลายๆ ส่ิง

หรือเลือกที่จะปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากหลายๆ ทางที่มีอยู  ส่ิงหรือวิธีการที่เลือกนี้ยอมไดรับการ

พิจารณาอยางถี่ถวนแลววาถูกตองเหมาะสมหรือดีที่สุดและตรงกับเปาหมายขององคการดวย31  

   จากความหมายตางๆ  ดังที่มีผูกลาวแลวนั้น    อาจสรุปไดวา  การตัดสินใจ  หมายถึง  

ความคิดและการกระทําตางๆ  ที่นําไปสูการเลือกทางใดทางหนึ่งที่มีอยูหลายทาง  เพื่อเปนแนว

ปฏิบัติไปสูเปาหมายที่วางไว 

   การตัดสินใจที่ดีควรมีวัตถุประสงคที่แนชัดและมีเหตุผลสนับสนุน  จึงตองอาศัยข้ันตอน

ที่เปนระบบ  ซึ่งโรเบิรต  เทนเนนบอม (Robert  Tennenbaum) มีความเห็นวา  การตัดสินใจควร

ประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 

1. การรับรูและกําหนดปญหา (decognition  and  defining  the  problem)  การรับรู 

ปญหา  มีความสําคัญตอการตัดสินใจในทางการบริหาร  หากผูบริหารไมรับรูปญหาก็จะไมมีการ

พยายามแกปญหาและจะไมมีการตัดสินใจเกิดข้ึน  ดังนั้นผูบริหารจะตองมีการคาดการณลวงหนา 

              2. การรวบรวมปญหา (identitying  the  problem) เปนการกําหนดและระบุใหแนชัดวา

ปญหาที่เกิดข้ึนอยูที่ไหน  ประกอบดวยปญหายอยๆ อะไรบาง  จําเปนตองแกไขที่ไหนกอน 

                                                                                                                                                               
28 Dalton  E.  Macfarland,  Management : Principles  and  Practices  (New  York : 

The  Macmillan  Company , 1970), 76. 
29 Ronald   Campbell , Introduction  to  Education  Administration  (Boston : Allen 

& Bacon, 1974 ), 184 – 209.  
30 สมคิด  บางโม ,  หลักการจัดการ  (กรุงเทพ ฯ : นําอักษรการพิมพ, 2548), 164. 

            31 กรองแกว  อยูสุข, พฤติกรรมองคการ  (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพจุฬาลงการณ มหาวิทยาลัย

, 2533), 147. 
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              3. การสรางทางเลือกในการแกปญหา (generalization  of  alternation)  ปญหาตาง ๆ            

ที่เกิดข้ึนมีวิธีแกไขหลายวิธี  ดังนั้นการกําหนดทางเลือกไวหลายทางจะชวยใหมีการเปรียบเทียบ

ผลดี ผลเสียไดชัดเจน  ไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

              4. การเลือกทางแกปญหา (selection  of  the  alternation)  เม่ือไดทางเลือกที่มีความ

เปนไปไดแลว  จึงมาดําเนินการแกปญหา 

              5. การดําเนินการและการประเมินผล (implementation  and  evaluation) เปนการ

วางแผนดําเนินการแกไขปญหา  ดําเนินการแกปญหาพรอมทั้งดําเนินการติดตามประเมินผล    

เพื่อแกไขส่ิงบกพรองตางๆอันอาจเกิดข้ึน  อยางไรก็ตามแมวาการเลือกทางเลือกจะดีมีเหตุผล  

หากการปฏิบัติการแกปญหาตามการเลือกไมดําเนินไปอยางรัดกุมแลว  การแกปญหาก็ไมอาจ

บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได32 
 การตัดสินใจในการบริหารมี  3  ประการดวยกัน  คือ 

1. การตัดสินใจเกี่ยวกับงานประจําวัน (routine   decision-making) 

2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการสรางสรรค (heuristic  decision-making) 

3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการประนีประนอม (compromise  decision-making)33 
 

การกําหนดเปาหมาย   (goal  setting) 
     เปาหมายเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินงานทุกชนิด  การบริหารที่ดีจึงตองมี

เปาหมายที่ชัดเจน แนนอน  เปาหมายของแตละองคการอาจแตกตางกันออกไป  ดังนั้นผูบริหารจึง

ตองปรับเปลี่ยนเปาหมายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมไดเสมอ  การกําหนดเปาหมายเปน

หนาที่ของผูบริหารโดยตรงท่ีจะตองใชความสามารถผสมผสานความคิดของบุคลากรทุกฝายใน

องคการใหทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย     

    ทั้งนี้การกําหนดเปาหมายควรคํานึงถึงขอพึงสังเกตตอไปนี้  กลาวคือ 

1. การกําหนดเปาหมายจะตองทําอยางรูแจงถึงสภาพการและส่ิงแวดลอม 

 

                                                        
32 Robert  Tennenbaum, Managerial  Decision  Making  (Los  Angles : Institute  of  

Industrial  Relation,  University  of  California, 1950), 23-24. 
33 James  M.  Lipham  and  James  A.  Hoch. Jr., The  Principalship :  Foundation  

and  Functions  (New  York  :  Harper  &  Row, 1974), 163-164. 
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2. ผูบังคับบัญชาควรวางรากฐานและเปาหมายของการปฏิบัติที่สําคัญสําหรับผลงาน 

ทุกๆ  เร่ือง 

3. ควรเนนความสําคัญกอน   หลัง   เพื่อใหเปนไปในแนวเดียวกัน 

4. การตรวจสอบตามลําดับจะชวยใหเปาหมายมีความเหมาะสม  เปนมูลฐานสําหรับ        

การกําหนดหนาที่ที่ถูกตองเช่ือมโยงระดับตางๆ  ของงานเขาอยางถูกตองเหมาะสม 

5. คุณคาของเปาหมายจะเปนการกระตุนใหคนทํางาน 

6. เปาหมายจะกระตุนใหคนทํางานได  เมื่อรูสึกวาเปาหมายนั้นถูกกําหนดอยางยุติธรรม 

7. ผูบังคับบัญชาควรกําหนดข้ันตอนความสําเร็จเปนระยะ  เพื่อสะดวกตอการควบคุม34 

    จึงสรุปไดวาในทุกองคกร  การบริหารที่ดีตองมีจุดหมายที่แนนอนชัดเจนและตอง

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมไดเสมอ   เปาหมายเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งใน

การดําเนินงานทุกชนิด  เปาหมายของแตละองคการยอมแตกตางกันออกไป  สุดแตรูปแบบและ

ลักษณะพื้นฐานขององคการ  เชนองคการทางธุรกิจยอมมุงหวังกําไรและยึดผลประโยชนของ

องคการเปนสําคัญ   สวนองคการทางราชการนั้นยึดมั่นในประโยชนสุขของประชาชนเปนที่ต้ัง  

การกําหนดเปาหมายเปนหนาที่ของผูบริหารโดยตรง  ที่จะตองใชความสามารถผสมผสานและ

หลอหลอมความคิดของบุคลากรในองคการใหทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย  การให

บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย  จะทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ     

มีความรูสึกเปนเจาของจะทุมเทพลังความสมารถทุกวิถีทางเพื่อใหองคการเจริญกาวหนา 

ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ในการกําหนดเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้นี้ในการกําหนดเปาหมายขององคการ  ตองกําหนดลดหล่ันกันไปตาม

สายการบังคับบัญชา  โดยผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชากําหนดเปาหมายรวมกันอยูเสมอ    

จากการศึกษาของนักบริหารหลายทาน  ชี้ใหเห็นวาการบริหารที่มีประสิทธิภาพนั้นเปาหมาย

จะตองไมกําหนดจากเบ้ืองบนสูเบ้ืองลางหรือจากเบ้ืองลางสูเบ้ืองบน   แตจะตองรวมกันกําหนด

และบริหารรวมกันเปนทีม35 

 

                                                        
34สุชาติ   ประชากุล, หลักการบริหารงานแผนใหม  (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา,  2540), 87. 
35Premont  E.  Kast  and  Jame  E.  Ronsenzweig,  Organization  and  

Management : A  System  Approach  (New  York : McGraw – Hill, Inc., 1974 ), 173. 
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การควบคุมการปฏิบัติงาน  (control) 

    การควบคุมการปฏิบัติงาน   เปนข้ันตอนหน่ึงของกระบวนการบริหารเพื่อตรวจตราดูวา       

การดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามวิธีการหรือไม   และผลของการปฏิบัติงานมีมาตรฐาน

เพียงใด  การควบคุมเปนหนาที่ทางการบริหารที่มีลักษณะเปนเคร่ืองชวยกํากับวา  กิจกรรมทั้งปวง

สามารถดําเนินไปไดไมติดขัดและทุกอยางเปนไปอยางถูกตองตลอดเวลาโดยไมผิดพลาด 
 
   ความหมายของการควบคุมการปฏิบัติงาน 

     การควบคุมการปฏิบัติงานเปนศิลปะที่จําเปนตอภาวะผูนํา  นักบริหารจะตองใชศิลปะ

ในการเชิญชวนใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนพรอมใจกันปรับปรุงงานใหบังเกิดผลดีที่สุด   มีผูให

ความหมายของการควบคุมไวหลายทาน  ดังนี้   

    สตรองและสมิธ (Strong  and  Smith) กลาวถึง  การควบคุมวา   เปนหนาที่นักบริหาร

ในการระบุปญหา   คนหาสาเหตุและการตัดสินใจแกไข  เพื่อรักษาสถานการณใหคงเดิมภายใน

ขอบเขตแหงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่เขามีอยู36 

   แมกฟารแลนด (Dalton  E.  Mcfarland) ไดอธิบายวา  การควบคุมอาจพิจารณาไดวา

เปนทั้งระบบ (system) และกระบวนการ  (process) ในการบริหารงาน  การควบคุมในฐานะทีเ่ปน

กระบวนการ  หมายถึง  “กระบวนการที่ผูบริหารไดกระทําข้ึน  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผลแหง

ความสําเร็จตามที่ปรารถนานั้น  เปนไปอยางเสมอตนเสมอปลายและอยางตอเนื่อง”  ในฐานะที่

เปนระบบควบคุม  หมายถึง  “ระบบหนาที่ในการเสนอแนวทางในการดําเนินงาน  ใหสอดคลองกบั

แผนที่กําหนดไวหรือพยายามที่จะรักษาความแปรปรวนของวัตถุประสงค   ใหอยูภายในขอบเขตที่

อนุญาตใหของระบบ”37 

                                                        
36Earl  P.  Strong  and  Robert   D.  Smith, Management   Control  Models  (New  

York : Holt – Rinchart   and  Winston, 1968), 2 – 3. 
37Dalton  E.  Mcfarland , Management : Foundation  and  Practces  (New  York : 

McMillan  Publishing  Co., 1979), 187 – 188.        
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    แมสสี  และ  ดักลาส (Joseph  L.  Massie  and  John  Douglas) ใหความหมาย  

การควบคุมวา  หมายถึง   กิจกรรมที่วัดการปฏิบัติงานและช้ีแนะวิธีการ  หรือแนวทางในการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุถึงเปาหมายที่ไดกําหนดไวลวงหนา38  

   ฟลิปโป (Flippo) ใหความหมายวา   การควบคุมการปฏิบัติงาน  คือ  การบังคับให

กิจกรรมตางๆ  เปนไปตามแผนงานที่กําหนด39      

    ธงชัย  สันติวงษ  ใหความหมายวา  คือ  การบังคับหรือกํากับการทํางานตางๆ  เปนไป

ตามแผนเพื่อที่จะปองกันมิใหเกิดความเสียหายในประการทั้งปวง  ผูบริหารทุกคนยอมตองคอย

ควบคุมงานตางๆ  ที่ตนรับผิดชอบอยูเสมอ40  

    วิรัช  สงวนวงศวาน   ไดใหความหมายการควบคุมวา  หมายถึง  การเปรียบเทียบการ

ดําเนินงานจริงกับเปาหมายหรือมาตราฐานที่กําหนดไว41 

    ประชุม   รอดประเสริฐ   ไดใหความหมายของการควบคุมวา  หมายถึง  การวัดผลแหง

ความสําเร็จ  โดยเทียบกับมาตรฐานที่ไดกําหนดข้ึนไว  และปรับปรุงขอบกพรอง  เพื่อใหผลแหง

ความสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนงานที่ไดกําหนดข้ึนไวกอนเชนเดียวกัน42 

     จากความหมายของการควบคุมการปฏิบัติงานที่กลาวแลว  สามารถสรุปไดวา  การ 

ควบคุมการปฏิบัติงาน  คือ  การใชศิลปะการบริหารเพื่อตรวจดูวา  การดําเนินงานเปนไปโดย

ถูกตองตามวิธีการหรือไม  และผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานเพียงใด   

สําหรับการควบคุมนั้น  องคประกอบสําคัญข้ึนอยูกับ 

1.  ความเปนผูนําของผูบริหาร 

 2.  ความสามารถและการไดรับการฝกอบรมหรือประสบการณในการทํางานของ 

      ผูรวมงาน 

                                                        
38 Joseph  L.  Massie  and  John  Douglas, Managing : A  Contemporary  

Introduction  (Englewood  Cliffs, New  Jersey : Pretice – Hall, Inc., 1981), 273. 
39 Flippo ,  Principles  of  Personnel  Management,  417. 
40ธงชัย  สันติวงษ, การบริหารงานบุคคล, พมิพคร้ังที่  2  ( กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 

2542), 83 – 85. 
41 วิรัช  สงวนวงศวาน, การบริหารครบวงจร  (กรุงเทพฯ : แมสพับลิชช่ิง) ม.ป.ป. 

            42 ประชุม   รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน, : หลักการและทฤษฏี, พิมพคร้ังที ่ 3 

(กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ ,2533.), 
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3.  นิสัยการทํางานและวินัย   รวมถึงน้ําใจของผูรวมงาน43 

สวนลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน  หากผูบริหารมองงานเปนหลักมักจะควบคุมดูแล

อยางใกลชิดเขมงวด  พรอมทั้งกระตุนเรงรัดใหเกิดการปฏิบัติงานและกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน

ใหกับผูปฏิบัติ   แตหากผูบริหารมองคนในองคการเปนหลัก   มักใหผูปฏิบัติควบคุมพฤติกรรมการ

ทํางานของตนเอง 

 
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (performance  goals  and training) 
    การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนการพัฒนาองคการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผูบริหาร            

ที่มุงหวังการทํางานใหมีประสิทธิภาพจะตองตระหนักถึง  เพราะจะเปนตัวเรงหรือตัวผลักดัน          

การดําเนินงานใหมีเปาหมายและแรงจูงใจอยางมีทิศทางตรงกัน 

     หลักในการกําหนดมาตรฐานที่ควรคํานึงถึง  ไดแก  1) ปริมาณของงาน  2) คุณภาพ

ของงาน   3) คาใชจาย  4) เวลาที่เปนเปาหมายรวมซ่ึงองคการตองใหกิจกรรมนั้นๆ สัมฤทธิ์ผล 

    สวนการฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อจุดมุงหมาย  2  ประการ   คือ 

       1.  จุดมุงหมายขององคการ   ไดแก  การพัฒนาการปฏิบัติงานในปจจุบันตลอดจน

ขยายงานในอนาคตใหไดผลสูงสุด 

       2. จุดมุงหมายสวนบุคคลเพื่อแสดงถึงประโยชนที่สวนบุคคลจะไดรับ  เชน  

ความกาวหนาในการเล่ือนตําแหนงฐานะ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  หนาที่  เจตคติ   เพิ่มพูนความรู  

ความสามารถและประสบการณ  ตลอดจนสงเสริมและสรางขวัญในการปฏิบัติงาน44 

     การพัฒนาใหบรรลุจุดมุงหมายทั้ง  2 ประการนั้นควรไดพิจารณาถึงกระบวนการของ

การฝกอบรม  ซึ่งควรเร่ิมตนดวยการพิจารณาความตองการและปญหาที่ตองมีการฝกอบรม  

กําหนดเปาหมายของการฝกอบรม  กําหนดเนื้อหาและเร่ืองที่จะฝกอบรม  กําหนดวิธีการฝกอบรม  

ตลอดจนสื่อหรือเคร่ืองมือ (media) ที่จะใชในการฝกอบรม  เมื่อเตรียมพรอมแลวจึงดําเนินการ

ฝกอบรม  หลังฝกอบรมแลวควรประเมินผลโครงการ  โดยพิจารณาเปรียบเทียบดูวาบุคลากรทีผ่าน

การอบรมแลวสามารถทํางานไดผลในระดับที่เปนมาตรฐานที่ตองการหรือไม  ซึ่งหากยังไมมี

ปญหาการแกไข  ควรจะดําเนินการใน  3  จุด  คือ  ประการแรก  ควรพิจารณาทบทวนเนื้อหาและ

                                                        
   43 เร่ืองเดียวกนั, 52.  

   44ธงชัย   สันติวงษ,  การบริหารงานบุคคล, พิมพคร้ังที่  2 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 

2542), 164. 
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เร่ืองหรือหลักสูตรที่ตองการฝกอบรมเหมาะสมหรือไม  จะตองแกไขประการใด  ตอไปพิจารณา

ทบทวนวาวิธีการฝกอบรม  การใชส่ือหรือเคร่ืองมือเหมาะสมหรือไม  ควรเปล่ียนแปลงวิธีใดหรือ

ส่ือชนิดไหนจึงจะไดผลดีกวา  หากมิใชทั้งสองประการที่กลาว  ในบางคร้ังปญหาอาจจะอยูที่ตัวผู

เขาทําการฝกอบรมซ่ึงอาจจะมีปญหาเร่ืองความพรอม และไมพรอมในทางจิตวิทยา  หรือพื้นฐาน

การศึกษาตาง  ๆ  ดวย  จึงอาจจําเปนตองมีการเสริมหรือแกไขประการอื่นกอน  คือ  ตองทบทวน

เกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกหรือเตรียมคนที่จะเขารับการอบรมใหมีระดับพรอมที่จะเขารวมโครงการ 

ดังกลาว  ซึ่งมีวิธีการที่จะฝกอบรมอาจกระทําไดหลายวิธี   เชน 1) วิธีศึกษางานไปพรอม ๆ กับการ

ปฏิบัติงาน (on-the-Job-training) 2) วิธีปฐมนิเทศ (vestible  training  or orientation  training)  

3) วิธีใหทํางานในฐานะผูชวยสอนหรือลูกมือชั่วคราว (apprenticeship  training) 4) วิธีใหฝกงาน   

(inter  ship  training)  5)  วิธีฝกอบรมระยะส้ัน (learner  training)  6)  วิธีสงไปศึกษาเฉพาะบาง

วิชา (outside  course)  7)  วิธีสงไปศึกษาเพิ่มเติมเต็มเวลา (retraining  or  upgrading)45 

     องคการที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานสูง  และบุคลากรไดรับการอบรมอยางดีเยี่ยมยอม

มุงหวังผลผลิตไดมากกวาองคการอื่น ๆ โดยทั่วไป 

    องคประกอบทางการบริหารทั้ง  8  องคประกอบ  จะเปนตัวช้ีประสิทธิภาพขององคการ

ไดประการหนึ่ง  ดังนั้นผูบริหารจึงตองใหความสําคัญตอองคประกอบตางๆทุกองคประกอบโดย

ระดับของการแสดงออกหรือปฏิบัติในแตละองคประกอบนั้น   ยอมบงช้ีพฤติกรรมการบริหารของ

ผูบริหาร   ซึ่งแตละระบบยอยจะสงผลถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคการนั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
    45  ภิญโญ   สาธร,  การบริหารงานบุคคล  (กรุงเทพฯ : สํานักพมิพไทยวัฒนาพานิช, 

2517), 446 - 447. 
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ระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
 

     การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  แตเดิมเปนการจัดบริการโดยงานแนะแนว  

แตปจจุบันสภาพปญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนมีความยุงยากซับซอนและขยายวงกวางข้ึนทั้งนี้

เนื่องจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคมและเทคโนโลยีตางๆ ที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว  สงผลตอการปรับตัวของนักเรียน  ดังนั้นระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยครูแนะแนว

เพียงอยางเดียวไมสามารถแกปญหาไดเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว   สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไดมีนโยบายใหสถานศึกษาจัดใหมีการจัดระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนอยางจริงจัง   โดยใหบุคลากรทุกฝายของโรงเรียน   ตลอดจนผูปกครองมีสวน

รวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 
ความหมายของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
    เนื่องจากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการพัฒนามาจากการจัดบริการแนะแนว

ของโรงเรียน  ดังนั้น  ความหมายของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเกี่ยวของกับการแนะแนว   

ดังมีบุคคลตางๆไดอธิบายไวดังนี้ 

    เลสเตอร  เอ็น  ดาวนิง  (Lester  N.  Dowing)  กลาววา การแนะแนวเปนกระบวนการที่

จัดข้ึนโดยกลุมบุคคลซ่ึงไดรับการอบรมเปนพิเศษ  เพื่อชวยเหลือบุคคลในการปรับตัวและสงเสริม

ใหบุคคลไดพัฒนาตนเองใหถึงขีดสุดในทุกดาน46 

    โฮแร็ซ  บี  และ เอวา  แชมปนีย  อิงลิช (Horace  B. and  Ava  Champney  English)  

กลาววา   การแนะแนวเปนกระบวนการชวยเหลือบุคคลใหสามารถเลือกตัดสินใจเร่ืองตางๆได

อยางเหมาะสม   เพื่อเขาจะไดประสบความสําเร็จในชีวิต47 

   เจ  ดี   คัมโบลท (J.D. Krumboltz) กลาววา  การแนะแนวเปนกระบวนการที่มี

ความสัมพันธเกี่ยวของกันระหวางผูที่มีปญหาที่ตองการความชวยเหลือและผูแนะแนวที่ผานการ

                                                        
   46 Lester  N.  Dowing   Guidace  and   Counseling   Services : An  Introduction  

(New  York :  McGraw – Hill   Book   Co., 1968 ), 7. 

   47 Horace   B.  and   Ava   Champney    English, A  Comprehensive  Dictionary  

of  Psychologcal  and  Psycholalytical   Terms  (London  :  Longmans,Green  and  Co., 

1970 ),  234. 
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ฝกฝนอบรมมาอยางดีรวมทั้งผานการศึกษาเกี่ยวกับการแนะแนวมาแลวมีจุดหมายปลายทางที่จะ

ชวยเหลือใหผูประสบปญหาไดมีโอกาสที่จะเผชิญกับสภาพความเปนจริงและส่ิงแวดลอมรอบๆตัว

ไดอยางมีประสิทธิภาพ48 

   คารเตอร  วี   กูด (Carter  V. Good ) ใหความหมายของการแนะแนวดังนี้ 

   1. กระบวนการชวยเหลือใหแตละบุคคลสามารถเขาใจตนเองและโลกเก่ียวกับตนเองได

ดี   สามารถเสาะแสวงหาความรูเพื่อจะนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาทางการศึกษา  

การพัฒนาทางอาชีพและการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

   2. วิธีการชวยเหลืออยางมีแบบแผนตอเนื่องกันซ่ึงนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ  

เปนการชวยเหลือใหนักเรียน    นักศึกษาหรือบุคคลอ่ืนๆสามารถประเมินความสามารถของตนเอง

และขอบกพรองของตนเองเพื่อจะนําไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 

   3. เปนวิธีการที่กระทําโดยตรงตอเด็กในการที่จะนําเด็กไปสูจุดหมายปลายทาง        

โดยการจัดสภาพแวดลอมใหแกเด็ก  เพื่อจะเปนสาเหตุใหเด็กทราบถึงความปรารถนาและความ

ตองการเบ้ืองตนของตนเองและเกิดความสนใจตอความตองการเหลานั้น   อันจะนําไปสูลําดับข้ัน

ของความสําเร็จตามที่ตนเองปรารถนาไว 

   4. เปนวิธีการที่ครูจะนําเด็กใหรูจักวิธีการศึกษาคนควาและไดรับการตอบสนองตาม

ความตองการของตนเอง49 

    แครโรล  เอช  มิลเลอร (Carroll   H.  Miller) กลาววา   การแนะแนวเปนกระบวนการ

ชวยใหบุคคลรูจักตนเองและส่ิงแวดลอม    เพื่อใหบุคคลสามารถตัดสินใจและวางแผนการอนาคต

ของตนเองไดอยางเหมาะสม50 

    วัฒนา  พัชราวนิช  กลาววา  การแนะแนว  คือกระบวนการที่ชวยใหบุคคลรูจักและ

เขาใจตนเอง เรียนรูที่จะเขาใจสภาพแวดลอม รูจักวิธีการที่จะเผชิญกับปญหา ตัดสินใจเลือกวิธี

แกปญหาไดถูกตอง  สามารถวางแผนการดําเนินชีวิตในอนาคตของตนเองไดอยางถูกตอง    และ

                                                        
   48J.D. Krumboltz, Guidance  and  Counseliong  (New  York : Holt , Reinhart , 

and  Winston, 1970 ), 365.  

   49 Carter  V. Good, Dictionary  of   Education,  3rd ed . (New  York : McGraw-Hill  

Book  company, 1973 ), 270. 

   50 Carroll   H.  Miller, Foundations  of   Guidance  (New  York :  Harper  and  

row ,  Publishers, 1976), 13. 
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ปรับตัวเขากับสังคมไดอยางดี  ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต  กระบวนการแนะแนวน้ี    

จัดข้ึนโดยกลุมบุคคลที่ผานการฝกฝนมาแลวอยางดี  ซึ่งกลุมบุคคลเหลานี้จะทําหนาที่ชวยเหลือ

และสงเสริมใหเด็กไดมีการพัฒนาการไปทุกๆ  ดานและสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม          

ซึ่งเปนกรรมวิธีที่ตองกระทําติดตอกัน51 

    กรมสามัญศึกษา (เดิม) ใหความหมาย   ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนวาเปน

กระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอน   พรอมดวยวิธีการและเคร่ืองมือการ

ทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินการและมีการประสานความ

รวมมืออยางใกลชิดกับครูที่เกี่ยวของหรือบุคคลภายนอก   รวมทั้งการสนับสนุนสงเสริมจาก

โรงเรียน   

   การดูแลชวยเหลือ  หมายรวมถึง  การสงเสริม  การปองกัน  และการแกไขปญหา  โดยมี

วิธีการและเคร่ืองมือสําหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อใชในการดําเนินงานพัฒนา

นักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและปลอดภัยจากสารเสพติด52 

    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ใหความหมาย  การดูแลชวยเหลือ

นักเรียน  คือ  การสงเสริมพัฒนา  การปองกัน  และการแกไขปญหาใหนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจท่ีเขมแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะการ

ดํารงชีวิตและรอดพนจากวิกฤตทั้งปวง53 

    ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางเปนระบบมีข้ันตอน  มีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน  โดยการมีสวนรวม

ของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  อันไดแก  คณะกรรมการ

สถานศึกษา   ผูปกครอง   ชุมชน  ผูบริหาร  และครูทุกคน  มีวิธีการและเคร่ืองมือที่ชัดเจน             

มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได 

 

                                                        
   51วัฒนา   พัชราวนิช, หลักการแนะแนว  (กรุงเทพฯ  : โรงพิมพการศาสนา, 2531), 8.  

   52กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือครูระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน   

ชวงช้ันที่  3 – ชวงชัน้ที่  4 (กรุงเทพฯ : องคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2546), 4. 

   53 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,  กระทรวงศึกษาธิการ,  การบริหาร

จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพือ่พัฒนาคุณภาพชวีิตนักเรียน  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวน

พิมพ, 2546), 5. 
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ความสําคัญและความจําเปนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
     การพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา  

ความสามารถ  มีคุณธรรม   จริยธรรม  และมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวัง  โดยผาน

กระบวนการทางการศึกษานั้น  นอกจากจะดําเนินการดวยการสงเสริม  สนับสนุนนักเรียนแลว  

การปองกันและการชวยเหลือแกปญหาตางๆ  ที่เกิดข้ึนกับนักเรียนก็เปนส่ิงสําคัญประการหนึ่งของ

การพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยางมากทั้งดานการสื่อสาร เทคโนโลยีตางๆ  

ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว  ในเชิงลบก็มีปรากฎเชนกัน  เปนตนวา  ปญหา

เศรษฐกิจ  ปญหาการระบาดของสารเสพติด  ปญหาการแขงขันในรูปแบบตางๆ  ปญหาครอบครัว

ซึ่งกอเกิดความทุกข  ความวิตกกังวล  ความเครียด  การปรับตัวที่ไมเหมาะสม  หรืออ่ืนๆ  ที่เปน

ผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายทุกคนที่เกี่ยวของ  ดังนั้น ภาพความสําเร็จที่เกิดจากการ

พัฒนานักเรียนใหเปนไปตามความมุงหวังนั้น   จึงตองอาศัยความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝาย    
ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน   ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเปนหลักสําคัญในการดําเนินการ

ตางๆ เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักและเมตตาที่มีตอศิษย   และ

ภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีสวนสําคัญตการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโตงอกงาม       

เปนบุคคลที่มีคุณคาของสังคมตอไป  บทบาทของครูที่กลาวมานั้นมิใชเร่ืองใหม เพราะมีการปฏิบติั

กันอยางสม่ําเสมอและไดดําเนินการมานานแลวนับต้ังแตอดีตจนไดรับการยกยองใหเปนปูชนีย

บุคคล  แตเพื่อใหทันตอความเปล่ียนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะการทํางานอยางมีระบบที่มี

กระบวนการทํางานมีหลักฐานการปฏิบัติงาน  มีเทคนิค  วิธีการ  หรือการใชเคร่ืองมือตางๆ       

เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียนแลว  ความสําเร็จของงานยอมเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  

ผลดียอมเกิดข้ึนกับทุกคนทั้งทางตรงและทางออม  ไมวาจะเปนครู  นักเรียน  ผูปกครอง ชุมชน    

หรือสังคม 

      นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช   2542  มาตรา 6           

ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย   ใหเปนมนุษย  

ที่สมบูรณทั้งรางกาย   จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต   สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 22  แนวการจัดการศึกษายังได

ใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคน  โดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได

และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด   ตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ ในการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและ

บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา   ซึ่งเร่ืองหนึ่งที่กําหนดใหดําเนินการ   
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คือเร่ือง   ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข (มาตรา 23 ขอ 

5 ) ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   ใหผูเรียนรูจักประยุกต

ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ใหรูจักคิดเปน  ทําเปน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม       

คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชาอีกทั้งมีการประสานความรวมมือกับ

บิดา  มารดา  ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย   เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

       การปฏิรูปวิชาชีพครู เปนการพัฒนาครูใหเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถมี

คุณลักษณะที่ไดคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ   ตามการประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดานปจจัย  คือ  ครู  ที่ระบุในมาตรฐานที่  2  ครูมีคุณธรรม 

จริยธรรม   คุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยมีตัวช้ีวัดที่สําคัญและเก่ียวของกับบทบาทหนาที่ของครู

ในการพัฒนานักเรียน   คือการมีความรัก   เอ้ืออาทรเอาใจใสดูแลนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  การมี

มนุษยสัมพันธและสุขภาพจิตที่ดี  พรอมที่จะแนะนําและรวมกันแกปญหาของนักเรียน   แสดงให

เห็นวา  ครูตองพัฒนาตนเองให เปนครูมืออาชีพ  คือ  นอกจากจะทําหนาที่ครูผูมีความรู     

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนแลวยังตองทําหนาที่อ่ืนๆ  ที่เปนการ

สนับสนุนหรือพัฒนาใหนักเรียนมีคุณภาพ  ทั้งดี   เกง   มีสุข  ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานดาน

ผลผลิต  คือ  นักเรียน   ในการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานที่  4  ที่มุงใหนักเรียนมี

คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  มาตรฐาน ที่  5  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย

ดานศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มาตรฐานที่  6 รูจักตนเองพึ่งตนเองได  และมีบุคลิกภาพที่ดี    มาตรฐาน

ที่  7  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ปลอดจากส่ิงเสพติดใหโทษ  ซึ่งการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนจะเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง  ที่ชวยใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานดังกลาวได  

โดยผานกระบวนการทํางานที่เปนระบบ  ซึ่งมีความสอดคลองกับมาตรฐานดานกระบวนการของ

การประกันคุณภาพการศึกษา กรมสามัญศึกษา  มาตรฐานที่  1  ที่ใหโรงเรียนมีการบริหารและ

การจัดการอยางเปนระบบ   มาตรฐานที่  4  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   โดยเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง  มาตรฐานที่  7 สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางโรงเรียน   ผูปกครอง   

ชุมชน  องคกร  ภาครัฐและเอกชนในการจัดและพัฒนาการศึกษา ดังนั้น  ระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนจึงเปนระบบที่สามารถดําเนินการเพื่อรับการประกันคุณภาพได  ซึ่งครอบคุมทั้งดานปจจัย  

ดานผลผลิตและดานกระบวนการ 

    สํานังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว         

จึงจัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   เพื่อใหมีกระบวนการทํางานเปนระบบ  มีความชัดเจน      

มีการประสานความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  รวมทั้งมีวิธีการ  
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กิจกรรมและเคร่ืองมือตางๆ  ที่มีคุณภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอันจะสงผลใหระบบการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ   โดยมีแนวคิดหลักในการดําเนินงาน   ดังนี้ 

 1. มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต   เพียงแตใชเวลา

และวิธีการที่แตกตางกัน   เนื่องจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล   ดังนั้น   การยึดนักเรียน

เปนสําคัญในการพัฒนาเพื่อดูแลชวยเหลือทั้งดานการปองกัน   แกไขปญหาหรือการสงเสริม      

จึงเปนส่ิงจําเปน 

 2. ความสําเร็จของงานตองอาศัยการมีสวนรวม   ทั้งการรวมใจ   รวมคิด   รวมทําของทุก

คนที่มีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปนบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ   ผูปกครอง   หรือชุมชน 
 
วัตถุประสงคของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 1. เพื่อใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน   เปนไปอยางระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อใหโรงเรียน   ผูปกครอง   หนวยงานที่เกี่ยวของหรือชุมชน   มีการทํางานรวมกันโดย

ผานกระบวนการทํางานที่มีระบบพรอมดวยเอกสาร   หลักฐานการปฏิบัติงาน   สามารถตรวจสอบ

หรือรับการประเมินได 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา 

2. สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเปนไปดวยดี   และอบอุน 

3. นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได 
4. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
5. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 

 
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 1. ผูบริหารโรงเรียน   รวมทั้งผูชวยผูบริหารโรงเรียนทุกฝายตระหนักถึงความสําคัญของ

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและใหการสนับสนุนการดําเนินงานหรือรวมกิจกรรมตามความ

เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 

 2. ครูทุกคนและผูเกี่ยวของจําเปนตองมีความตระหนักในความสําคัญของระบบ               

การดูแลชวยเหลือนักเรียน    มีทัศนคติที่ดีตอนักเรียนและมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกดาน 
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 3. คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะตองมีการประสานงานอยางใกลชิดและมีการ

ประชุมในแตละคณะอยางสม่ําเสมอตามที่กําหนด 

 4. ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน   โดยตองไดรับความรวมมือจาก

ครูทุกคนในโรงเรียนรวมทั้งการสนับสนุนในเร่ืองตางๆ  จากโรงเรียน 

 5. การอบรมใหความรูและทักษะรวมทั้งการเผยแพรขอมูลความรูแกครูที่ปรึกษาหรือ           

ผูที่เกี่ยวของในเร่ืองที่เอ้ือประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนส่ิงจําเปนโดยเฉพาะเร่ือง

ทักษะการปรึกษาเบ้ืองตนและแนวทางการแกปญหาตางๆ  ของนักเรียนซ่ึงโรงเรียนควรดําเนินการ            

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ54 

 
กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ไดอธิบายกระบวนการดําเนินงานตาม

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการปฏิบัติงานโดยประสานงาน

หรือไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร   ครูที่เกี่ยวของ   รวมทั้งผูปกครอง  ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ   

5  ประการ  คือ   1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล   2) การคัดกรองนักเรียน  3) การสงเสริมและ

พัฒนานักเรียน  4)  การปองกันและแกไขปญหา   5) การสงตอนักเรียน55     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
   54 หนวยศึกษานิเทศก, กรมสามัญศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, ระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา,  2544),    

1 -  4.  

   55 กรมสามัญศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือครูระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน     

ชวงช้ันที่  3 – ชวงชั้นที่  4  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2546), 7.     
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แผนภูมิที่  3   กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 

ที่มา : กรมสามัญศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือครูระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนชวงช้ันที่  

3 – ชวงชั้นที่  4  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2546), 7.     

 

 

 
 
 

รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

คัดกรองนักเรียน 

กลุมปกติ กลุมเส่ียง  

สงเสริมนกัเรียน ปองกันและแกไขปญหา 

พฤติกรรมดี

ข้ึนหรือไม 

สงตอ 

(ภายในโรงเรียน) 

ไมดีข้ึน /  

ยากตอการชวยเหลือ 

ดีข้ึน 

กลุมพิเศษ กลุมเส่ียง 
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   1.  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล (Individual  Inventory   Service) 

         นักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันเปนพื้นฐานตามความเปนมาของชีวิตที่ไม

เหมือนกัน  หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ  ทั้งดานบวกและดานลบ   ดังนั้นการรู

ขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเปนส่ิงสําคัญ  ที่จะชวยใหครูที่ปรึกษามีความเขาใจนักเรียน

มากข้ึน  สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อการคัดกรองนักเรียน ซึ่งเปนประโยชนในการสงเสริม 

การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนไดอยางถูกตองขอมูลพื้นฐานของนักเรียนที่ครูที่ปรึกษา

ควรมีเกี่ยวกับนักเรียนอยางนอย  4  ดานใหญๆ  คือ  1) ดานความสามารถ  แยกเปน ดานการ

เรียนไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละวิชา  ผลการเรียนเฉล่ียในแตละภาคเรียน  พฤติกรรม

การเรียนในหองเรียนที่มีผลตอการเรียนรูของนักเรียน  เชน  ไมต้ังใจเรียน  ขาดเรียน  เปนตน  และ

ดานความสามารถอ่ืนๆ ไดแก   บทบาทหนาที่พิเศษในโรงเรียน  และความสามารถพิเศษ              

2) ดานสุขภาพ  แยกเปน  ดานรางกาย  เชน  สวนสูง   น้ําหนัก   โรคประจําตัว  ความบกพรองทาง

รางกาย  เชน   การไดยิน  การมองเห็นและดานจิตใจ-พฤติกรรม  เชน  อารมณซึมเศรา/วิตกกังวล  

ความประพฤติ  พฤติกรรมอยูไมนิ่ง/สมาธิส้ัน  บุคลิกภาพเก็บตัว/ข้ีอาย  3)  ดานครอบครัว       

แยกเปนดานเศรษฐกิจ  ไดแก  รายไดของบิดา  มารดา/  ผูปกครอง  อาชีพของผูปกครอง  

คาใชจายที่นักเรียนไดรับในการมาโรงเรียนและดานการคุมครองนักเรียน  ไดแก  จํานวนพี่นอง/

บุคคลในครอบครัว  สภาพของบิดา  มารดา  บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบ นักเรียน  ความสัมพันธของ

บุคคลในครอบครัว  หรือการใชสารเสพติด   การติดสุรา  การพนัน  เปนตน  4)  ดานอ่ืนๆ  ที่ครูพบ

เพิ่มเติมซึ่งมีความสําคัญหรือเกี่ยวของกับการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    วิธีการและเคร่ืองมือในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  ครูที่ปรึกษาควรใชวิธีการและ     

เคร่ืองมือที่หลากหลาย  เพื่อใหไดขอมูลนักเรียนที่ครอบคลุมทั้งดานความสามารถ  ดานสุขภาพ  

และดานครอบครัว  ที่สําคัญ  คือ  1)  ระเบียนสะสม  เปนเคร่ืองมือในรูปแบบของเอกสารเพื่อการ

เก็บ   รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนโดยนักเรียนเปนผูกรอกขอมูล  และครูที่ปรึกษานําขอมูล

เหลานั้นมาศึกษาพิจารณาทําความรูจักนักเรียนเบื้องตนหากขอมูลไมเพียงพอหรือมีขอสังเกตบาง

ประการก็  ควรหาขอมูลเพิ่มเติมดวยวิธีการตางๆ  เชน  การสอบถามจากนักเรียนโดยตรง        

การสอบถามจากครูอ่ืนๆ  หรือเพื่อนๆ  ของนักเรียน  เปนตน  รวมทั้งการใชเคร่ืองมือทดสอบตาง ๆ 

หากครูที่ปรึกษาดําเนินการได  รูปแบบและรายละเอียดในระเบียนสะสมของแตละโรงเรียนมีความ

แตกตางกันไดข้ึนอยูกับความตองการของแตละโรงเรียนแตอยางนอยควรครอบคลุมขอมูลทั้งดาน

การเรียน  ดานสุขภาพและดานครอบครัว   ระเบียนสะสม    เปนขอมูลสวนตัวของนักเรียน  จึง

ตองเปนความลับและเก็บไวอยางดี มิใหผูที่ไมเกี่ยวของหรือเด็กอ่ืนๆ มาร้ือคนได   หากเปนไปได
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ควรเก็บไวกับครูที่ปรึกษาและมีตูเก็บระเบียนสะสมใหเรียบรอย   ระเบียนสะสมควรเก็บรวบรวม

ขอมูลอยางตอเนื่องอยางนอย  3  ปการศึกษาหรือ  6  ปการศึกษาและสงตอระเบียนไปยังครูที่

ปรึกษาคนใหมในปการศึกษาตอไปหรืออาจจัดครูที่ปรึกษาตามดูแลนักเรียนอยางตอเนื่องจนจบ

มัธยมศึกษาในแตละตอนหรือจนจบ  6  ป   การศึกษาก็ได  2)  วิธีการและเคร่ืองมืออ่ืนๆ  ในกรณี

ที่ขอมูลนักเรียนจากระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤติกรรมเด็กไมเพียงพอหรือเกิดกรณีที่

จําเปนตองมีขอมูลเพิ่มเติมอีก  ครูที่ปรึกษาก็อาจใชวิธีการและเคร่ืองมือเพิ่มเติมอ่ืน ๆ   เชน      

การสังเกตพฤติกรรมอ่ืนๆ ในหองเรียน   การสัมภาษณและการเยี่ยมบานนักเรียน   เปนตน 

   2.   การคัดกรองนักเรียน 
          การคัดกรองนักเรียนเเปนการพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวกับนักเรียนเพื่อการจัดกลุม

นักเรียนเปน  2  กลุม  คือ  1) กลุมปกติ  คือ  นักเรียนที่ไดรับการวิเคราะหขอมูลตางๆ  ตามเกณฑ

การคัดกรองของกรมสุขภาพจิตที่โรงเรียนนํามาใชแลวอยูในเกณฑของกลุมปกติ  2)  กลุมเส่ียง/มี

ปญหา  คือ  นักเรียนที่ไดรับการวิเคราะหขอมูลตางๆ  ตามเกณฑการคัดกรองของกรมสุขภาพจิตที่

โรงเรียนนํามาใชแลวมีปญหา  ซึ่งโรงเรียนตองใหการชวยเหลือปองกันหรือแกไขปญหาตามแต

กรณี  การจัดกลุมนักเรียนนี้ มีประโยชนตอครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียน

ไดอยางถูกตอง  โดยเฉพาะการแกไขปญหาใหตรงกับปญหาของนักเรียนยิ่งข้ึน   และมีความ

รวดเร็วในการแกไขปญหา  เพราะมีขอมูลของนักเรียนในดานตางๆ  ซึ่งหากครูที่ปรึกษาไมไดคัด

กรองนักเรียนเพื่อจัดกลุมแลวความชัดเจนในเปาหมายเพื่อการแกไขปญหาโดยเรงดวน   ผลการ

คัดกรองนักเรียน  ครูที่ปรึกษาจําเปนตองระมัดระวังอยางยิ่งที่จะไมทําใหนักเรียนรับรูไดวาตนถูก

จัดกลุมอยูในกลุมเส่ียง/มีปญหา  ซึ่งมีความแตกตางจากกลุมปกติ  โดยเฉพาะนักเรียนวัยรุนที่มี

ความไวตอการรับรู (sensitive) แมวานักเรียนจะรูตัวดีกวา  ขณะนี้ตนมีพฤติกรรมอยางไรหรือ

ประสบกับปญหาใดก็ตามและเพื่อเปนการปองกันการลอเลียนในหมูเพื่อนอีกดวย  ดังนั้นครูที่

ปรึกษาตองเก็บผลการคัดกรองนักเรียนเปนความลับ  นอกจากนี้หากครูที่ปรึกษามีการ

ประสานงานกับผูปกครองเพื่อการชวยเหลือนักเรียน  ก็ควรระมัดระวังการส่ือสารที่ทําใหผูปกครอง

เกิดความรูสึกวาบุตรหลานของตนถูกจัดอยูในกลุมที่ผิดปกติแตกตางจากเพื่อนนักเรียนอ่ืนๆ ซึ่ง

อาจมีผลเสียตอนักเรียนในภายหลังได 

   การวิเคราะหขอมูลและเคร่ืองมือที่ใชในการคัดกรองนักเรียน  การวิเคราะหขอมูลเพื่อ

การคัดกรองนักเรียนนั้นใหอยูในดุลยพินิจของครูที่ปรึกษาและยึดถือเกณฑการคัดกรองนักเรียน

ของโรงเรียนเปนหลักดวย เคร่ืองมือที่โรงเรียนควรใชในการคัดกรองนักเรียนคือ 1) เกณฑการคัด

กรองนักเรียนของกรมสุขภาพจิตที่โรงเรียนควรมีการประชุมครู  เพื่อการพิจารณาเกณฑการจัด
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กลุมนักเรียนรวมกัน  เพื่อใหมีมาตรฐานหรือแนวทางการคัดกรองนักเรียนที่เหมือนกัน  เปนที่

ยอมรับของครูในโรงเรียน  รวมทั้งใหมีการกําหนดเกณฑวาความรุนแรงหรือความถี่ของพฤติกรรม

เทาใดจึงจัดอยูในกลุมเส่ียง/มีปญหา  2) แบบบันทึกสรุปขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล/หองเรียน  

ซึ่งเปนแบบบันทึกขอมูลในดานตาง ๆ ไดแก  ดานการเรียน  ดานรางกาย  ดานเศรษฐกิจ  ดานการ

คุมครองนักเรียนและดานอ่ืนๆ  ไดแก  ดานยาเสพติด  ดานเพศ  3) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  

(SDQ)  เปนเคร่ืองมือสําหรับการคัดกรองนักเรียนดานพฤติกรรมการปรับตัวที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพ

จิตใจ   ซึ่งจะชวยใหครูที่ปรึกษามีแนวการพิจารณานักเรียนดานสุขภาพจิตมากข้ึน  แบบประเมิน

พฤติกรรมเด็ก  เปน เคร่ืองมือที่กรมสุขภาพจิตเปนผูจัดทําข้ึน  โดยพัฒนาจาก  The Strengths 

and Difficulties Questionnaire (SDQ)ประเทศเยอรมัน ซึ่งใชกันแพรหลายในประเทศแถบยุโรป  

เพราะมีความเที่ยงและความตรง  จํานวนขอไมมากนัก  คณะผูจัดทําของกรมสุขภาพจิต         

โดยแพทยหญิงพรรณพิมล   หลอตระกูล  เปนหัวหนาคณะไดทําการวิจัยเพื่อวิเคราะหคาความ

เที่ยงและความตรงของแบบประเมิน  และหาเกณฑมาตรฐาน (norm) ของเด็กไทย   แบบประเมิน

พฤติกรรมเด็กมี  3  ชุด  คือชุดที่ครูเปนผูประเมินเด็ก  ชุดที่พอแมผูปกครองเปนผูประเมินเด็กชุดที่

เด็กประเมินตนเอง  ทั้ง  3  ชุดมีเนื้อหาและจํานวนขอ   25  ขอเทากันทางโรงเรียนอาจเลือกใชชดุที่

นักเรียนประเมินตนเองชุดเดียวหรือใชควบคูกับชุดที่ครูเปนผูประเมินเพื่อความเที่ยงตรงย่ิงข้ึน   

โดยระยะเวลาที่ประเมินไมควรหางจาก นักเรียนประเมินตนเองเกิน  1  เดือน   ซึ่งหากเปนไปได

ควรใชแบบประเมินทั้ง  3  ชุด   พรอมกันเพื่อตรวจสอบความถูกตองของผลที่ออกมา 

   3.   การสงเสริมนักเรียน 
     การสงเสริมนักเรียนเปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลของครู            

ที่ปรึกษาไมวาจะเปนนักเรียนกลุมปกติหรือกลุมเส่ียง/มีปญหาใหมีคุณภาพมากขึ้น   มีความ

ภาคภูมิใจในตนเองในดานตางๆ  ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนที่อยูในกลุมปกติกลายเปน

นักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหา   และเปนการชวยใหนักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหา   กลับมาเปนนักเรียน

กลุมปกติและมีคุณภาพตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังตอไปและมีกิจกรรมหลักสําคัญที่

โรงเรียนตองดําเนินการ   คือ 

  3.1  การจัดกิจกรรมโฮมรูม (homeroom) กิจกรรมโฮมรูมเปนกิจกรรมที่ดําเนินการ      

เพื่อสงเสริมนักเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ไดซึ่งสถานที่ที่ใชจัดกิจกรรมโฮมรูมอาจเปน            

ที่หองเรียนหรือนอกหองเรียนใหมีบรรยากาศเสมือนบานที่มีครูที่ปรึกษาและนักเรียนเปนด่ังสมาชกิ

ในครอบครัวเดียวกันและมีการทํากิจกรรมที่ เปนประโยชนตอนักเรียนในดานตางๆ  และ

ส่ิงแวดลอม   มีทักษะการตัดสินใจทักษะการปรับตัวและการวางแผนชีวิต  เปนตน  กิจกรรม
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เหลานี้ครูและนักเรียนควรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดวยกัน  การจัดกิจกรรมโฮมรูมมีประโยชน

ที่จะชวยใหครูที่ปรึกษารูจักนักเรียน   สามารถสงเสริมความสามารถและปองกันปญหาของ

นักเรียนไดอีกดวย 

  แนวดําเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูมมีดังนี้ 1) กําหนดกิจกรรมโฮมรูม โดยยึดตามความ

ตองการของนักเรียน  ใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมโฮมรูม  โดยการสํารวจความตองการ

ของนักเรียน  พิจารณาเลือกหัวขอและวิธีการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของ

นักเรียนหรือใหเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น ๆ  เปนเร่ืองที่ทันสมัย  การจัดกิจกรรมโฮมรูม

แตละครั้งควรมีการดําเนินการเปนหลักฐาน  ทั้งกอนดําเนินการและหลังดําเนินการ  ซึ่งอาจเขียน

ในรูปแบบของบันทึกการจัดกิจกรรมหรืออ่ืน ๆ รวมทั้งใหมีการบันทึกสรุปผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียน   

หลังการจัดกิจกรรมโฮมรูมทุกคร้ัง  ซึ่งการบันทึกอาจบันทึกในแผนการจัดกิจกรรมหรือใน

แบบฟอรมบันทึกที่แยกออกมาตางหากก็ได  ประเมินผลการจัดกิจกรรมและจัดทํารายงาน           

2) โรงเรียนกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมหรือมีคูมือในการจัดกิจกรรมแตละครั้งโดยมี

จุดมุงหมายเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน  ครูที่ปรึกษาก็

ดําเนินการตามนั้นแตใหมีความยืดหยุนในการกําหนดหัวขอและวิธีการดําเนินกิจกรรมให

เหมาะสมและทันสมัย  3)  วิธีการผสมผสาน  โดยยึดตามความตองการของนักเรียนและนโยบาย

ของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม  4)  วิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

  3.2   การจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน (classroom  meeting) การประชุม             

ผูปกครองชั้นเรียนเปนการพบปะกันระหวางครูที่ปรึกษากับผูปกครองนักเรียน  เพื่อสราง

ความสัมพันธอันดีตอกันและรวมมือกันดูแลชวยเหลือนักเรียนระหวางบานกับโรงเรียน  และ

ผูปกครองดวยกัน  การประชุมผูปกครองชั้นเรียนดังกลาวจะทําใหนักเรียนไดรับความเอาใจใสดูแล

จากผูปกครองมากข้ึนทั้งการสงเสริมใหนักเรียนมีคุณภาพมีความสามารถมากยิ่งข้ึน  หรือรวมมือ

กับทางโรงเรียนในการปองกันหรือแกไขปญหาของนักเรียน 

  การจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองช้ันเรียนนี้ครูที่ปรึกษาควรจัดประชุมอยางนอยภาค

เรียนละ  1  คร้ัง  ซึ่งการประชุมนี้มิใชการรายงานส่ิงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียนใหผูปกครอง

ทราบเพียงอยางเดียวแตเปนการจัดกิจกรรมตางๆ  ที่จะทําใหผูปกครองมีสวนรวมในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนใหมากข้ึน  ดังนั้นส่ิงสําคัญที่ควรตระหนักในการจัดกิจกรรมประชุมก็  คือ        

1)  การเตรียมการ  ครูที่ปรึกษาควรเตรียมความพรอมกอนการประชุมในดานตางๆ โดยเฉพาะ

ขอมูลของนักเรียนแตละคนและกิจกรรมที่จะดําเนินการ   โดยกําหนดวัตถุประสงคในการจัด

กิจกรรมที่ชัดเจน  2)  การสื่อสาร  ครูที่ปรึกษาควรระมัดระวังคําพูดที่กอใหเกิดความรูสึกทางลบ
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หรือตอตานจากผูปกครอง  เชน  การตําหนินักเรียนหรือผูปกครอง  การแจงขอบกพรองของ

นักเรียนในที่ประชุมหรือจะเปนการสวนตัวก็ตาม  แตควรเปนการพูดที่แสดงถึงความเขาใจในตัว

นักเรียน  แสดงถึงความหวงใยใสใจของครูที่มีตอนักเรียนทุกคน  และอาศัยกิจกรรมที่จะทําให

ผูปกครองตระหนักในความรับผิดชอบ   และตองการปรับปรุงหรือแกไขในสวนที่บกพรองของ

นักเรียน  3) การจัดกิจกรรมในการประชุม  การที่จะใหผูปกครองมีสวนรวมในการประชุมนั้น

จําเปนตองใชกิจกรรมตางๆ โดยเร่ิมดวยการสรางความคุนเคยระหวางผูปกครองดวยกันกอน     

จึงมีกิจกรรมอ่ืนๆ ใหผูปกครองไดแสดงความคิดเห็น  ซึ่งเปนสาระท่ีเปนประโยชนตอการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน  4)  การสรุปผลและบันทึกหลักฐานการประชุม  ผูปกครองในการประชุมแตละ

คร้ังครูที่ปรึกษาควรมีการสรุปผลและจัดทําเอกสารเปนหลักฐาน   เพื่อเปนหลักฐานในการจัด

ประชุมแตละคร้ัง  เปนขอมูลสําหรับการดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป  และเปนขอมูลสําหรับการจดั

ประชุมใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครองในคร้ังตอไป 
  
   4.  การปองกันและแกไขปญหา 
       ในการดูแลชวยเหลือนักเรียนครูที่ปรึกษาควรใหความเอาใจใสกับนักเรียนทุกคน           

เทาเทียมกัน  แตสําหรับนักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหานั้น  จําเปนอยางมากที่ตองใหความดูและใสใจ   

อยางใกลชิดและหาวิธีการชวยเหลือ  ทั้งการปองกันและการแกปญหา  โดยไมปลอยปละละเลย         

นักเรียนจนกลายเปนปญหาของสังคม  การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนจึงเปนภาระงาน         

ที่ยิ่งใหญและมีคุณคาอยางมาก  ในการพัฒนาใหนักเรียนเติบโตเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม

ตอไปนอกจากนี้ทุกคร้ังของการชวยเหลือนักเรียนควรมีการบันทึกไวเปนหลักฐานดวย การปองกัน

และการแกไขปญหาใหกับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิควิธีการ  แตส่ิงที่ครูที่ปรึกษาจําเปนตอง

ดําเนินการ   มี  2  ประการ  คือ 

  4.1 การใหการปรึกษาเบ้ืองตน การใหการปรึกษาเบ้ืองตนเปนการชวยเหลือผอน

คลายปญหาใหลดนอยลงทั้ งดานความรู สึก   ความคิดและการปฏิบั ติตนของนักเ รียน               

โดยมุงหวังใหนักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามหรือพึงประสงค   ปจจัยสําคัญ

ที่ชวยใหการปรึกษามีประสิทธิภาพในการชวยเหลือนักเรียนครูที่ปรึกษาควรมีความรูและทักษะ

พื้นฐานดังนี้  จิตวิทยาวัยรุน ความตองการพื้นฐานของมนุษย ทั้งรางกายและจิตใจ    กระบวนการ

และทักษะการปรึกษาเบ้ืองตน  ที่สําคัญๆ  คือ  การสรางสัมพันธภาพ  การใชคําถาม  การรับฟง

เนื้อหาและความรูสึก  การชวยเหลือแกไขปญหา  แนวทางการแกไขปญหาของนักเรียนในแตละ
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ลักษณะปญหา  เชน  ดานการเรียน สุขภาพ  ครอบครัว หรือการใชสารเสพติด  การพนัน หนีเรียน  

เปนตน 

     แนวดําเนินงานเกี่ยวกับการใหการปรึกษาเบ้ืองตน  ครูที่ปรึกษาควรมีความพรอมใน

การใหการปรึกษาชวยเหลือนักเรียนดวยความรูสึกที่ดีตอนักเรียน  ต้ังแตเร่ิมตนจนจบการปรึกษา

โดยมีกระบวนการในการปรึกษา  ดังนี้  สรางสัมพันธภาพ  พิจารณาและทําความเขาใจปญหา  

กําหนดวิธีการและดําเนินการแกไขปญหา   การยุติการปรึกษา 

  การเปนผูใหการปรึกษาที่ดี  มีคุณภาพนั้นควรจะปฏิบัติดังนี้   1)  รับการฝกอบรม

เกี่ยวกับการปรึกษาหรือวิธีการดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานตางๆ  ซึ่งอาจรับการอบรมจาก

หนวยงานภายนอกหรือโรงเรียนจัดอบรมให  2) หมั่นฝกฝนทักษะการปรึกษา  พัฒนาเพื่อเพิ่มพูน

ความสามารถอยางสม่ําเสมอ   ศึกษาคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการหรือความรูที่

เกี่ยวของกับการปรึกษาการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  4.2 การจัดกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหาในการปองกันและแกไขปญหา            

ของนักเรียนนอกจากปรึกษาเบื้องตนแลวการจัดกิจกรรมตางๆ  เพื่อการชวยเหลือนักเรียนก็เปน      

ส่ิงสําคัญ   เพราะจะทําใหการชวยเหลือมีประสิทธิภาพ  กอใหเกิดความรวมมือรวมใจของครูทุก

คนรวมทั้งผูปกครองดวย 

  ครูที่ปรึกษาสามารถคิดพิจารณากิจกรรมเพื่อการแกไขปญหาของนักเรียนไดหลาย      

แนวทาง  ซึ่งในที่นี้สรุปไว  5  แนวทางที่จําเปนคือ   1)  การใชกิจกรรมเสริมหลักสูตร  2) การใช    

กิจกรรมในหองเรียน   3)  การใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน    4)  การใชกิจกรรมซอมเสริม  5) การใช 

กิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง 

  สําหรับกิจกรรมใน  (2), (3)  และ  (5)  ครูที่ปรึกษาสามารถดําเนินการดวยตนเอง  

สวนใน  (1) และ  (4)  จําเปนตองมีการประสานงานเพื่อขอความรวมมือจากครูอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

รวมทั้งการสนับสนุนของผูบริหารโรงเรียนดวยแตอยางไรก็ตามการชวยเหลือทั้ง  5  กิจกรรม

ดังกลาว  ครูที่ปรึกษาสามารถขอคําแนะนําความคิดเห็นจากครูอ่ืน ๆ ในการจัดกิจกรรมเพ่ือให

ไดผลยิ่งข้ึน   การพิจารณาเลือกใชกิจกรรม  ครูที่ปรึกษาควรคํานึงถึง 1) ความเหมาะสมสอดคลอง

กับลักษณะปญหา  2) บุคลิกลักษณะของนักเรียนแตละคนสภาพของช้ันเรียน/โรงเรียน/ชุมชน 

  ขอที่พึงตระหนักในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน  1) การรักษาความลับ  

เร่ืองราวขอมูลของนักเรียนที่ใหการชวยเหลือแกไข  ตองไมนําไปเปดเผย  ยกเวนเพื่อขอความ

รวมมือในการชวยเหลือนักเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวของ  โดยไมระบุชื่อ – สกุลจริงของนักเรียนและ

การเปดเผยควรเปนไปในลักษณะที่ใหเกียรตินักเรียน  บันทึกขอมูลการชวยเหลือนักเรียน  ควรเก็บ
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ไวในที่เหมาะสมและสะดวกในการเรียกใช  การรายงานการชวยเหลือนักเรียน  ควรรายงานในสวน

ที่เปดเผยไดโดยใหเกียรติและคํานึงถึงประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ  2) การแกไขปญหา     

การชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียน  ตองพิจารณาสาเหตุของปญหาใหครบถวนและหาวิธีการ

ชวยเหลือใหเหมาะสมกับสาเหตุนั้นๆ  เพราะปญหามิไดเกิดจากสาเหตุของปญหาเพียงสาเหตุ

เดียวแตอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน  ปญหาที่เหมือนกันของนักเรียนแตละ

คนไมจําเปนตองเกิดจากสาเหตุที่เหมือนกันและวิธีการชวยเหลือที่ประสบความสําเร็จกับนักเรียน

คนหนึ่ง   ก็อาจไมเหมาะกับนักเรียนอีกคนหนึ่งเนื่องจากความแตกตางของบุคคล  ดังนั้นการ

ชวยเหลือนักเรียน  โดยเฉพาะการใหการปรึกษาจึงไมมีสูตรการชวยเหลือสําเร็จตายตัว         

เพียงแตมีแนวทางกระบวนการหรือทักษะการชวยเหลือที่ครูแตละคนสามารถเรียนรูฝกฝน       

เพื่อการนําไปใชใหเหมาะสมกับแตละปญหาของนักเรียน 

    5.  การสงตอนักเรียน 
        ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาตามกระบวนการในขอ  4  

นั้น  อาจมีบางกรณีที่ปญหามีความยากตอการชวยเหลือ  หรือชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรม 

ไมดีข้ึน  ก็ควรดําเนินการสงตอไปยังผูเช่ียวชาญเฉพาะดานตอไป  เพื่อปญหาของนักเรียนไดรับ  

การชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วข้ึน  หากปลอยใหเปนบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษาหรือคน

ใดคนหนึ่งเทานั้น  ความยุงยากของปญหาอาจมีมากข้ึน  หรือลุกลามกลายเปนปญหาใหญโตจน

ยากตอการแกไข  การสงตอแบงเปน  2  แบบคือ  

       1. การสงตอภายใน    ครูที่ปรึกษาสงตอไปยังครูที่สามารถใหการชวยเหลือได  ทั้งนี้

ข้ึนอยูกับลักษณะปญหา  เชน  สงตอครูแนะแนว  ครูพยาบาล   ครูประจําวิชาหรือฝายปกครอง  

เปนตน 

       2. การสงตอภายนอก   ครูแนะแนวหรือฝายปกครองเปนผูดําเนินการตอไปยัง

ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

      สําหรับการสงตอภายในหากสงตอไปยังครูแนะแนวหรือฝายปกครองจะเปนการแกไข

ปญหาที่ยากตอการชวยเหลือของครูที่ปรึกษา  เชน  ปญหาเกี่ยวกับจิตใจ   ความรูสึก   ปญหา

พฤติกรรมที่ซับซอนหรือรุนแรง   เปนตน  ครูที่รับตอตองมีการชวยเหลืออยางเปนระบบ  และ

ประสานการทํางานกับผูเกี่ยวของ   เพื่อการชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ  แตหากเกิดกรณียากตอ

การชวยเหลืออีก   ก็ตองสงตอผูเช่ียวชาญภายนอกเชนกัน  ดังแผนภูมิแสดงกระบวนการ

ดําเนินงานของครูแนะแนว / ฝายปกครอง   
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แผนภูมิที่   4   กระบวนการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาของครูแนะแนว / ฝายปกครอง  

 

 

รับนักเรียนตอจากครูที่ปรึกษา 

ใหการปรึกษา / ชวยเหลือ 

พฤติกรรมของนักเรียนดี

ข้ึนหรือไม 
สงกลับครูที่ปรึกษา 

ใหดูแลชวยเหลือตอไป 

ประชุมปรึกษารายกรณี 

(Case  Conference) 

พฤติกรรมของนักเรียนดี

ข้ึนหรือไม 

สงตอผูเชี่ยวชาญภายนอก 

ดีข้ึน 

ดีข้ึน 

ไมดีข้ึน        ยากตอการชวยเหลือ 

ไมดีข้ึน        ยากตอการชวยเหลือ 
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 แนวทางการพิจารณาในการสงตอโดยครูที่ปรึกษา   
 1)   นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไมดีข้ึนหรือแยลง   แมวาครูที่ปรึกษาจะดําเนินการ

ชวยเหลือดวยวิธีการใด  

 2)   นักเรียนไมใหความรวมมือในการชวยเหลือของครูที่ปรึกษา  เชน  นัดใหมาพบแลวมา

ตามนัดอยูเสมอใหทํากิจกรรมเพื่อการชวยเหลือก็ไมยินดีรวมกิจกรรมใด ๆ  เปนตน   

 3)   ปญหาของนักเรียนที่เปนเร่ืองเฉพาะดาน  เชน  เกี่ยวของกับความรูสึก  ความซับซอน

ของสภาพของจิตใจที่จําเปนตองใหการชวยเหลืออยางใกลชิดและไดรับการบําบัดทางจิตวิทยา

ควรพิจารณาสงตอใหผูมีความรูเฉพาะทางเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตอไป 

  แนวดําเนินการสงตอนักเรียนครูที่ปรึกษาควรดําเนินการดังนี้  1)  ประสานงานกับครู       

ที่จะชวยเหลือนักเรียนตอเพื่อใหทราบลวงหนากอน  2)  สรุปขอมูลสวนตัวของนักเรียนที่เกี่ยวของ

กับการชวยเหลือและวิธีการชวยเหลือที่ผานมา  รวมทั้งผลที่เกิดข้ึนจากการชวยเหลือ  และวิธีการ

ชวยเหลือที่ผานมา  รวมทั้งผลที่เกิดข้ึนจากการชวยเหลือนั้นใหผูรับการชวยเหลือนักเรียนทราบ  

โดยมีแบบบันทึกการสงตอหรือแบบประสานงานขอความรวมมือจากผูเกี่ยวของ  3) ครูที่ปรึกษา

ควรช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจถึงความจําเปนในการสงตอโดยใชคําพูดที่สรางสรรค  ระมัดระวังมิให

นักเรียนเกิดความรูสึกผิด  กังวล  หรือโกรธ  เปนตน  แตใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีจากการสงตอ

และยินดีไปพบครูที่จะชวยเหลือตามแตกรณีที่ครูปรึกษาพิจารณาวาเหมาะสม  4) ครูที่ปรึกษา  

นัดวัน  เวลา  สถานที่นัดพบกับครูที่รับชวยเหลือนักเรียน  และสงตอใหเรียบรอย    5) ติดตามผล   

การชวยเหลือนักเรียนอยางสม่ําเสมอ56 

   ในปงบประมาณ  2546  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  ได

กําหนดจุดเนนประการหนึ่ง  คือใหโรงเรียนจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  ที่เคยใชต้ังแตป  

พ.ศ.2542  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในฐานะที่มีบทบาทในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไดเล็งเห็นวาภาวะวิกฤตที่

เกิดข้ึนตอเด็กและเยาวชนอยางมากมาย  เชน  การทะเลาะวิวาท  การแตงกาย  ชูสาว  ยาเสพติด    

การแขงขันรถจักรยานยนตบนทองถนนอยางผิดกฎหมาย  ฯลฯ  ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ

ในอนาคต  จึงมีนโยบายสําคัญที่จะตองรวมมือกับทุกฝายทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการแก

ใขปญหานี้  วิธีการแกไขปญหานี้  วิธีการหนึ่งคือ นําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาดําเนนิการ

                                                        
56 หนวยศึกษานิเทศก   กรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ, ระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  (กรุงเทพฯ : โรงพมิพการศาสนา, 2544), 7 -  29. 
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อยางจริงจัง  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนระบบที่ชวยปองกันและแกใขปญหาท่ีเกิดข้ึนได

รวมทั้งยังชวยเสริมสรางคุณภาพที่ดีใหแกเด็กและเยาวชน  ทั้งดานรางกายจิตใจ  สติปญญา    

ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและวิถีชีวิตที่เปนสุข   ซึ่งมีโรงเรียนจํานวนมากที่สามารถ

ดําเนินงานสงเสริมเเละพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง        

และมีโรงเรียนจํานวนหนึ่งที่สามารถดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยาง

ตอเนื่องจากปการศึกษา 2542 และมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมศักยภาพตามความสนใจ  และ

ความถนัดของนักเรียนอยางหลากหลาย  จนไดรับการยกยองวาจัดระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนไดอยางมีคุณภาพในระดับเขตพื้นที่บางระดับเขตตรวจราชการบาง   โดยเฉพาะอยางยิ่งมี

โรงเรียนจํานวน  13  โรง   ตอมาไดรับโลรางวัลพรอมใบประกาศเกียรติคุณประเภทดีเดนจํานวน  

3 โรง  และเงินรางวัลโรงละ  100,000  บาท  ประเภทยอดเยี่ยม    จํานวน  5  โรง  และเงินรางวัล

โรงละ  50,000  บาท  และประเภทยกยองเชิดชูเกียรติจํานวน  5  โรง  และเงินรางวัลโรงละ    

20,000  บาท   จาก ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี   ในวันครูวันที่  16  มกราคม  2547  ที่ผานมา  ณ  

หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร   มีรายช่ือโรงเรียนดังนี้  1)  โรงเรียนวร

นารีเฉลิม   จังหวัดสงขลา   2) โรงเรียนยางชุมนอย  จังหวัดศรีษะเกษ   3)โรงเรียนผดุงปญญา      

จังหวัดตาก  4)  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม  5) โรงเรียนบางแมหมายรัฐราษฎร

รังสฤษด์ิ  จังหวัดสุพรรณบุรี  6) โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  7) โรงเรียน

จอมสุรางคอุปถัมภ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8) โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค   กรุงเทพมหานคร    

9) โรงเรียนขอนแกนวิทยายน  จังหวัดขอนแกน  10) โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา          

11) โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห  จังหวัดราชบุรี  12) โรงเรียนเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร และ     

13)  โรงเรียนมวงไขพิทยาคม   จังหวัดแพร 

   จากบัญชีรายชื่อสถานศึกษาดีเดนในเขตพื้นที่การศึกษาดีเดนในเขตพื้นที่การศึกษาที่

ดําเนินงานประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานเร่ืองระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน   ตามโครงการ

สานสายใยครูและศิษย  ปการศึกษา 2546  พบวาสวนใหญเปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  เหตุใด

ถึงเปนเชนนี้  เมื่อวิเคราะหถึงสาเหตุ   จึงไดขอสรุปวาเปนเพราะระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนี้  

ไดเร่ิมตนดําเนินการประเดิมในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) ผลผลิตที่ตามมา

จึงสอดคลองกับตัวบงช้ีและเกณฑที่กําหนดไวสําหรับการประเมิน  เชน  การมีความตระหนักใน

ความตองการความรูความเขาใจในงาน  การบริหารจัดการระบบการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล   

การคัดกรองและแยกกลุมนักเรียน   การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายทั้งในและนอกโรงเรียน     

การสรางเครือขายผูปกครองการสงตอ   การรายงาน  ฯลฯ 
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   ในปการศึกษา 2547 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   กําหนดเปาหมาย

ขยายผลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน  ใหครอบคลุมโรงเรียนที่จัดการ

เรียนรูระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาดวย  เพื่อเตรียมการในเร่ืองนี้  

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) โดยกลุมพัฒนาระบบการแนะแนว   ซึ่งทําหนาที่

เปนผูแทนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   กําลังเรงรัดจัดเตรียมงานเพื่อใหเกิด

การขยายผลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนการใหญ  ไดจัดเตรียมเอกสารและส่ือเพื่อสราง

ความตระหนักและความเขาใจใหแกครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน     

เชน  เอกสารแนวทางปฏิบัติสําหรับผูบริหาร  เอกสารแนวทางปฏิบัติสําหรับครู  เอกสารคูมือ

วิทยากรแกนนําส่ือวีดิทัศนเพื่อสรางความเขาใจในระบบการดูแลนนักเรียน  เปนตน   เตรียมการ

ฝกอบรมใหมีวิทยากรแกนนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในทุกเขตพื้นที่การศึกษา  เตรียมการ

ติดตามประเมินผล  เพื่อการยกยองเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนได

อยางมีคุณภาพ  เปนตน 

    วัตถุประสงคในการจัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  คือ  เพื่อใหโรงเรียนมีระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีกระบวนการ  วิธีการ  และเครื่องมือที่มีคุณภาพและมีหลักฐาน

ตรวจสอบได    เพื่อสงเสริมใหครูประจําช้ันหรือครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียนผูปกครอง  ชุมชน  

หนวยงาน  และองคกรภายนอกมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปน

คนที่สมบูรณ   ทั้งดานรางกาย   อารมณ   สังคม  และสติปญญา  ประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีมากมาย  เชน  ไดรับการชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตาม

สภาพปญหา        มีสัมพันธภาพที่ดีกับครู  เกิดความรูสึกที่อบอุนและไววางใจครู  รูจักตนเองและ

ควบคุมตนเองได   ไดรับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ  (EQ) ซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนา

ความฉลาดดานอ่ืน ๆ ตอไป   เรียนรูอยางมีความสุขและไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพไดรับการเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตที่ดี   ซึ่งไดแกทักษะการรูจักตนเอง   การเรียนรู

ทักษะทางสังคม   การจัดการ  และสรางงานอาชีพ  นอกจากนี้  นักเรียนยังจะไดรับการดูแล

ชวยเหลือจากผูเกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอยางเขมแข็งและจริงจัง 

   ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  จัดทําข้ึนตามแนวคิดการบริหารงานเชิงระบบที่มี

โครงสรางสําคัญ  3  องคประกอบไดแก   ปจจัย (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต  

(Output) โดยที่แตละองคประกอบจะมีรายละเอียดและมีปฏิสัมพันธกันสามารถใหขอมูลยอนกลับ

เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ดังแสดงในภาพแผนภูมิ   5 
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แผนภูมิที่  5    แนวคิดการบริหารงานเชิงระบบ 

ที่มา  :  กรมสามัญศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนชวง

ชั้นที่ 3  – ชวงช้ันที่  4  (กรุงเทพฯ : สํานักพัฒนาสุขภาพจิต, 2546 ), 31. 

 

  ในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตอง

ตระหนักและรับผิดชอบการบริหารจัดการวางระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกับครูทุกคนใน

โรงเรียน  รวมทั้งผูเกี่ยวของและหากจะใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน  ควรมีแนวทางการดําเนินงานในข้ันตอนตอไปนี้ 

   1. ศึกษาสภาพและทิศทางการดําเนินงานกลาวคือ   ศึกษาและทําความเขาใจนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน    ศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาและศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดทํา

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและศึกษาและวิเคราะหบริบทในชมชุน 

ปจจัยนําเขา (Input) 
 

• คณะผูบริหาร 

• ครูประจําชั้น / ครูท่ี

ปรึกษา 

• ครู / บุคลากรท่ี

เก่ียวของ 

• ผูปกครอง 

• ชุมชน 

• งบประมาณ 

กระบวนการ (Process) 

 
• การรูจักเด็กเปน

รายบุคคล 

• การคัดกรองเด็ก 

• การสงเสริม / พัฒนา 

• การปองกัน / แกไข 

• การสงตอนักเรียน 

ผลผลิต (Output) 

 
• ปริมาณนักเรียนในกลุม

เส่ียงและกลุมมีปญหาลด

นอยลง 

• นักเรียนมีพฤติกรรมเปนไป

ตามวัตถุประสงคท่ี

สถานศึกษากําหนด 

• นักเรียนมีคุณภาพ / 

คุณลักษณะตามท่ี

ึ

ขอมูลยอนกลับ 

การบริหารงานเชิงระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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     2. วางแผน   คือ   จัดสรางทีมทํางานและสรางความตระหนัก / เจตคติที่ดีในการ

ทํางานแกทีมงานกําหนดกลยุทธการดําเนินงานจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน   กําหนด

มาตรฐานการดําเนินงานจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน   จัดทําแผนงาน / ปฏิทินปฏิบัติงาน

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตลอดปการศึกษา   จัดทําส่ือ / นวัตกรรม   สนับสนุนการ

ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    3. ดําเนินงานตามแผนคือ  พัฒนาบุคลากรใหมีเจตคติ  ความรูความเขาใจ   และ

ความสามารถในการดําเนินงานตามกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนสนับสนุนใหครูที่ปรึกษา

และบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียน  ครอบคลุมทั้งการรูจักนักเรียนเปน

รายบุคคลการคัดกรอง  การสงเสริมพัฒนา  การปองกัน  การแกไข   และการสงตอภายในและ

ภายนอก   และชวยใหสามารถปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนดอยางราบร่ืนและมีคุณภาพ   

ผลิตหรือจัดหาส่ือ /นวัตกรรมในการสนับสนุนกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูประจําช้ัน 

/ ครูที่ปรึกษา  และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

    4. นิเทศ   กํากับ   ติดตาม   เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณและประสานความ

รวมมือในการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูประจําช้ัน / ครูที่ปรึกษา   และบุคลากรที่เกี่ยวของ  

นําเสนอขอมูลความรูและเทคนิควิธีที่เปนประโยชนตอการดูแลเหลือนักเรียนติดตามผลการ

ดําเนินงานของครูในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง 

    5. ประเมินเพื่อทบทวน   เปนการจัดประเมินผลการดําเนินงานตามกระบวนการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของครูแตละระดับชั้นดวยวิธีการที่หลากหลายอยางนอยปละ  1  คร้ัง  เปนการ

ประเมินเพื่อพัฒนาดวยบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร   นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงสวน

ที่เปนจุดออนและพัฒนาในสวนที่ดีเปนที่ยอมรับ  ใหกาวหนายิ่งข้ึนเพื่อใหมีความเขมแขงมั่นคง

ตลอดไป 

      6. สรุป   รายงานและประชาสัมพันธ   คือ   จัดทําหลักฐานการสรุป  รายงาน

ประชาสัมพันธที่ครอบคลุมจุดประสงค  เปาหมาย  วิธีการดําเนินงาน   ผลการดําเนินงาน  ปญหา

และอุปสรรค   ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา   และการรายงาน  รวมทั้งเผยแพร

ประชาสัมพันธงาน 

     ในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน   จําเปนตองมีการประสานงาน

กันอยางใกลชิดรวมมือกันทํางานเปนทีม  ประกอบดวยทีมนํา  ทีมทํา  และทีมสนับสนุน             

ซึ่งเหมาะกับโรงเรียนขนาดใหญสวนขนาดเล็กจําเปนตองบูรณาการทั้งสามทีม   เพื่อใหมีการ
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ปฏิบัติงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนได    ทั้งนี้ควรมีการกําหนดแผนการทํางานใหรอยรัด   

เชื่อมโยงและประสานสัมพันธ   จึงจะเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน57   ดังแสดงในแผนภูมิ   6 

 
การทํางานเปนทีม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่   6  แสดงความสัมพันธในการทํางานเปนทีม  

 

  ในการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนจะประสบผลสําเร็จได   ตองอาศัยการรวมกัน

ทํางานเปนทีมการทํางานอยางเปนระบบ   มุงสูมาตรฐานการศึกษา  มีการนิเทศติดตาม   ใหขวัญ

กําลังใจแกผูปฏิบัติงานและการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   

ซึ่งไดแก  ผูบริหารโรงเรียน   ครูประจําช้ันหรือครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว เครือขายผูปกครอง   ชมุชน    

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   หนวยงานที่ใหการชวยเหลือ  อาทิ   สาธารณสุขจังหวัด

และอําเภอ    เปนตน58        

 

 

 

                                                        
57 อภิชาต   เศรณีวิจัยกิจการ,  “ระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน,”  วารสารวิชาการ   7,  

(เมษายน – มิถุนายน   2547) : 59 -62. 
58 เร่ืองเดียวกนั , 64. 

ทีมนาํ (๑ คร้ังตอภาค) 

ทีมทาํ (๑ คร้ังตอสัปดาห) ทีมประสาน (๑ คร้ังตอเดือน) 
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เขตตรวจราชการท่ี  6 
 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไดบัญญัติ

มาตรา 20 ใหกระทรวงศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวงเพ่ือทําหนาที่ในการตรวจราชการ 

ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศ ใหคําปรึกษา และแนะนํา 

เพื่อการปรับปรุงพัฒนา เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีหนวยงาน และสถานศึกษาทีรั่บผิดชอบใน

การจัดการศึกษาเปนจํานวนมากต้ังอยูทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนั้น เพื่อใหการตรวจ

ราชการของกระทรวงศึกษาธิการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงทุกหนวยงานและสถานศึกษา  

ตลอดจนเพ่ือเปนสถานที่ปฏิบัติงานของผูตรวจราชการ และหนวยสนับสนุนการตรวจราชการใน

แตละเขตตรวจราชการ  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศจัดต้ังสํานักผูตรวจราชการประจําเขต

ตรวจราชการ 1-12 และกรุงเทพมหานคร   โดยใหเปนหนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทาสํานักใน

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พรอมทั้งกําหนดเขตพื้นที่การตรวจราชการตามมติ

คณะรัฐมนตรี   

 กระทรวงศึกษาธิการจึงมีคําส่ังที่ สป. 262/2547  ลงวันที่ 19 เมษายน 2547  เร่ือง  

การกําหนดเขตตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 21 กันยายน 2547  เร่ือง จัดต้ังสํานักผูตรวจราชการประจําเขต

ตรวจราชการ   โดยกําหนดใหสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 6  ต้ังอยูที่จังหวัด

ราชบุรี  รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่  6  จังหวัดกาญจนบุรี   นครปฐม   ราชบุรี  สุพรรณบุรี  และ

เขตตรวจราชการท่ี  7  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  และใหมี

บทบาทหนาที่ดังนี้ 
 

บทบาทหนาที่ 
 1. ศึกษา วิเคราะหขอมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ 

 2. ดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการตรวจราชการ   นิเทศ   ติดตาม  ประเมินผล 

และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายและแผนการติดตามและประเมินผลของกระทรวง 

 3. วิจัยและพัฒนาระบบและประสานเครือขายการตรวจราชการ   การติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ 

 4. ปฏิบัติการรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือ      

ที่ไดรับมอบหมาย 
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โครงสรางการปฏิบัติงาน 
 

 สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่  6  แบงโครงสรางเปน  1 ฝาย   3  กลุม  

ดังนี้ 

 
ลักษณะงานในแตละฝาย/กลุมมีดังนี้ 

 1. ฝายบริหารงานทั่วไป   มีอํานาจหนาที่ดังนี้   

     1.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป   ของสํานักผูตรวจราชการประจําเขต

ตรวจราชการ 

     1.2 ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณของกลุม

ตางๆ ในภาพรวมของสํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการ  

      1.3 ดําเนินการเก่ียวกับงานบุคลากร   งานการเงินบัญชีและพัสดุ   งานอาคาร

สถานที่ งานยานพาหนะ   งานรักษาความปลอดภัย   งานตรวจสอบและรับเร่ืองราวรองทุกขของ

สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการ 

     1.4 ดําเนินการเก่ียวกับการเผยแพรและประชาสัมพันธ   งานตรวจราชการ           

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวง   ของสํานักผูตรวจประจํา

เขตตรวจราชการ 

     1.5 ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 
 

 

ผอ.สตรข. 6 
 

 

ฝาย 
บริหารงานท่ัวไป 

 

กลุม 
แผนงานและ

ประสานการตรวจ
ราชการ 

กลุม 
ติดตามและ
ประเมินผล 

กลุม 
เครือขาย
ปฏิบัติการ

ทางการศึกษา 
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 2. กลุมแผนงานและประสานการตรวจราชการ  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

     2.1 ศึกษา   วิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการกระทรวง   ประสานนโยบายและ

แผนการตรวจราชการ   การวิเคราะหจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณ   เพื่อการปฏิบัติงานและการ

ตรวจราชการในเขตตรวจราชการ 

     2.2 การประสานและส นับสนุ นกา รตรวจ ราชกา รของ ผู ต ร วจร าชกา ร

กระทรวงศึกษาธิการ   รวมทั้งประสานเครือขายการตรวจราชการกับหนวยงานท้ังในและนอก

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในเขตตรวจราชการ 

     2.3 ดําเนินการตรวจราชการที่เปนอํานาจหนาที่ของผูตรวจราชการกระทรวง ตามที่

ไดรับมอบหมายและรายงานผลการตรวจราชการในเขตตรวจราชการ 

     2.4 ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย   เพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการในเขตตรวจราชการ 

     2.5 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ วิเคราะห ประมวลผลเพื่อสนับสนุนการตรวจ

ราชการและเครือขายทางการศึกษา 

     2.6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือที่

ไดรับมอบหมาย 
 

 3. กลุมติดตามและประเมินผล   มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

     3.1 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายการ

จัดการศึกษา   แผนปฏิบัติราชการโครงการปกติและโครงการพิเศษของกระทรวงในเขตตรวจ

ราชการ 

    3.2 ดําเนินงานติดตาม   ประเมินผลและรายงานผลการติดตามและประเมินผลตาม

นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการในเขตตรวจราชการ 

    3.3 ศึกษา   วิเคราะห   วิจัย   ประมวลผลและจัดทํารายงานผลการนิเทศ   ติดตาม 

และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการในเขตตรวจ

ราชการ 

    3.4 ประสานเครือขายการติดตาม ประเมินผลกับหนวยงานทั้งใน และนอกสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ   ภายในเขตตรวจราชการ 

                     3.5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ

ไดรับมอบหมาย 
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 4. กลุมเครือขายปฏิบัติการทางการศึกษา   มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

  4.1 การประสานราชการกับหนวยงาน และบุคลากรในเครือขายทางการศึกษาระดับ

กระทรวงและในระดับพื้นที่   สงเสริมใหเกิดเครือขายการทํางานดานการศึกษารวมกัน 

  4.2 ดําเนินการติดตามความสําเร็จ หรือสภาพปญหา การดําเนินงานทางการศึกษา

ของหนวยงานเครือขาย ดวยกระบวนการทางการศึกษาวิจัย และการสํารวจขอมูลอยางเรงดวน

ตรงกับกลุมเปาหมาย 

  4.3 วิเคราะหสภาวการณและสภาพปญหาทางการศึกษา   เพื่อการนําขอมูล

สารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการการบงชี้สภาวะการแกไขปญหาและการปรับปรุงวิธีการ

ดําเนินงานทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมสอดคลองกับพื้นที่ 

  4.4 จัดระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระดับภูมิภาค    ดวยการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากสถานศึกษา   เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่บริการนํามาบูรณาการเปนภาพรวมของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

  4.5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ   หรือ

ไดรับมอบหมาย 
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งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 
งานวิจัยในประเทศไทย 
         

     ปราโมทย  ร้ีพล  ศึกษาวิจัยเร่ือง เงื่อนไขความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการ

โรงเรียนสีขาวในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี   พบวา  1)  สภาพและ

การปฏิบัติของโรงเรียน  พบวา  ในสภาพรวมและตัวแปรสภาพแวดลอมและกระบวนการโรงเรียน

สวนใหญมีลักษณะใช  และปฏิบัติมากที่สุด   เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายตัวแปรยอย  ตัวแปร

สภาพแวดลอม   โรงเรียนมีสภาพในลักษณะใช  จํานวนสามตัวแปร  คือตัวแปรสภาพภูมิศาสตร   

นโยบายและแผน   และกรอบการดําเนินงาน  ตัวแปรกระบวนการ  โรงเรียนสวนใหญ  ปฎิบัติ 

จํานวนหาตัวแปร  คือ  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ   การวางแผน

ดําเนินการการดําเนินงานตามแผน    การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการประเมินผล                

2)  ความแตกตางในการปฏิบัติงานของโรงเรียนสีขาวที่ผานและไมผานเกณฑการประเมิน  พบวา 

ในภาพรวม   ตัวแปรสภาพ   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยโรงเรียน

ที่ผ านเกณฑการประเ มินมีจํ านวนมากกวา  เมื่ อพิจารณาในรายตัวแปรยอย   พบวา  

สภาพแวดลอม   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยโรงเรียนที่ไมผาน

เกณฑการประเมินมีจํานวนมากกวาการทดสอบหลังดวยวิธีการของมารสกีโล (MarasQuilo’s  

test)ในภาพรวม   ตัวแปรสภาพแวดลอมและตัวแปรยอยสภาพเศรษฐกิจ  พบวา  มีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งในขอคําตอบใชและไมใชและไมทราบ59  

    ศิริพร  อุดมกุศลศรี   ศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่

จําแนกมาตรฐานคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

ราชบุรี  พบวา ผลการวิจัย พบวา  1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนทั้งสองกลุมใน

ภาพรวม 

                                                        
             59 ปราโมทย  ร้ีพล, “เงื่อนไขความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาวใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 

บทคัดยอ.     
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อยูในระดับมาก  2) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

นักเรียนและไมผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพนักเรียน ในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณา

รายดาน พบวา พฤติกรรมดานการสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียนและการใชทักษะดานการบริหาร 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน     

ดานการใชทักษะดานการบริหารและการอํานวยความสะดวกในการประชุมสามารถจําแนก

มาตรฐานคุณภาพนักเรียน เปนโรงเรียนที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑ ไดถูกตองรอยละ 64.360 

      ไพวัลย     เหล็งสุดใจ   ศึกษาวิจัยเร่ือง   ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพ

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนกับคุณภาพนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  ในเขต

กรุงเทพมหานคร   พบวา  1)  การประกันคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนสังกัด

กรมสามัญศึกษา  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  2)  คุณภาพนักเรียนโรงเรียน  

สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง        

3) ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนกับคุณภาพนักเรียน

โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร   มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .0161 

      ไพฑูรย    เลียบวัน   ไดทําการวิจัย   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ 

ปฎิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี  พบวา 1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร

สถานศึกษา   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  2)  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ

ประเมินคุณภาพภายนอก   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  3)  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่

สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ

                                                        
            60 ศิริพร อุดมกุศลศรี, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่จําแนกมาตรฐาน

คุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี “ 

(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), บทคัดยอ. 

               61 ไพวัลย  เหล็งสุดใจ, “ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนกับคุณภาพนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2547), บทคัดยอ.     
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สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี โดยภาพรวม คือการควบคุม

การปฏิบัติงาน  การกําหนดมาตรฐานกาปฏิบัติงานและการฝกอบรม    การตัดสินใจและการมี

ปฏิสัมพัมธและการมีอิทธิพลตอกัน62 

     ผองใส    ศรีวังพล    ไดทําการวิจัย   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ

องคประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  พบวา  1) พฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน   พบวา  

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง  2 ) องคประกอบของ

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพอยู ในระดับมาก    ทั้งภาพรวมและแยกพิจารณาเปนรายดาน                    

3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอองคประกอบของทีมงานที่มีประสิทธิภาพใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา  คือ  พฤติกรรมดานการมีปฏิสัมพัมธและการมีอิทธิพลตอกัน   การกําหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม63    

     ศิริรัตน  นิ่มมา  ศึกษาวิจัยเร่ือง  การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียนไพศาลีพิทยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 3 พบวา  ปจจัยพื้นฐานดาน

สภาวะแวดลอมของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  อยูในระดับมาก  ดานกระบวนการปฏิบัติ

ระหวางดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด  ไดแก  ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน64 

 

                                                        
  62 ไพฑูรย   เลียบวัน , “ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฎิบัติงานตาม

มาตราฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2547), บทคัดยอ. 

  63 ผองใส      ศรีวังพล, “ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอองคประกอบของ

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2547 ), บทคัดยอ. 

  64 ศิริรัตน    นิ่มมา,  “การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนไพศาลี

พิทยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 3” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, 

2548), บทคัดยอ.   
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งานวิจัยตางประเทศ 
 

                    คลิก (Click)  ศึกษาทัศนคติของอาจารยใหญ  จํานวน 475  คน  และครูผูให

คําปรึกษา  จํานวน 148  คน  ในโรงเรียนประถมศึกษา  รัฐเทกซัส ระหวางป 1969 – 1970 

ผลการวิจัยพบวา  ทั้งอาจารยใหญ  และครูที่ปรึกษา  มีทัศนคติตรงกันดังนี้ 

1. การใหคําปรึกษานักเรียนเปนรายบุคคล  การใหคําปรึกษาแกครู และผูปกครอง     

มีความสําคัญมาก  ที่เรียงตามลําดับ 

2. การใหบริการสนเทศทางดานอาชีพ   การวางแผนดานหลักสูตร   การเรียน   การ 

สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาดานรางกาย   พบวา  ไมใชหนาที่ของผูใหคําปรึกษา 

3. หนาที่ของผูใหคําปรึกษา  คือ  การวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล  การวางตัว 

นักเรียนเปนรายบุคคลและการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหารายแรง 

4. บริการแนะแนวควรไดรับการปรับปรุงขยายผลในโรงเรียนประถมศึกษาใหมากข้ึน65 

       แอปเปลไวท  (Applwhite)  ไดศึกษาวิจัยกรณีศึกษาความคิดริเร่ิมในการปรับปรุงการใชให

เหมาะสมกับการวางแผนงานและการประเมินโครงงาน   พบวา   มีการจัดเตรียมสารสนเทศเก่ียวกับการแนะแนว

ในกระบวนการรับรองวิทยฐานะของสมาคมรัฐภาคกลางซึ่งไดรับการพัฒนาและการนําไปใชสําหรับภาควิชา  

คณะทํางานและการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ  กรณีศึกษานี้ไดจัดทําเปน

เอกสารของกิจกรรมและผลที่ไดรับของการรับรองวิทยฐานะที่เกิดข้ึนภายใตการแนะนําของผูจัดทําวิทยานิพนธ  

รวมไปถึงรายงานการศึกษาตนเอง  ผูมีสวนรวมซ่ึงไดจัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับจุดแข็งและขอจํากัดของแผนงาน

วิชาการของโรงเรียนภาวะผูนําขององคการ  ฝายกิจกรรมและการบริการนักเรียนละทรัพยากรของโรงเรียน   เชน  

เดียวกับแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรซึ่งประกอบดวยเปาประสงคระยะส้ันและยาวสําหรับการปรับปรุงโรงเรียนใน

อนาคต66 

                                                        
            65 William C. Click, “The Elementary School Counseling’ s Role and Principes,” 

Dissertation Abstracts International 52,5 (November 1991) : 1642 – A. 

            66 Erain   Maeissa   Applwhite,  “A  Case  Study  of  an  urban  elementary  

school  improvement  initiative  using  an  adaptation  of  a  program  planning  and  

evaluation  framework” Psychology  dissertation  of  Rutgers  The  State  University  of   

New Jersey  [Online], accessed 2 February 2004. Avaiable from  http:// www.lib.uni.com 

/dissertation/fullcit/3106379/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
  

 

68 

 

      จอหนสัน (Johnson) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่สงผลตอแผนการให

คําปรึกษาที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน พบวา แผนการแนะแนวในปจจุบันควรไดรับการปรับปรุง

แกไขเพื่อใหเหมาะสมกับเปาประสงค ยอกจากนั้นการสํารวจประสิทธิผลของแผนงานของโรงเรียน

จะสามารถนํามาใชไดกับฝายกิจกรรมการปองกันการศึกษาและผูมีวิชาชีพเกี่ยวกับการให

คําปรึกษาที่แสวงหาแผนงานการใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพที่มุ งใหความสําคัญกับ

ความกาวหนาของนักเรียน67 

                  ฟานากิตี  ดลาไมนิ (Dlamini) ไดศึกษาเร่ืององคประกอบความสัมพันธของพฤติกรรม

นักเรียนที่ไมเหมาะสมในโรงเรียนมัธยมศึกษา   เก็บขอมูลจากผูบริหาร  ครู  และนักเรียนพบวา 

ผูบริหาร ครู และนักเรียนสวนใหญเห็นพองกันวา   องคประกอบหลักที่มีความสําคัญ และ           

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทีไมเหมาะสมของนักเรียนคือ   ความสัมพันธที่มีระหวางครูกับนักเรียน  

สัมพันธกับการบริหารงาน ความสัมพันธระหวางผูบริหาร  ครู   และบุคคลที่เกี่ยวของในดานวัย

ประสบการณ   ระดับการศึกษา   ถิ่นที่อยู   ศาสนา   และการบริหารจัดการของโรงเรียน  ทั้งนี้

องคประกอบดังกลาวมีผลตอพฤติกรรมไมเหมาะสมของนักเรียนทั้งพฤติกรรมกลุมและรายบุคคล 

นอกจากนี้ยังพบวาการบริหารงานที่ออนแอ  มีอิทธิพลตอสังคม วัฒนธรรม นํามาซ่ึง

สภาพแวดลอมการเรียนรูที่ดอยคุณภาพ68 

 

 

 

 

 

                                                        
              67 Donita Louise Johnsoft, “Significant  Factors  Influencing  an  Effective  School 

Counseling Program,” Philosophy dissertation of Walden University  [Online]. accessed 

2  February 2004. Avaiable   from   http://www   lib. umi.com/disseration/fullcit/309793/      

               68 Dlamini  M.S. & M.P.Dlamini, Factons  Related to Student Unrest in Swaziland 

high school as perceived by head - teachers and students [online]. accessed 9 

September 2004. Available from http://www.ciot.org/tootkits/employment/bresee/ 

banking-system.html 
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สรุป 

 
     จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการดานการศึกษาหลายๆ ทานไดวิเคราะหและ

อธิบายในแงมุมตางๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสามารถสรุปไดวา  การบริหารงานเปน

กระบวนการดําเนินงานซึ่งประกอบดวย   การวางแผน   การจัดระบบงาน  และการควบคุม        

ซึ่งการที่ผูบริหารจะบริหารงานและนําองคกรใหประสบความสําเร็จไดนั้น  ผูบริหารนอกจาก

จะตองเปนผูมีความรู  ความสามารถและมีภาวะผูนํา  สถานศึกษาเปนองคกรหน่ึงที่มีภารกิจ

สําคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  อบรม  แกนักเรียน  เพื่อใหมีการพัฒนาดานรางกาย  จิตใจ  และ

สติปญญา    ตามวัยอยางเหมาะสม   ผูบริหารจําเปนตองแสดงพฤติกรรมการบริหารอยาง

เหมาะสมตอผูปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมเพื่อสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน    ซึ่งการ

ศึกษาวิจัยคร้ังนี้   เปนการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  8  ดาน  ตามแนวคิดของ       

ไลเคิรท (Likert)  ไดแก  การเปนผูนํา  การจูงใจ   การติดตอสื่อสาร  การปฏิสัมพันธและการ        

มีอิทธิพลตอกัน  การตัดสินใจ  การกําหนดเปาหมาย   การควบคุมการปฏิบัติงานและการกําหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม   และแนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   5  องคประกอบ  

ไดแก  1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2) การคัดกรองนักเรียน  3) การสงเสริม/พัฒนานักเรียน  

4) การปองกันและแกไขปญหา   5) การสงตอนักเรียน  การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้น  จึงข้ึนอยูกับพฤติกรรมการบริหาร

จะมี อิทธิพลตอการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเ รียน    โดยผูบ ริหารตองแสดง                

พฤติกรรมการบริหารอยางเหมาะสม   เอ้ือตอการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและถือวา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนงานสวนหนึ่งของสถานศึกษาที่มีความสําคัญไมนอยไปกวางาน

อ่ืนๆ    ที่สถานศึกษาพึงดําเนินการใหแกนักเรียนเชนกัน    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที ่ 3 
 

การดําเนินการวิจยั 
 

      การวิจัยคร้ังนี้    มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารใน

สถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 6  2) การดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  และ  3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ

ดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  การวิจัยคร้ังนี้

เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (description  research) โดยใชสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา      

เขตตรวจราชการที่  6 จํานวน  90 แหง  เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูล  

ประกอบดวย   ผูบริหาร   รองผูบริหารฝายปกครองหรือฝายที่เกี่ยวของกับระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษา  ครูแนะแนวและครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษา  โรงเรียนละ 4  คน         

รวมทั้งส้ิน  360  คน   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหาร

ตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert) และการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา    

ตามแนวคิดของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนัน้เพือ่ให

การวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ต้ังไว  ผูวิจัยจึงกําหนด

แนวทางและรายละเอียดตางๆ ของการวิจัย   ประกอบดวย   ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและ

ระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้    
 

ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 
 

       เพื่อเปนแนวทางใหการดําเนินการวิจัยใหเปนไปอยางมีระบบและบรรลุจุดมุงหมาย

ของการวิจัยที่กําหนดไว  ผูวิจัยจึงกําหนดแผนการดําเนินงานไวดังนี้ 

       ขั้นตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนการศึกษาสภาพปญหา   นิยาม

ปญหา   ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร   วารสาร  หนังสือพิมพ  

ขอมูล   สถิติ  รายงานวิจัย   เพื่อนํามาจัดทําโครงรางงานวิจัย   เสนอขอความเห็นชอบตออาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เสนอโครงรางตอภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิต

วิทยาลัย 
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               ขั้นตอนที่  2  การดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยจัดสรางเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวม

ขอมูลและพัฒนา   ทดสอบเคร่ืองมือ  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเคร่ืองมือ  เพื่อขอความ

เห็นชอบและขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  นําเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แหลงขอมูลตัวอยาง  โดยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อติดตอขออนุญาตเก็บขอมูล

โดยขอความอนุเคราะหผู อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  และสง

แบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง  แลวนําขอมูลที่ เก็บรวบรวมไดมาทดสอบความสมบูรณ   

วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

        ขั้นตอนท่ี  3  การรายงานผลการวิจัย  เปนข้ันตอนการรางรายงานผลการวิจัย 

นําเสนอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบแกไขใหถูกตองตามหลักวิชาการและ

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  จัดทําเปนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

 
ระเบียบวธิวีจิัย 

       เพื่อใหงานวิจัยในเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย    

ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตางๆ  เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย   ซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย   

ประชากร   ตัวอยาง  และวิธีการเลือกตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย          

การสรางเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และสถิติที่ใชในการวิจัย              

มีรายละเอียดดังนี้ 

 
แผนแบบการวิจัย 

      การวิจัยคร้ังนี้เปนการดําเนินการที่สอดคลองกับขอบขายทฤษฎีที่กําหนดไวในบทที่ 1   

ดังนั้นแผนแบบการวิจัยที่กําหนดไวเปนเชิงพรรณนา (descriptive research) ในลักษณะของกลุม

ตัวอยางเดียว  ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the  one  shot, non-experimental  case  

study)  ซึ่งแสดงเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
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                                     R  หมายถงึ กลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุมตัวอยาง 

X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 

O หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
ประชากร 

      ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   คือ  สถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 - 6  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เขตตรวจราชการที่  6 ซึ่งประกอบดวย  

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  นครปฐม   ราชบุรี  และสุพรรณบุรี  

จํานวน  116  โรงเรียน   

 
กลุมตัวอยาง 

     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   ไดแก   สถานศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 – 6   

ในเขตตรวจราชการที่  6  ประกอบดวย  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กาญจนบุรี    นครปฐม  ราชบุรี และสุพรรณบุรี   จํานวน  90  แหง  ดวยวิธีการสุมแบบหลาย

ข้ันตอน  (proportional  stratified   random  sampling)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

     ข้ันที่  1  ใชสถานศึกษาที่จัดการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 – 6  ในเขตตรวจราชการที่  

6  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   4  จังหวัด  รวม  10  เขตพื้นที่การศึกษา  

     ข้ันที่  2  แบงสถานศึกษาในแตละเขตพื้นที่การศึกษาเปน  4 ขนาด  ไดแก  ขนาดเล็ก  

(ไมมี) ขนาดกลาง   ขนาดใหญ   ขนาดใหญพิเศษ   กําหนดกลุมตัวอยางตารางประมาณขนาด 

       O 

 
   R       X 
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ตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน  (Krejcie  and  Morgan)1  ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน  90  

แหง  คือขนาดกลาง  31  แหง  ขนาดใหญ   36   แหง   ขนาดใหญ พิเศษ   23  แหง 

                 การจัดแบงขนาดสถานศึกษาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ข้ันพื้นฐาน  ดังนี้  1) สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนต้ังแต   120  คนลงมา                    

2)  สถานศึกษาขนาดกลาง  มีจํานวนนักเรียนต้ังแต   121 -  600  คน   3)  สถานศึกษาขนาดใหญ

มีจํานวนนักเรียนต้ังแต  601 -  1,500  คน   4)  สถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ   มีจํานวนนักเรียน 

ต้ังแต 1,500  คน ข้ึนไป2 

 
ผูใหขอมูล 

     สุมตัวอยางแตละขนาดสถานศึกษาดวยวิธีสุมอยางงาย (simple  random  

sampling)  โดยสุมตามสัดสวนของสถานศึกษาแตละขนาดและกําหนดใหจํานวนผูใหขอมูล

สถานศึกษาละ  4 คน  ดังนี้  1)  ผูบริหารสถานศึกษา  1 คน   2)  รองผูบริหารฝายปกครองหรือ

ฝายที่เกี่ยวของกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  1  คน  3)  ครูแนะแนว   1  คน  และ            

4)  ครูประจําช้ัน / ครูที่ปรึกษา  1  คน  โดยผูวิจัยสงแบบสอบถามใหโรงเรียน   โรงเรียนละ  4  ชุด      

รวม  360  คน  ดังรายละเอียดในตารางที่  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   1 Krejcie  and  Morgan,  อางถงึใน   พวงรัตน  ทวีรัตน,    วิธีการวิจยัทางพฤติกรรม

และสังคมศาสตร , พิมพคร้ังที ่7 (กรุงเทพฯ :  ศูนยหนงัสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2540),  

ภาคผนวก. 

   2 กระทรวงศึกษาธิการ , สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน,  “แนวทางการ

จัดทํารายละเลียดคําขอต้ังงบประมาณรายจาย   ประจําปงบประมาณ   2549    คาครุภัณฑที่ดิน

และส่ิงกอสราง,”   ธันวาคม  2547. (อัดสําเนา) 
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ตารางที่   1   จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามจังหวัดและขนาดของโรงเรียน 

 
ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุมตัวอยาง 
(โรงเรียน) 

ผูใหขอมูล 
(คน) 

ขนาดสถานศึกษา
จังหวดั 

ใหญ 
พิเศษ 

ใหญ กลาง รวม 
ใหญ 
พิเศษ 

ใหญ กลาง รวม 
ใหญ 
พิเศษ 

ใหญ กลาง รวม 

กาญจนบุรี    เขต  1 4 4 3 11 3 3 2 8 12 12 8 32 

                    เขต  2 1 6 6 13 1 5 4 10 4 20 16 40 

                    เขต  3 - 2 4 6 - 2 3 5 - 8 12 20 

นครปฐม     เขต  1 8 3 2 13 6 2 2 10 24 8 8 40 

                    เขต  2 2 5 8 15 2 4 6 12 8 16 24 48 

ราชบุรี         เขต  1 3 6 3 12 2 5 2 9 8 20 8 36 

                    เขต  2 3 6 5 14 2 5 4 11 8 20 16 44 

สุพรรณบุรี     เขต  1 4 3 4 11 3 3 3 9 12 12 12 36 

                    เขต  2 2 6 3 11 2 5 2 9 8 20 8 36 

                    เขต  3 3 3 4 10 2 2 3 7 8 8 12 28 

รวม 30 44 42 116 23 36 31 90 92 144 124 360 

 
ที่มา  :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี   เขต   1, “ รายงานขอมูลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

เขตตรวจราชการที่   6   ปการศึกษา   2548 ”  2548. (อัดสําเนา) 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

    ตัวแปรที่ใชสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย   ตัวแปรพื้นฐาน   ตัวแปรตนและตัวแปร

ตาม      ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  1. ตัวแปรพื้นฐาน   เปนตัวแปรเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ    

อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาที่  และประสบการณในการทํางาน   

  2. ตัวแปรตน เปนตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา (X)  

ตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert)  ประกอบดวย   8   ตัวแปรยอย   คือ 

2.1 การเปนผูนํา (X1) หมายถึง  พฤติกรรมเกี่ยวกับความเชื่อมั่น  ความไววางใจ  และ

การยอมรับนับถือ  ซึ่งผูบริหารพึงแสดงออกหรือสมควรไดรับจากผูอ่ืน 

2.2 การจูงใจ (X2) หมายถึง  ปจจัยและวิธีการของผูบริหารที่แสดงออกเพื่อจูงใจผูอ่ืน

ใหปฏิบัติในส่ิงที่ตนประสงค 
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2.3 การติดตอส่ือสาร (X3) หมายถึง  ทิศทางการเล่ือนไหลของขาวสาร  ความถูกตอง  

แมนยํา  การเขาใจตรงกันตอขอมูลตาง ๆ  ของบุคคลทุกฝาย  ทั้งภายในสถานศึกษาและระหวาง

สถานศึกษากับหนวยงานภายนอก 

2.4 การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน (X4) หมายถึง  ทาทีพฤติกรรม  วิธีการ

และความรูสึกตอบสนองตอพฤติกรรมเหลานั้นซึ่งบุคคลในสถานศึกษามีตอกันรวมถึงความ

รวมมือ   การตระหนักในบทบาทและคุณคาแหงตนที่บุคคลพึงมีตอกัน  และตอสถานศึกษา 

2.5 การตัดสินใจ (X5) หมายถึง  องคประกอบ  ลําดับข้ันและวิธีการ  ซึ่งผูบริหาร     

สถานศึกษาเลือกใชเพื่อการตัดสินใจ  รวมถึงผลสะทอนกลับในดานการจูงใจ  การใหความรวมมือ

จากบุคลากรทุกฝายอันเปนผลเนื่องจากการตัดสินใจนั้น ๆ 

2.6 การกําหนดเปาหมาย  (X6) หมายถึง   วิธีการของผูบ ริหารสถานศึกษา             

ความพยายามของบุคลากรในสถานศึกษา  และพลังของการยอมรับ  หรือตอตานที่เกิดข้ึนเพื่อให

บรรลุจุดประสงคของการดําเนินงานตาง ๆ 

2.7 การควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรูสึก

หวงใยตอผลการปฏิบัติงาน  การเลือกใชวิธีการในการติดตามผล  การตัดสินใจ  มอบหมายหนาที่             

ความรับผิดชอบ  รวมถึงการเกิดกลุมบุคคลซ่ึงจะมีอิทธิพลในการสนับสนุนและตอตานเปาหมาย        

ที่เกิดข้ึนในสถานศึกษา 

2.8 การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) หมายถึง  ระดับ       

ความตองการในการบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติงาน  การใหโอกาสเพ่ือพัฒนาความสามารถตอ

ครูและการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน  ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาไดแสดงออกใหประจักษ 

               3. ตัวแปรตาม เปนตัวแปรเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา (Y)   

ตามแนวคิดของ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  หมายถึง   

กิจกรรมการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ที่มุงเนนการสงเสริมพัฒนาปองกันและแกไข

ปญหา  เพื่อใหเด็กมีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ตลอดจนมีการพัฒนาอยาง

เหมาะสม  ประกอบดวย  5  ตัวแปรยอยดังนี้ 

3.1  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล (Y1) หมายถึง  เพื่อคนหาการรูขอมูลที่จําเปน

เกี่ยวกับตัวนักเรียน  เพื่อดําเนินการสงเสริมพัฒนา  ชวยเหลือ  แกไข  หรือสงตอ  ปองกันไมให

ความบกพรองนั้น ๆ  ลุกลามเปนผลเสียรายแรง  โดยเฉพาะในการแกไขปญหานักเรียน  ซึ่งจะทํา

ใหไมใหเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือนักเรียนหรือเกิดไดนอยที่สุด 
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3.2 การคัดกรองนักเรียน (Y2) หมายถึง  การคัดกรองนักเรียนเปนการวิเคราะหขอมูล

ทั้งหมดที่ไดจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลแลวนําผลที่ไดมาจําแนกตามเกณฑการคัดกรอง

ความรุนแรงหรือความถี่   จึงจัดอยู ในกลุมเ ส่ียงหรือกลุมมีปญหาและถาเกินขอบเขต  

ความสามารถใหใชระบบการสงตอเพื่อรับการบําบัดรักษาหรือชวยเหลือแกไขตอไป 

3.3 การสงเสริมและพัฒนา (Y3) หมายถึง   การสงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน    

ตามความเหมาะสม  มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนใน      

ทุกกลุม    กลุมปกติ  กลุมเส่ียงและกลุมมีปญหา 

3.4 การปองกันชวยเหลือและแกไข (Y4) หมายถึง  การปองกันและชวยเหลือนักเรียน

ในกลุมเส่ียงและกลุมมีปญหาโดยไมปลอยปละละเลยนักเรียนจนกลายเปนปญหาของสังคม 

3.5 การสงตอนักเรียน (Y5) หมายถึง  การปองกันและแกไขปญหานักเรียน  กรณีที่มี

ปญหายากตอการชวยเหลือหรือชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีข้ึน  สงตอผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน    มีการสงตอภายในและการสงตอภายนอก    เพื่อใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนา

และชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็ว 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

     เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   เปนแบบสอบถามจํานวน  1  ฉบับ  โดยแบงออกเปน   

3   ตอน   มีรายละเอียดดังนี้ 

    ตอนที่  1  สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในเร่ือง  เพศ  อายุ  

ระดับการศึกษา  สถานภาพ  และประสบการณทํางาน  มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนด

คําตอบไวให  (forced  choice)   

     ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  ตามแนวคิดของ  

ไลเคิรธ (Likert)3 โดยผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามมาจากสุรัฐ   ศิลปอนันต4 แลวผูวิจัยนํามาปรับ

รูปแบบของแบบสอบถาม  ตลอดจนสํานวนภาษาของคําถามใหสอดคลองกับสภาพของ

สถานศึกษา  เกี่ยวกับองคประกอบของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  8 องคประกอบ คือ     

1) การเปนผูนํา  2) การจูงใจ 3) การติดตอส่ือสาร 4) การปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน      

                                                           

    3 Rensis   Likert,  The   Human   Organization  (Tokyo  :  McGraw – Hill  Kogakusha 

Ltd., 1967), 197 – 211. 

   4 สุรัฐ    ศิลปอนันต,  นักบริหาร  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527), 158 – 182. 
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5)  การตัดสินใจ  6)  การกําหนดเปาหมาย 7) การควบคุมการปฏิบัติงาน  8)  การกําหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

       ตอนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการจัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ขอคําถามในตอนนี้จากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน   โดยผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามมาจากไพวัลย   เหล็งสุดใจ                                                 

   การตอบแบบสอบถามในตอนที่  2  และตอนที่  3  มีลักษณะเปนแบบจัดอันดับคุณภาพ  

5   ระดับของแบบประเมินคาของไลเคิรธ  (Likert ’s  five rating  scale)5  ไดแก  นอยที่สุด   นอย   

ปานกลาง   มาก   มากที่สุด   โดยกําหนดคาระดับคะแนนของแตละชวงน้ําหนักเปน  1  ถึง  5  

ตามลําดับ 

  ระดับ  1  หมายถึง   พฤติกรรมการบริหารหรือการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ    

                               นักเรียนอยูในระดับนอยที่สุด  ใหมีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 

      ระดับ  2  หมายถึง    พฤติกรรมการบริหารหรือการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ    

                                    นักเรียนอยูในระดับนอย  ใหมีคาน้ําหนักเทากับ  2 คะแนน  

      ระดับ  3  หมายถึง    พฤติกรรมการบริหารหรือการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ  

                                    นักเรียนอยูในระดับปานกลาง   ใหมีคาน้ําหนักเทากับ  3  คะแนน 

   ระดับ  4  หมายถึง    พฤติกรรมการบริหารหรือการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ 

                                 นักเรียนอยูในระดับมาก   ใหมีคาน้ําหนักเทากับ  4  คะแนน 

   ระดับ  5  หมายถึง    พฤติกรรมการบริหารหรือการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ   

                                 นักเรียนอยูในระดับมากที่สุด   ใหมีคาน้ําหนักเทากับ  5   คะแนน 
 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

     ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือ  โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 

     ข้ันตอนที่  1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของแลวนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการ

สรางและปรับปรุง   พัฒนาแบบสอบถามภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

     ข้ันตอนที่  2  ตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (content  validity)  ของ

แบบสอบถาม   โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  5  คน            

                                                           

    5 Rensis  Likert , อางถงึใน  พวงรัตน  ทวีรัตน , วิธีวจิัยทางพฤติกรรมศาสตรและ

สังคมศาสตร ,   114 – 115. 
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เพื่อตรวจสอบแกไขดานภาษา  เนื้อหา  และโครงสรางของแบบสอบถาม  โดยใชเทคนิค IOC 

(Index  of  Item – Objective  Congruence)  แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกคร้ังหนึ่ง  

     ข้ันตอนที่  3  นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try  out)  กับ

ผูบริหารสถานศึกษา  รองผูบริหารสถานศึกษาฝายปกครอง  หรือฝายที่เกี่ยวของกับระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน  ครูแนะแนวและครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษา  ในสถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง  

จํานวน  5  แหงๆละ 6  ฉบับ  รวม  30  ฉบับ 

     ข้ันตอนที่  4 นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาคํานวณหาคาความเช่ือมั่น (reliability) 

ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)6 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ไดคา

มาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเชื่อมั่นเทากับ  .9558   
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

     ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน  คือ 

                1.  ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอความ

รวมมือไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6   เพื่อขอความชวยเหลือออก

หนังสือแจงไปยังสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางชวยอนุเคราะหใหขาราชการครูในสถานศึกษาเปน

ผูใหขอมูลโดยตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ 

                2.  ผูวิจัยดําเนินการจัดเก็บขอมูลดวยตนเอง  สําหรับสถานศึกษาสามารถดําเนินการได   

สวนสถานศึกษาที่ติดขัดดวยขอจํากัดดานความพรอม  ดานเวลาของผูวิจัยหรือเปนสถานศึกษาท่ี

การคมนาคมไมสะดวก   ผูวิจัยใชวิธีการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย   โดยวิธีการลงทะเบียน  

พรอมทั้งแนบซองเปลาและติดแสตมป   เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสงแบบสอบถามกลับคืนผูวิจัย 

 
การวิเคราะหขอมูล 

     การวิจัยคร้ังนี้ใชโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน   เขตตรวจราชการที่  6  จํานวน   90  โรงเรียน  เปนหนวยวิเคราะห  (unit  of   analysis)  

ผูใหขอมูลประกอบดวย   ผูบริหารโรงเรียน   90   คน รองผูบริหารฝายปกครองหรือฝายที่เกี่ยวของ

                                                           

   6 Lee  J.  Cronbach,  Essentials  of  Psychological  Testing, 3 rd  ed.  (New  

York : Haer & Row  Publishers, 1974), 161. 
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กับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  90  คน  ครูแนะแนว   90  คน และครูประจําช้ัน / ครูที่ปรึกษา   

90 คน  รวมทั้งส้ิน  360  คน  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาจัดระเบียบขอมูลดังนี้ 

   1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

   2.  จัดระบบขอมูลและลงรหัส 

   3.  นําขอมูลไปคํานวณหาคาสถิติ  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS   for  Windows 
 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

    เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย   ผูวิจัยใชสถิติในการ

วิเคราะหขอมูลดังนี้ 

                1.  การศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ใชการ

คํานวณคาความถี่ (frequencies) และคารอยละ (percentage)  

                2.  การวิเคราะหระดับการใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการวิเคราะหระดับ

การดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน   เขตตรวจราชการที่  6  ใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

โดยนําคาเฉลี่ยที่คํานวณไดไปวิเคราะหเทียบกับคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท  (Best)7  มี

รายละเอียดดังนี้ 

    คาเฉลีย่  1.00  -  1.49 หมายถงึ  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารหรือการดําเนินการ 

                                                              ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับนอยที่สุด 

   คาเฉลี่ย  1.50  -  2.49 หมายถึง   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารหรือการดําเนินการ   

                                                 ระบบดูชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับนอย 

   คาเฉลี่ย 2.50  -  3.49 หมายถึง   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารหรือการดําเนินการ                          

                                                  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับปานกลาง   

   คาเฉลี่ย 2.50  -  3.49 หมายถึง   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารหรือการดําเนินการ                          

                                                  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก  

   คาเฉลี่ย 4.50  -  5.00 หมายถึง  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารหรือการดําเนินการ 

               ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด 

                                                           

   7 John  W.  Best , Research  in  Education  (Englewood  Cliff , N. J. : Prentice  

Hall  Inc., 1970), 190.   
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      3. การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการดําเนินการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่ 6  ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(stepwise  multiple  regression  analysis) 

 
สรุป 

 
      การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research)  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  

1)  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  2) การ

ดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  และ        

3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ   โรงเรียนมัธยมศึกษา    

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   เขตตรวจราชการที่  6   จํานวน   90  

โรงเรียน   ผูใหขอมูลโรงเรียนละ  4  คน  ประกอบดวย    ผูบริหารโรงเรียน  1  คน   รองผูบริหาร

ฝายปกครองหรือฝายที่เกี่ยวของกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน   1  คน  ครูแนะแนว   1  คน 

และครูประจําช้ัน / ครูที่ปรึกษา  1  คน รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน  360  คน  เคร่ืองมือที่ใชเปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert)  และ 

การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  ตามแนวคิดของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  

คาความถ่ี (frequencies) คารอยละ(percentage) คาเฉล่ีย (mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (stepwise multiple  regression  analysis )  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
    งานวิจัยคร้ังนี้    ผูวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินการระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 6  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 6  โดยใชโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

เขตตรวจราชการที่  6   เปนหนวยวิ เคราะห   ผู วิ จั ยส งแบบสอบถามไปยัง ผู ใหขอมูล                      

ซึ่งประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียน  รองผูบริหารสถานศึกษาฝายปกครองหรือฝายที่เกี่ยวของกับ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ครูแนะแนว  และครูประจําช้ัน / ครูที่ปรึกษา  จํานวน  90 แหง ๆ    

ละ 4 ฉบับ รวม 360 ฉบับ  ไดรับคืนคิดเปนรอยละ 100  นํามาวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการ

วิเคราะห โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย   จําแนกออกเปน 4 ข้ันตอน  ดังนี้ 

      ตอนท่ี 1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

      ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที ่ 6   

     ตอนท่ี 3   การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   

                    เขตตรวจราชการที ่ 6   

     ตอนที่ 4   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินการระบบดูแล   

                                ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6   

 
ตอนท่ี 1  การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

     สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   ซึ่งมีตําแหนงเปนผูบริหารโรงเรียน   รองผูบริหาร

สถานศึกษาฝายปกครองหรือฝายที่เกี่ยวของกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ครูแนะแนว   และ   

ครูประจําช้ัน / ครูที่ปรึกษา  ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  ที่เปนกลุมตัวอยาง  

จํานวน   90  แหง  รวม  360  คน  จําแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  บทบาทหนาที่ที่ปฏิบัติ   

ประสบการณในการทํางาน   ซึ่งวิเคราะหโดยใชคาความถ่ี  (frequencies)   และคารอยละ 

(percentage)  ผลปรากฏรายละเอียดดังตารางที่  2 
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ตารางที่  2   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1.  เพศ 

         ชาย 

         หญิง 

 

186 

174 

 

51.70 

48.30 

รวม 360 100.00 

2.  อายุ 

         ไมเกิน 30 ป 

         31 – 40 ป 

         41 – 50 ป 

         51 ปขึ้นไป 

 

24 

63 

155 

118 

 

6.70 

17.50 

43.00 

32.80 

รวม 360 100.00 

3.  ระดับการศึกษา 

         ตํ่ากวาปริญญาตรี 

         ปริญญาตรี 

         ปริญญาโท 

         สูงกวาปริญญาโท 

 

3 

200 

150 

7 

 

0.80 

55.60 

41.70 

1.90 

รวม 360 100.00 

4.  บทบาทหนาท่ีที่ปฏิบัติ 

         ผูบริหารสถานศึกษา 
         รองผูบริหารสถานศึกษา/ผูดําเนินการะบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 

         ครูแนะแนว 

         ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา 

 

90 

90 

90 

90 

 

25.00 

25.00 

25.00 

25.00 

รวม 360 100.00 

5.  ประสบการณในการทํางาน 

         ไมเกิน 5 ป 

         6 – 10 ป 

         11 – 15 ป 

         16 – 20 ป 

         20 ปขึ้นไป 

 

49 

59 

78 

66 

108 

 

13.60 

16.40 

21.70 

18.30 

30.00 

รวม 360 100.00 
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        จากตารางที่  2  พบวา   ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน 186 

คน  คิดเปนรอยละ 51.70 และเพศหญิงจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 48.30  มีอายุระหวาง    

41 – 50 ป มากที่สุด จํานวน 155 คน  คิดเปนรอยละ 43.00  รองลงมาคืออายุ 51 ปข้ึน จํานวน 

118 คน  คิดเปนรอยละ 32.80  อายุ 31 – 40 ป จํานวน 63 คน  คิดเปนรอยละ 17.50  และอายุ

ตํ่ากวา 30 ปนอยที่สุด จํานวน 24 คน  คิดเปนรอยละ 6.70  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก

ที่สุด จํานวน 200 คน  คิดเปนรอยละ 55.60  รองลงมาคือระดับปริญญาโท จํานวน 150 คน     

คิดเปนรอยละ 41.70  และตํ่ากวาปริญญาตรีนอยที่สุด จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ 0.80  

สถานภาพผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน 90 คน  คิดเปนรอยละ 25.00  รองลงมาผูบริหาร

สถานศึกษาหรือผูดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 25.00  

ครูแนะแนว จํานวน 90 คน  คิดเปนรอยละ 25.00  ครูประจําช้ัน/ครูปรึกษา 90 คน คิดเปนรอยละ 

25.00  มีประสบการณในการทํางานมากวา 20 ปมากที่สุด จํานวน 108 คน  คิดเปนรอยละ 30.00  

รองลงมา 11 – 15 ป จํานวน 78 คน  คิดเปนรอยละ 21.70  อายุ 16 – 20 ป จํานวน 66 คน        

คิดเปนรอยละ 18.60  อายุ 6 – 10 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 16.40  และอายุนอยกวา 5 ป

นอยที่สุด จํานวน 49 คน  คิดเปนรอยละ 13.60 

 
ตอนท่ี  2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่ 6   
 

   เพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  

เขตตรวจราชการที่  6  อยูในระดับใด  ผูวิจัยวิเคราะหจากการหาคาเฉล่ีย ( x )  และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  แลวนําคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)             

ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางที่  3   คาเฉลี่ย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร   

                  ในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที ่ 6   

                                                                                                     ( n = 90 ) 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร (Xtot ) x  S.D. ระดับ 

1.  ภาวะผูนํา (X1) 

2.  การจูงใจ (X2 ) 

3.  การติดตอส่ือสาร (X3 ) 

4.  การมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลทีม่ีตอกัน (X4 ) 

5.  การตัดสินใจ (X5) 

6.  การกาํหนดเปาหมายหรือการส่ังการ (X6 ) 

7.  การควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) 

8.  มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8 ) 

3.95 

3.79 

3.81 

3.81 

3.80 

3.87 

3.68 

3.67 

.53 

.36 

.41 

.41 

.45 

.40 

.34 

.52 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม (Xtot ) 3.80 .39 มาก 

 

     จากตารางที่ 3  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจ

ราชการที่ 6  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.80  S.D. = .39)  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  

พบวา  ทุกพฤติกรรมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย  ดังนี้  

ดานภาวะผูนํา (X1) ( x  = 3.95  S.D. =  .53)  ดานการกําหนดเปาหมายหรือการส่ังการ (X6)       

( x  = 3.87  S.D. =  .40)  ดานการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4) ( x  = 3.81  S.D. =  .41)  

ดานการติดตอส่ือสาร (X3) ( x  = 3.81  S.D. =  .41)  ดานการตัดสินใจ (X5) ( x  = 3.80  S.D. =  

.45)  ดานการจูงใจ (X2) ( x = 3.79  S.D. =  .36)  ดานการควบคุม (X7) ( x  = 3.68  S.D. =  .34)  

และดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) ( x  = 3.671  S.D. =  .523)           
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ตารางที่   4   คาเฉลี่ย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

                   ในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที ่ 6   ดานภาวะผูนาํ (X1) 

                       ( n = 90 ) 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

ดานภาวะผูนาํ (X1) 
x  S.D. ระดับ 

1.  ผูบริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่นและไววางใจตอครูในการ  

     ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาเพียงใด 

3.93 .57 

 

มาก 

2.  ครูในสถานศึกษามีความเช่ือมั่นและใหการยอมรับนับถือในตัว 

     ผูบริหารสถานศึกษาเพยีงใด 

3.95 .58 มาก 

3.  ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงการสนับสนุนตอครูหรือ 

     ผูอ่ืนในเร่ืองตางๆ เชน สวัสดิการ การศึกษาตอการสัมมนา ฯลฯ 

     เพียงใด 

4.16 .61 มาก 

4.  ครูในสถานศึกษามีความรูสึกตอผูบริหารที่ใหครูมีอิสระในการ 

     แสดงความคิดเห็นตองานสําคัญของสถานศึกษามากนอย 

     เพียงใด 

3.84 .59 มาก 

5.  ผูบริหารสถานศึกษารับฟงและใชแนวคิดหรือความคิดเห็นของครู 

     ในการแกปญหาเกี่ยวกบังานเพยีงใด 

3.86 .59 มาก 

รวม (X1) 3.95 .53 มาก 

 

จากตารางที่  4  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจ

ราชการที่ 6   ดานภาวะผูนํา (X1)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x  = 3.95  S.D. = .53)  และ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกพฤติกรรมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ดังนี้  ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงการสนับสนุนตอครูหรือ

ผูอ่ืนในเร่ืองตางๆ เชน สวัสดิการ  การศึกษาตอ  การอบรมสัมมนา ( x  = 4.16  S.D. = .61)  

รองลงมา คือ ครูในสถานศึกษามีความเช่ือมั่นและใหการยอมรับนับถือในตัวผูบริหารสถานศึกษา 

( x  = 3.95  S.D. = .58)  และนอยที่สุด  คือ  ครูในสถานศึกษามีความรูสึกตอผูบริหารที่ใหครูมี

อิสระในการแสดงความคิดเห็นตองานสําคัญของสถานศึกษา ( x  = 3.84  S.D. = .59) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 86 

 

ตารางที่  5   คาเฉลี่ย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

                  ในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที ่ 6   ดานการจงูใจ (X2)   

          ( n = 90 ) 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

ดานการจูงใจ (X2) 
x  S.D. ระดับ 

1.  ผูบริหารสถานศึกษามีการใชปจจัยจูงใจตางๆ เชน การ 

    เล่ือนตําแหนงและวิทยาฐานะ  การใหสวัสดิการตางๆ  เพื่อ 

    เปนพลังจูงใจครูในการปฏิบัติงานเพียงใด 

3.93 .62 

 

มาก 

2.  ผูบริหารสถานศึกษาใชลักษณะการจงูใจผูใตบังคับ บัญชา 

    ทัง้เชงิบวก (ใหรางวัล) และเชิงลบ (การลงโทษ) เหมาะสม 

    เพยีงใด 

3.66 .60 มาก 

3.  ผูบริหารสถานศึกษามีเจตคติที่ดีตอสถานศึกษาและ 

     เปาหมายของสถานศึกษา  ดวยการสนับสนนุกิจกรรมของ 

     สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายเพยีงใด 

4.22 .53 มาก 

4.  ความขัดแยงที่เกิดข้ึนในโรงเรียนไมมีผลกระทบใหแรงจูงใจ 

     ที่จะปฏิบัติงานตามเปาหมายของสถานศึกษาถดถอยลง 

3.09 .60 ปาน

กลาง 

5.  บุคลากรทกุฝายในสถานศึกษา  มีความรับผิดชอบตอการ 

     ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายของสถานศึกษาเพียงใด 

4.00 .41 มาก 

6.  บุคลากรทกุฝายในสถานศึกษามีเจตคติที่ดีตอกัน  รวมทัง้ม ี

     ความไววางใจและเช่ือม่ันซึ่งกันและกนั 

3.813 .42 มาก 

7.  ครูในสถานศึกษามีความพึงพอใจในการเปนสมาชิกของ 

     สถานศึกษา  การไดรับการตรวจสอบและดูแลงานจากฝาย 

     บริหารและความสําเร็จของตนเองมากนอยเพียงใด 

3.852 .51 มาก 

รวม (X2) 3.79 .36 มาก 
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     จากตารางที่  5  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจ

ราชการที่ 6  ดานการจูงใจ (X2)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x  = 3.79  S.D. = .36)   และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกพฤติกรรมอยูในระดับมากและปานกลาง  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

จากมากไปนอย  ดังนี้  ผูบริหารสถานศึกษามีเจตคติที่ดีตอสถานศึกษาและเปาหมายของ

สถานศึกษา  ดวยการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย ( x  = 4.22  S.D. = 

.60)  รองลงมา  คือ บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานใหสําเร็จ

ตามเปาหมายของสถานศึกษา ( x  = 4.00  S.D. = .41) และนอยที่สุด  คือ มีพฤติกรรมความ

ขัดแยงที่ เกิดข้ึนในโรงเรียนไมมีผลกระทบใหแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานตามเปาหมายของ

สถานศึกษาถดถอยลง ( x  = 3.09  S.D. = .60)  อยูในระดับปานกลาง 

 

ตารางที่  6  คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของ 

                 ผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6   ดานการติดตอส่ือสาร (X3)   

                                                                                                                              ( n = 90 ) 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

ดานการติดตอส่ือสาร (X3) 
x  S.D. ระดับ 

1.  ในสถานศึกษาของทานมีการพบปะหารือติดตอส่ือสาร 

     ซึง่กนัและกัน  เพื่อมุงใหงานบรรลุเปาหมายมากนอย 

     เพียงใด 

3.92 .53 มาก 

2.  ขาวสารในสถานศึกษาของทานจากสายงานตางๆมีการ  

     ส่ือสารถึงกันอยางมีประสิทธิภาพเพยีงใด 

3.73 .44 มาก 

3.  การส่ือสารในสถานศึกษาของทานสวนใหญมักจะเร่ิม 

     จากระดับผูบริหารลงมาสูระดับผูปฏิบัติ 

3.78 .45 มาก 

4.  ในการส่ือสารจากผูบริหารสูผูปฏิบัติ  ผูบริหาร 

     สถานศึกษาพยายามที่จะใหขอมูลแกครูหรือผูปฏิบัติ 

     มากนอยเพียงใด 

3.90 .54 มาก 

5.  การส่ือสารจากผูบริหารสูผูปฏิบัติเปนทีย่อมรับของผู 

     ปฏิบัติในสถานศึกษามากนอยเพียงใด 

3.84 .50 มาก 
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ตารางที่   6  (ตอ) 

                                                                                                                             ( n = 90 ) 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

ดานการติดตอส่ือสาร (X3) 
x  S.D. ระดับ 

6.  การส่ือสารจากผูปฏิบัติถงึผูบริหารในสถานศึกษาของ  

     ทานเหมาะสมกับสายการบังคับบัญชาเพยีงใด 

3.84 .45 มาก 

7.  ครูในสถานศึกษามีความรับผิดชอบมากนอยเพยีงใด   

    ในการสงขอมูลขาวสารทีถู่กตองแมนตรงถึงผูบริหาร 

3.76 .43 มาก 

8.  การสงขอมูลขาวสารตางๆของครูในสถานศึกษาไมมี 

     แรงผลักดันที่จะทาํใหเกดิการบิดเบือนขอมูลขาวสารที ่

     เสนอตอผูบริหาร 

3.68 .52 มาก 

9.  การเสนอขอมูลขาวสารตางๆจากผูปฏิบัติถึงผูบริหาร 

     สถานศึกษาของทานมีความถูกตองแมนยําเพยีงใด 

3.85 .42 มาก 

10.การสื่อสารจากจากผูปฏิบัติถึงผูบริหารสถานศึกษาของ 

    ทานไมมีความจําเปนที่จะตองมีระบบเสริมการส่ือสาร 

3.85 .47 มาก 

11. การสื่อสารระหวางสถานศึกษาของทานกบัสถานศึกษา 

     อ่ืนๆ มีความถูกตอง  เหมาะสมและแมนยําเพยีงใด  

3.97 .39 มาก 

12. ในสถานศึกษาของทานมีความใกลชดิทางใจ เชน  

      ความเปนกันเองระหวางผูบริหารกับคณะครู  มากนอย 

      เพยีงใด 

3.81 .65 มาก 

13. ผูบริหารสถานศึกษารูและเขาใจปญหาท่ีครูกําลังเผชิญ 

      อยูมากนอยเพียงใด 

3.68 .66 มาก 

14. ผูบริหารและครุในสถานศึกษามองกนัดวยความเขาใจ 

       และถูกตองมากนอยเพยีงใด 

3.68 .57 มาก 

รวม  (X3) 3.81 .41 มาก 
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    จากตารางที่  6  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจ

ราชการที่ 6  ดานการติดตอส่ือสาร (X3) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.81  S.D. = .41) 

และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ทุกพฤติกรรมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ดังนี้  การส่ือสารระหวางสถานศึกษาของทานกับถานศึกษาอ่ืนๆ           

มีความถูกตอง  เหมาะสมและแมนยํา  ( x   = 3.97  S.D. = .39) รองลงมา คือ ในสถานศึกษาของ

ทานมีการพบปะหารือติดตอส่ือสารซ่ึงกันและกัน  เพื่อมุงใหงานบรรลุเปาหมาย  ( x  = 3.92  S.D. 

= .53)   และนอยที่สุด  คือ ผูบริหารสถานศึกษารูและเขาใจปญหาที่ครูกําลังเผชิญอยู ( x  = 3.68  

S.D. = .66)  และผูบริหารและครูในสถานศึกษามองกันดวยความเขาใจและถูกตอง ( x  = 3.68  

S.D. = .57)   

 

ตารางที่  7   คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของ 

                  ผูบริหารในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่  6  ดานการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอ 

                  กัน (X4)   

                                                                                                                             ( n = 90 ) 

พฤติกรรมการบริหารดานการปฏิสัมพันธ 

และอิทธิพลทีม่ีตอกัน (X4) 
x  S.D. ระดับ 

1.  การปฏิสัมพันธของผูบริหารและครูในสถานศึกษามี

ลักษณะการติดตอแบบฉันทมิตร  และเต็มไปดวยความ

มั่นใจและไววางใจกนัมากนอยเพียงใด 

3.80 .59 มาก 

2.  ในสถานศึกษาของทานมีความรวมมอืในการทํางาน

รวมกันเปนทมีมากนอยเพยีงใด 

3.88 .49 มาก 

3.  ผูบริหารสถานศึกษาเหน็วาครูในสถานศึกษา  มี

อิทธิพลตอการกําหนดเปาหมาย  วธิีการ  และกิจกรรม

ภายในสถานศึกษามากนอยเพียงใด 

3.82 .52 มาก 

4.  ครูในสถานศึกษาเหน็วาพวกตนมีอิทธพิลตอการ

กําหนดเปาหมาย  วธิีการ  และกิจกรรมภายใน

สถานศึกษามากนอยเพยีงใด 

3.61 .52 มาก 
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ตารางที่  7  (ตอ) 

                                                                                                                             ( n = 90 ) 

พฤติกรรมการบริหารดานการปฏิสัมพันธ 

และอิทธิพลทีม่ีตอกัน (X4) 
x  S.D. ระดับ 

5.  ผูบริหารสถานศึกษามีอิทธิพลตอการกําหนดเปาหมาย   

     วิธีการ  และกิจกรรมของสถานศึกษามากนอยเพยีงใด 

3.95 .45 มาก 

6.  โครงสรางของการบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

     พอที่จะอํานวยใหแตละหนวยงาน  มอิีทธิพลตอกันและ 

     กันในทกุระดับมากนอยเพียงใด 

3.84 .48 มาก 

รวม (X4) 3.81 .41 มาก 

 

จากตารางที่  7  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจ

ราชการที่  6   ดานการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก       

( x  = 3.81  S.D. = .41)   และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ทุกพฤติกรรมอยูในระดับมาก

เชนกัน  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย  ดังนี้  ผูบริหารสถานศึกษามีอิทธิพลตอการ

กําหนดเปาหมาย  วิธีการ  และกิจกรรมของสถานศึกษา  ( x ) = 3.95  S.D. = .45)  รองลงมา  คือ 

ในสถานศึกษาของทานมีความรวมมือในการทํางานรวมกันเปนทีม  ( x  = 3.88  S.D. = .49)   

และนอยที่สุด  คือ ครูในสถานศึกษาเห็นวาพวกตนมีอิทธิพลตอการกําหนดเปาหมาย  วิธีการ  

และกิจกรรมภายในสถานศึกษา   ( x  = 3.61  S.D. = .52)   

 

ตารางที่  8   คาเฉลี่ย    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของ 

                 ผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  ดานการตัดสินใจ (X5)   

          ( n = 90 ) 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

ดานการตัดสินใจ (X5) 
x  S.D. ระดับ 

1.  การวนิิจฉัยส่ังการที่เปนทางการในสถานศึกษาของทานอยูที่

ผูบริหารเปนสวนใหญเพยีงใด 

3.877 .4194 มาก 

2.  ในสถานศึกษาของทานมีขอมูลที่ใชประกอบการวนิจิฉัยส่ัง

การเพยีงพอและถูกตองเพียงใด 

3.761 .4709 มาก 
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ตารางที่  8   (ตอ) 

                                                                                                                               ( n = 90 ) 

 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

ดานการตัดสินใจ (X5) 
x  S.D. ระดับ 

3.  ผูมหีนาที่วนิิจฉัยส่ังการตางๆในสถานศึกษาของทาน 

     ตระหนกัถงึปญหาท่ีคนในบังคับบัญชาเผชิญอยูเพยีงใด 

3.71 .59 มาก 

4.  ในสถานศึกษาของทานมีการใชความรูทางวิชาการและ 

     วิชาชพีประกอบการวินิจฉัยส่ังการ มากนอยเพียงใด 

3.82 .55 มาก 

5.  ในสถานศึกษาของทานมีการตัดสินใจระดับที่มีขอมลูพรอม 

      และถูกตองเพยีงใด 

3.84 .53 มาก 

6.  การวนิิจฉัยส่ังการในสถานศึกษาของทานกอใหเกิดพลังจงู 

    ใจแกครูที่จะตองนาํไปปฏิบัติเพียงใด 

3.75 .55 มาก 

7.  ในสถานศึกษาของทาน  ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ือง 

     ที่เกีย่วกับงานของเขามากนอยเพยีงใด 

3.81 .51 มาก 

8.  การวนิิจฉัยส่ังการในสถานศึกษาของทานมุงใหเกิดการ 

     ทํางานเปนทีม  และสงเสริมการทาํงานเปนทีมมากนอย 

     เพียงใด 

3.81 .51 มาก 

รวม (X5) 3.800 .45 มาก 

 

     จากตารางที่  8  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจ

ราชการที่  6  ดานการตัดสินใจ (X5) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x  = 3.80  S.D. = .45) และ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ    พบวา  ทุกพฤติกรรมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  โดยเรียงลําดับ

คาเฉล่ียจากมากไปนอย  ดังนี้  การวินิจฉัยส่ังการที่เปนทางการในสถานศึกษาอยูที่ผูบริหารเปน

สวนใหญ  ( x  = 3.87  S.D. = .41) รองลงมา  คือ ในสถานศึกษามีการตัดสินใจระดับที่มีขอมูล

พรอมและถูกตอง ( x  = 3.84  S.D. = .53)   และนอยที่สุด  คือ  ผูมีหนาที่วินิจฉัยส่ังการตางๆ     

ในสถานศึกษาตระหนักถึงปญหาที่คนในบังคับบัญชาเผชิญอยู  ( x  = 3.71  S.D. = .59)   
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ตารางที่  9   คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของ 

                  ผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6   ดานการกําหนดเปาหมาย (X6)   

            ( n = 90 ) 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

ดานการกําหนดเปาหมาย (X6) 
x  S.D. ระดับ 

1.  การกาํหนดเปาหมายและการสั่งการในสถานศึกษา  

    ของทานสวนใหญจะมีการปรึกษาหารือกันกอนเพียงใด 

3.73 .53 มาก 

2.  ทุกคนในสถานศึกษาของทาน พยายามที่จะปฏิบัติงาน 

     ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายของสถานศึกษาอยาง 

      จริงจงัเพยีงใด 

4.01 .44 มาก 

3.  ในสถานศึกษาของทานมีพลังในการยอมรับโดยไม 

      ตอตานเปาหมายของสถานศึกษามากนอยเพียงใด 

3.86 .42 มาก 

รวม (X6) 3.87 .40 มาก 

 

     จากตารางที่ 9  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจ

ราชการที่  6  ดานการกําหนดเปาหมาย (X6) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.87  S.D. = 

.40) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ทุกพฤติกรรมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  โดย

เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย  ดังนี้  ทุกคนในสถานศึกษาพยายามที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายและนโยบายของสถานศึกษา  ( x  = 4.016  S.D. = .4415)  รองลงมา  คือ                 

ในสถานศึกษามีพลังในการยอมรับโดยไมตอตานเปาหมายของสถานศึกษา ( x  = 3.863  S.D. = 

.4292) และนอยที่สุด  คือ  การกําหนดเปาหมายและการสั่งการในสถานศึกษาสวนใหญจะมีการ

ปรึกษาหารือกัน   ( x  = 3.738  S.D. = .5312)   
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ตารางที่  10  คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของ 

                  ผูบริหารในสถานศึกษา เขตตรวจราชการที่  6  ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน  (X7) 

            ( n = 90 ) 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) 
x  S.D. ระดับ 

1.  บุคลากรทกุระดับในสถานศึกษาเปนหวงผลการ 

     ปฏิบัติงานของสถานศึกษามากนอยเพียงใด 

3.96 .39 มาก 

2.  สถานศึกษาของทานมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที ่

      ถูกตองแมนยําจนสามารถควบคุการปฏิบัติงานใหม ี

      ประสิทธิภาพ  ปลอดจากการรายงานผลการปฏิบัติที ่

      บิดเบือนตางๆ 

3.66 .52 มาก 

3.  สถานศึกษาของทานมีการกระจายการควบคุมงาน 

     ใหกับผูบริหารแตละระดับมากนอยเพยีงใด 

3.84 .49 มาก 

4.  ในสถานศึกษาของทานกลุมที่สนิทกันเปนสวนตัวม ี

     อิทธพิลในการสนับสนุน  หรือคดคานเปาหมายของ 

     กลุมทีม่ีหนาที่โดยตรงมากนอยเพยีงใด 

3.26 .65 ปาน

กลาง 

5.  ผูบริหารสถานศึกษาใชขอมูล  เชน  ขอมูลในดานบัญชี   

     ผลการสอน ฯลฯ   ในการควบคุมงานหรือการ 

     ตรวจสอบเพื่อเปนแนวในการปรับปรุงงานและ 

     แกปญหาของสถานศึกษามากนอยเพียงใด 

3.70 .53 มาก 

รวม (X7) 3.68 .34 มาก 

  

     จากตารางท่ี 10  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจ

ราชการที่ 6   ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x  = 3.68   

S.D. = .34) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกพฤติกรรมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน           

โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย  ดังนี้  บุคลากรทุกระดับในสถานศึกษาเปนหวงผลการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ( x  = 3.96  S.D. = .39)  รองลงมา  คือ สถานศึกษามีการกระจายการ

ควบคุมงานใหกับผูบริหารแตละระดับ  ( x  = 3.84  S.D. = .49)   และนอยที่สุด  คือ                  
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ในสถานศึกษากลุมที่สนิทกันเปนสวนตัวมีอิทธิพลในการสนับสนุนหรือคัดคานเปาหมายของกลุม

ที่มีหนาที่โดยตรง  ( x  = 3.26  S.D. = .65) อยูในระดับปานกลาง 

 

 ตารางที่  11   คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการบริหารของ 

                      ผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6   ดานการกําหนดมาตรฐานการ 

                      ปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) 

             ( n = 90 ) 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร   ดานการกําหนดมาตรฐาน

การปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) 
x  S.D. ระดับ 

1.  ผูบริหารสถานศึกษา  มกีารกําหนดระดับมาตรฐานการ 

     ปฏิบัติงานที่ตองการใหบรรลุถึงจุดสูงสุดเพียงใด 

3.82 .58 มาก 

2.  ทานคิดวา  ทานไดรับการฝกฝนดานการบริหารงานที่ทาน 

     ตองการมากนอยเพยีงใด 

3.65 .53 มาก 

3.  ความเหมาะสมของทรัพยากร  เชน วัสดุอุปกรณ    

    งบประมาณ ฯลฯ  ที่ไดรับมาเพื่อชวยสนับสนนุในการ 

    ปฏิบัติงานขอทานมากนอยเพียงใด 

3.52 .62 มาก 

รวม  (X8) 3.80 .39 มาก 

 

      จากตารางท่ี 11  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจ

ราชการที่ 6    ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)  โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  ( x  = 3.80  S.D. = .39)   และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกพฤติกรรมอยูใน

ระดับมาก  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ดังนี้  ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดระดับ

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ตองการใหบรรลุถึงจุดสูงสุด  ( x  = 3.82  S.D. = .58)  รองลงมา  คือ 

บุคลากรไดรับการฝกฝนดานการบริหารงานตามตองการ ( x  = 3.65  S.D. = .53) และนอยที่สุด 

คือ  ความเหมาะสมของทรัพยากร  เชน  วัสดุอุปกรณ  งบประมาณ ฯลฯ  ที่ไดรับมาเพื่อชวย

สนับสนุนในการปฏิบัติงาน  ( x  = 3.52  S.D. = .62) 
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ตอนท่ี  3   การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการ
ที่ 6     

      เพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่  2  การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 6  อยูในระดับใด  ผูวิจัยไดวิเคราะหจากการหาคาเฉลี่ย ( x )  

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท  

(Best)  ดังรายละเอียดในตารางที่  13 

 

ตารางที่  12  คาเฉลี่ย    สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับการดําเนนิการระบบดูแลชวยเหลือ 

                   นักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6     

                                                                                                                             ( n = 90 ) 

การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  (Ytot ) x  S.D. ระดับ 

1.  การรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล (Y1) 

2.  การคัดกรองนักเรียน (Y2 ) 

3.  การสงเสริมนักเรียน (Y3 ) 

4.  การปองกนัและแกไขปญหา (Y4 ) 

5.  การสงตอนักเรียน (Y5) 

3.93 

3.84 

3.76 

3.78 

3.73 

.46 

.50 

.45 

.47 

.49 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม (Ytot ) 3.81 .45 มาก 

 

     จากตารางที่ 12  พบวา  การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  

เขตตรวจราชการที่ 6   โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   ( x  = 3.81  S.D. = .45)  และ

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกการดําเนินการอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ดังนี้    การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล (Y1) ( x  = 3.93  S.D. =  .46)  

รองลงมา  คือ การคัดกรองนักเรียน  (Y2) ( x  = 3.84  S.D. =  .50)  การปองกันและแกไขปญหา 

(Y4) ( x  = 3.78  S.D. =  .47)  การสงเสริมนักเรียน  (Y3) ( x  = 3.76  S.D. =  .45) และนอยที่สุด  

คือ การสงตอนักเรียน  (Y5) ( x  = 3.73  S.D. =  .49)  และตอไปนี้จะเปนการวิเคราะหรายดาน 
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ตารางที่  13  คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ    

                  นักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  

                    (Y1) 

                                                                                                                             ( n = 90 ) 

การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ดานการรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล (Y1) 
x  S.D. ระดับ 

1.  สถานศึกษามีโครงสรางระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

     ชัดเจนเพียงใด 

4.11 .46 มาก 

2.  สถานศึกษามีการกําหนดบทบาท  หนาที ่ ภาระงาน 

    ของครูและผูที่เกีย่วของอยางเหมาะสม  สามารถปฏิบัติ 

    ไดเพียงใด 

4.09 .46 มาก 

3.  สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการ  และปฏิทิน 

    ปฏิบัติงานที่สอดคลองกบัวัตถุประสงคของระบบการ 

    ดูแลชวยเหลือนักเรียนชัดเจนเพียงใด 

3.90 .54 มาก 

4.  สถานศึกษามีการดําเนนิงานตามระบบดูแลชวยเหลือ 

    นกัเรียนและปฏิบัติตามแผนทีก่ําหนดไวมากนอย 

     เพียงใด 

3.87 .52 มาก 

5.  สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงโครงการและอบรมแนว 

     ทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

     มากนอยเพียงใด 

3.83 .54 มาก 

6.  สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงโครงการและอบรมแนว 

     ทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาก 

     นอยเพียงใด 

3.68 .55 มาก 

7.  สถานศึกษาจัดใหมีการจดักิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 

     จริยธรรมและคานยิมทีพ่งึประสงคใหแกครูที่ปรึกษา 

     และบุคลากรที่เกีย่วของมากนอยเพียงใด 

3.90 .52 มาก 

8.  สถานศึกษาจัดใหมีกจิกรรมการรูจักนกัเรียนเปน 

     รายบุคคลจากระเบียนสะสมมากนอยเพียงใด 

3.92 .54 มาก 
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ตารางที่  13  (ตอ) 

                                                                                                                             ( n = 90 ) 

การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ดานการรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล (Y1) 
x  S.D. ระดับ 

9.  สถานศึกษาจัดใหมีกจิกรรมการรูจักนกัเรียนเปน 

     รายบุคคลจากแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก(SDQ)มาก 

     นอยเพียงใด 

4.01 .60 มาก 

10.  สถานศึกษาจัดใหมกีิจกรรมการรูจักนักเรียนเปน 

      รายบุคคลจากการเย่ียมบานนักเรียนมากนอยเพยีงใด 

3.87 .77 มาก 

11.  สถานศึกษาจัดใหมกีารศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล 

     โดยจัดครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนในจํานวนทีเ่หมาะสม 

     เพียงใด 

4.08 .47 มาก 

12.  สถานศึกษาจัดใหมกีารบันทกึและรายงานผล 

       การศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลมากนอยเพียงใด 

3.89 .56 มาก 

รวม (Y1) 3.93 .46 มาก 

  

       จากตารางที่  13  พบวา  การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  

เขตตรวจราชการท่ี  6  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล (Y1) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก      

( x  = 3.93  S.D. =  .46)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ   พบวาทุกการดําเนินการอยูในระดับมาก

เชนเดียวกัน  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้   สถานศึกษามีโครงสรางระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนชัดเจน  ( x  = 4.11    S.D. =  .46)   รองลงมา  คือ  สถานศึกษามีการกําหนด

บทบาท  หนาที่  ภาระงานของครูและผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม   ( x  = 4.09  S.D. =  .46)  และ

นอยที่สุด  คือ  สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงโครงการและอบรมแนวทางการดําเนินงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน   ( x  = 3.68  S.D. =  .55)    
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ตารางที่  14  คาเฉลี่ย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ 

                   นักเรียนในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6   ดานการคัดกรองนักเรียน (Y2) 

 

        ( n = 90 ) 

การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ดานการคัดกรองนักเรียน (Y2) 
x  S.D. ระดับ 

1.  สถานศึกษาจัดใหมีการคัดกรองนักเรียนเปนกลุมพิเศษ    

     กลุมปกติ   กลุมเส่ียง  กลุมมีปญหามากนอยเพยีงใด 

3.96 .50 มาก 

2.  สถานศึกษาจัดใหมีการคัดกรองนักเรียนจากระเบียนสะสม 

     มากนอยเพียงใด 

3.85 .52 มาก 

3.  สถานศึกษาจัดใหมีการคัดกรองนักเรียนจากแบบประเมิน 

     พฤติกรรมเด็ก (SDQ) มากนอยเพียงใด 

4.00 .56 มาก 

4.  สถานศึกษาจัดใหมีการคัดกรองนักเรียนจากการเยี่ยมบาน 

    นกัเรียนมากนอยเพียงใด 

3.78 .74 มาก 

5.  สถานศึกษาจัดใหมีการคัดกรองนักเรียนจากแบบประเมิน 

    ความฉลาดทางอารมณ (EQ) มากนอยเพียงใด 

3.83 .54 มาก 

รวม (Y2) 3.84 .50 มาก 

 

     จากตารางที่  14  พบวา  การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  

เขตตรวจราชการที่  6  ดานการคัดกรองนักเรียน (Y2) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x  = 3.84  

S.D. =  .50)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ   พบวาทุกการดําเนินการอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้   สถานศึกษาจัดใหมีการคัดกรองนักเรียนจากแบบประเมิน

พฤติกรรมเด็ก (SDQ)  ( x  = 4.00  S.D. =  .56)   รองลงมา  คือ  สถานศึกษาจัดใหมีการคัดกรอง

นักเรียนเปนกลุมพิเศษ   กลุมปกติ   กลุมเส่ียง  กลุมมีปญหา ( x  = 3.96  S.D. =  .50)  และนอย

ที่สุด  คือ  สถานศึกษาจัดใหมีการคัดกรองนักเรียนจากแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (EQ)             

( x  = 3.58  S.D. =  .60)    
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ตารางที่   15  คาเฉลี่ย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ 

                    นักเรียนในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6   ดานการสงเสริมนักเรียน (Y3) 

                                                                                                                             ( n = 90 ) 

การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ดานการสงเสริมนักเรียน (Y3) 
x  S.D. ระดับ 

1.  สถานศึกษาจัดใหมีกจิกรรมสงเสริมนกัเรียน เชน โฮมรูมและ 

    ประชุมผูปกครองช้ันเรียนมากนอยเพยีงใด 

4.18 .48 มาก 

2.  สถานศึกษาจัดใหมีกจิกรรมสงเสริมความถนัด      

   ความสามารถของนักเรียนกลุมพิเศษ  กลุมปกติ  มากนอย 

   เพียงใด  

3.60 .58 มาก 

3.  สถานศึกษาจัดใหนกัเรียนไดเขารวมกจิกรรมตามความถนัด   

   ความสามารถ  ความสนใจของตนเองมากนอยเพยีงใด 

3.844 .54 มาก 

4.  สถานศึกษาสงเสริมใหนกัเรียนสามารถสรางและพฒันา 

   ตนเองใหมสัีมพันธภาพทีดี่กับผูอ่ืน   การรูจักควบคุมตนเองให 

   มีความมั่นคงทางอารมณมากนอยเพียงใด 

3.75 .47 มาก 

5.  สถานศึกษาจัดใหมีกจิกรรมสงเสริมนกัเรียนโดยใหนกัเรียน   

    และผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมมากนอยเพียงใด 

3.64 .47 มาก 

6. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหนกัเรียนรูจกั  จุดเดน  จุดดอยและ 

   ปรับปรุงพฒันาตนเองมากนอยเพยีงใด 

3.53 .52 มาก 

รวม (Y3) 3.76 .45 มาก 

 

     จากตารางที่   15  พบวา  การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  

เขตตรวจราชการที่  6  ดานการสงเสริมนักเรียน (Y3) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x  = 3.76 

S.D. =  .45)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวาทุกการดําเนินการอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  

โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้   สถานศึกษาจัดใหมีการสงเสริมนักเรียน  เชน  โฮมรูมและ

ประชุมผูปกครองชั้นเรียน ( x  = 4.18  S.D. =  .48)   รองลงมา  คือ  สถานศึกษาจัดใหนักเรียนได

เขารวมกิจกรรมตามความถนัด   ความสามารถ  ความสนใจของตนเอง ( x  = 3.84  S.D. =  .54)  

และนอยที่สุด  คือ  สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหนักเรียนรูจัก  จุดเดน  จุดดอยและการปรับปรุง

พัฒนาตนเอง ( x  = 3.53  S.D. =  .52)   
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ตารางที่   16  คาเฉลี่ย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาระดับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ 

                    นักเรียนในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6   ดานการปองกนัและแกไขปญหา 

                      (Y4) 

( n = 90 ) 

การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ดานการปองกนัและแกไขปญหา (Y4) 
x  S.D. ระดับ 

1.  สถานศึกษาจัดใหมีกจิกรรมปองกันปญหาของนักเรียน 

     กลุมเส่ียงและนักเรียนกลุมมีปญหามากนอยเพยีงใด 

3.56 .50 มาก 

2.  สถานศึกษาจัดใหมีกจิกรรมแกไขปญหาของนกัเรียน 

     กลุมเส่ียงและกลุมมีปญหามานอยเพียงใด 

3.73 .54 มาก 

3.  สถานศึกษาจัดใหมีการประชุม  อบรม   เกี่ยวกับวิธีการ 

    หลีกเหล่ียงและปองกนัตนเองใหพนจากภัยอันตรายมาก 

    นอยเพยีงใด 

3.81 .49 มาก 

4.  สถานศึกษาจัดใหมีการติดตามการปฏิบัติงานครูที ่

    ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของมากนอยเพียงใด 

3.78 .55 มาก 

5.  สถานศึกษามีการติดตอประสานสัมพนัธระหวางครทูี ่

    ปรึกษากับผูปกครองหรือบุคลากรผูเกี่ยวของ  เชน  ครู 

    ประจําวิชา  ครูแนะแนว  มากนอยเพียงใด 

3.89 .58 มาก 

6.  สถานศึกษาจัดใหมีการประชุมผูปกครองพรอมทั้งให 

    ผูปกครองมีสวนปองกนัและแกไขปญหามากนอย  

    เพยีงใด     

3.91 .49 มาก 

7.  สถานศึกษาจัดใหมีการต้ังเครือขายผูปกครองของ 

     สถานศึกษาใหมีบทบาทในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

     มากนอยเพียงใด  

3.79 .62 มาก 

รวม (Y4) 3.78 .47 มาก 

 

    จากตารางที่  16  พบวา  การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

มัธยมศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  ดานการปองกันและแกไขปญหา (Y4) โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  ( x  = 3.78  S.D. =  .47)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกการดําเนินการอยู
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ในระดับมากเชนเดียวกัน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้   สถานศึกษาจัดใหมีการประชุม

ผูปกครองพรอมทั้งใหผูปกครองมีสวนปองกันและแกไขปญหา ( x  = 3.91  S.D. =  .49)   

รองลงมา  คือ  สถานศึกษามีการติดตอประสานสัมพันธระหวางครูที่ปรึกษากับผูปกครองหรือ

บุคลากรผูเกี่ยวของ  เชน  ครูประจําวิชา  ครูแนะแนว  ( x  = 3.89  S.D. =  .58)  และนอยที่สุด  

คือ  สถานศึกษาจัดใหมีกิจกรรมแกไขปญหาของนักเรียนกลุมเส่ียงและกลุมมีปญหา ( x  = 3.56  

S.D. =  .50)   

 

ตารางที่   17  คาเฉลี่ย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาระดับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ 

                    นักเรียนในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6   ดานการสงตอนักเรียน  (Y5) 

              ( n = 90 ) 

การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ดานการสงตอนักเรียน  (Y5) 
x  S.D. ระดับ 

1.  สถานศึกษามีการสงตอนกัเรียนที่มีปญหาใหผูเกี่ยวของ   

     ภายในโรงเรียน  เชน  ครูแนะแนว  ฝายปกครอง  เพื่อการ 

     ชวยเหลือนักเรียนตอไป  มากนอยเพียงใด 

3.77 .49 มาก 

2.  สถานศึกษามีการบันทึกผล  แสดงการชวยเหลือหรือรายงาน 

    การสงตอนกัเรียนทั้งภายในและภายนอกมากนอยเพียงใด 

3.69 .55 มาก 

3.  สถานศึกษามีการนิเทศ  ติดตาม  เพื่อทบทวนการดาํเนนิงาน 

    ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนตามแผนที่กําหนดไวอยางเปน 

    ระบบและตอเนื่องเพียงใด 

3.75 .54 มาก 

4.  สถานศึกษามีการบันทึกการชวยเหลือ  แกไขปญหาและ 

     ติดตามผลนักเรียนมากนอยเพียงใด 

3.79 .55 มาก 

5.  สถานศึกษามีการประเมินตนเองและรายงายผลการประเมิน 

    ดานระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียนมากนอยเพยีงใด 

3.80 .54 มาก 

6.  สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาระบบ 

    ดูแลชวยเหลือนักเรียนมากนอยเพียงใด 

3.70 .57 มาก 

7.  สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบติังานของครูทีป่รึกษา 

    และบุคลากรที่เกีย่วของมากนอยเพียงใด 

3.65 .58 มาก 
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ตารางที่  17  (ตอ) 

                                                                                                                       ( n = 90 )     

การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ดานการสงตอนักเรียน  (Y5) 

 

x  

 

S.D. 

 

ระดับ 

8.  สถานศึกษามีการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแกครูผู 

     ปฏิบัติและบุคลากรที่เกี่ยวของ  เชน  การยกยอง   ชมเชย    

     มอบรางวลัแกผูที่ปฏิบัติงานดีเดน 

3.59 .57 มาก 

9.  สถานศึกษามีการบันทึกและรายงานการวิเคราะหขอมูล 

    นกัเรียนระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียนเปนภาพรวมของ 

    สถานศึกษามากนอยเพยีงใด 

3.75 .51 มาก 

10. สถานศึกษามีการประสานงานผูเกีย่วของในการจัดกิจกรรม 

     เพื่อปองกนัและแกปญหานักเรียน 

3.80 .53 มาก 

รวม (Y5) 3.73 .49 มาก 

 

     จากตารางที่  17  พบวา  การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

เขตตรวจราชการที่  6  ดานการสงตอนักเรียน (Y5) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก     ( x  = 3.73 

S.D. =  .49)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ   พบวา  ทุกการดําเนินการอยูในระดับมากเชนเดียวกนั  

โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้   สถานศึกษามีการประเมินตนเองและรายงายผลการ

ประเมินดานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ( x  = 3.80  S.D. =  .54)   รองลงมา  คือ  

สถานศึกษามีการประสานงานผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันและแกปญหานักเรียน ( x  

= 3.80  S.D. =  .53)  และนอยที่สุด  คือ   สถานศึกษามีการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

แกครูผูปฏิบัติและบุคลากรที่เกี่ยวของ  เชน  การยกยอง   ชมเชย   มอบรางวัลแกผูที่ปฏิบัติงาน

ดีเดน ( x  = 3.59  S.D. =  .57)   
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ตอนที่   4  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับการดําเนินการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6    

      การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับการ

ดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 6  ผูวิจัยใชการ

วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Person’s  product   correlation  coefficient)              

ดังรายละเอียดในตารางที่  18 

 

ตารางที่  18   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับการดําเนินการ 

                   ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6   

 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xtot Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Ytot 

X1 1               

X2 .820** 1              

X3 .869** .901** 1             

X4 .813** .874** .838** 1            

X5 .861** .916** .922** .884** 1           

X6 .695** .846** .843** .753** .845** 1          

X7 675** .840** .789** .769** .792** .783** 1         

X8 .828** .829** .825** .823** .854** .708** .785** 1        

Xtot .904** .952** .951** .919** .964** .873** .865** .913** 1       

Y1 .717** .835** .790** .693** .803** .720** .745** .747** .821** 1      

Y2 .683** .753** .700** .629** .726** .647** .664** .682** .746** .912** 1     

Y3 .676** .769** .747** .668** .755** .675** .695** .724** .776** .849** .818** 1    

Y4 .740** .850** .810** .749** .832** 746** .773** .795** 855** .908** .857** .911** 1   

Y5 .711** .839** .788** .713** .791** .757** .788** 769** .835** .912** .851** .843** .930** 1  

Ytot .742** .851** .806** .726** .822** .746** .771** .782** 858** 964** .936** .928** .969** .955** 1 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

จากตารางที่  18  พบวา  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร (Xtot) 

กับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา (Ytot) มีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกัน

ในทางลักษณะที่คลอยตามกันที่ (rxy =.955) เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  พฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหารจําแนกรายดาน [X1, X2 , X3 , X4,  X5,  X6, X7, X8 ] กับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา (Ytot) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่.01 

ทุกดาน  
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ตอนท่ี  5  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6    
     เพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่  3  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ

ดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการท่ี  6  ผูวิจัยไดวิเคราะห

โดยภาพรวมและแยกแตละดาน  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (stepwise   multiple  

regression  analysis) พบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการดําเนินการระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6    

    5.1 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการ

ดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6                

ในภาพรวม  (Ytot)  ดังตารางที่  19  

 

ตารางที่  19   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ 

                    การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่ 6                     

                    ในภาพรวม  (Ytot) 

 

แหลงของความแปรปรวน df. 
Sum of 

Squares 

Mean   

Square 
F Sig. 

     ระหวางกลุม 

     ภายในกลุม 

2 

88 

13.750 

4.753 

6.875 

.055 

125.834 .000 

รวม 90 18.504    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณ (multiple R)    0.862 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square)      0.743 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square)                0.737 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทาํนาย (standard error)             0.2337 
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ตัวแปรปจจัยการบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
Unstandardized 

Coefficients 
 

ตัวแปรพยากรณ 
β Std.Error 

Standardize 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

คาคงที ่

  1. การจูงใจ  (X2) 

  2.การกาํหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) 

-.048 

.810 

.213 

0.269 

.121 

.085 

 

.648 

.245 

-.179 

6.680 

2.519 

.858 

.000 

.014 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

      จากขอมูลแสดงใหเห็นวา  พฤติกรรมการบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ  

พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ (X2) และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

(X8)   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเมื่อใชพฤติกรรมการบริหารเปนตัวทํานายการดําเนินการ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6   เทากับ .862  คา

ประสิทธิภาพของการทํานาย (R2) เทากับ .743  หมายถึง  พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ (X2) 

และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) สามารถทํานายการดําเนินการ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6  ไดรอยละ 74.3  คา

ประสิทธิภาพของการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)  เทากับ .737  มีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  เทากับ  .2337 ซึ่งในลักษณะนี้แสดงวา                 

พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ (X2) และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

(X8) สงผลตอการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา   เขตตรวจ

ราชการที่  6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

     จากความสัมพันธของพฤติกรรมการบริหารเปนตัวทํานายการดําเนินการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตตรวจราชการที่  6 สามารถเขียนเปนสมการวเิคราะห

การถดถอย  ไดดังนี้ 

∧
Y tot  = -0. 048 + 0.810 (X2 ) + 0.213 (X8 ) 
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   5.2 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ

การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6  โดย

วิเคราะหแยกตามการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

5.2.1 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการ 

รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล (Y1) ดังตารางที่  20 

 

ตารางที่  20   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการรูจักนักเรียน 

                  เปนรายบุคคล (Y1) ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

                  เขตตรวจราชการที่  6 

 

แหลงของความแปรปรวน df. 
Sum of 

Squares 

Mean   

Square 
F Sig. 

     ระหวางกลุม 

     ภายในกลุม 

1 

89 

13.251 

5.772 

13.251 

.066 

202.013 .000 

รวม 90 19.024    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณ (multiple R)    0.835 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square)      0.697 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square)                0.693 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)             0.2561 

 

ตัวแปรปจจัยการบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
Unstandardized 

Coefficients 
 

ตัวแปรพยากรณ 
β Std.Error 

Standardize 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

คาคงที ่

  1. การจูงใจ  (X2)    

-.081 

1.057 

 

.284 

.074  

 

.835 

 

-.284 

14.213 

 

.777 

.000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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     จากขอมูลแสดงใหเห็นวา  พฤติกรรมการบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ  

พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ  (X2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุ คูณเมื่อใชพฤติ

กรรมการบริหารเปนตัวทํานายการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  เทากับ .835  คาประสิทธิภาพของ

การทํานาย (R2) เทากับ .697  หมายถึง  การจูงใจ (X2) สามารถทํานายการรูจักนักเรียนเปน

รายบุคคล  ไดรอยละ  69.7  คาประสิทธิภาพของการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)  เทากับ 

.693  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard Error)  เทากับ .2561 ซึ่งใน

ลักษณะนี้แสดงวา  การจูงใจ (X2)  สงผลตอการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล (Y1)  ของการ

ดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

       จากความสัมพันธของพฤติกรรมการบริหารกับการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลของ 

การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตตรวจราชการที่  6  

สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้ 

∧
Y 1 = -. 081 + 1.057 (X2 )  

5.2.2 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการ 

คัดกรองนักเรียน (Y2) ดังตารางที่  21 

 

ตารางที่  21   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการคัดกรอง 

                   นักเรียน (Y2) ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา           

                   เขตตรวจราชการที่  6 

 

แหลงของความแปรปรวน df. 
Sum of 

Squares 

Mean   

Square 
F Sig. 

     ระหวางกลุม 

     ภายในกลุม 

1 

89 

13.082 

10.004 

13.082 

.114 

115.074 .000 

รวม 90 23.086    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณ (multiple R)    0.753 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square)      0.567 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square)                0.562 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)             0.3371 

 

ตัวแปรปจจัยการบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
Unstandardized 

Coefficients 
 

ตัวแปรพยากรณ 
β Std.Error 

Standardize 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

คาคงที ่

   การจงูใจ  (X2)    

-.150 

1.050 

 

.374 

.098  

 

.753 

 

-.400 

10.727 

 

.690 

.000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

      จากขอมูลแสดงใหเห็นวา  พฤติกรรมการบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ     

พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ  (X2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุ คูณเมื่อใชพฤติ

กรรมการบริหารเปนตัวทํานายการคัดกรองนักเรียน  เทากับ .753 คาประสิทธิภาพของการทํานาย 

(R2)เทากับ .567 หมายถึง การจูงใจ (X2) สามารถทํานายการการคัดกรองนักเรียน ไดรอยละ  56.7 

คาประสิทธิภาพของการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)  เทากับ .562  มีความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานในการทํานาย  (Standard Error)เทากับ .3371  ซึ่งในลักษณะนี้แสดงวา  การจูงใจ (X2)  

สงผลตอการคัดกรองนักเรียน  (Y2) ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

มัธยมศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

     จากความสัมพันธของพฤติกรรมการบริหารกับการคัดกรองนกัเรียน ของการดําเนนิการ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาเขตตรวจราชการที่ 6 สามารถเขียนเปนสมการ

วิเคราะหการถดถอย ไดดังนี ้

∧
Y 2 = -. 150 + 1.050 (X2 )  
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5.2.3 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการ 

สงเสริมนักเรียน (Y3) ดังตารางที่   22 

 

ตารางที่  22   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการสงเสริม 

                   นักเรียน (Y3) ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  

                   เขตตรวจราชการที่  6 

 

แหลงของความแปรปรวน df. 
Sum of 

Squares 

Mean   

Square 
F Sig. 

     ระหวางกลุม 

     ภายในกลุม 

2 

88 

11.246 

7.024 

5.623 

.081 

69.642 .000 

รวม 90 18.270    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณ (multiple R)    0.785 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square)      0.616 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square)                0.607 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)             0.2841 

 

ตัวแปรปจจัยการบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
Unstandardized 

Coefficients 
 

ตัวแปรพยากรณ 
β Std.Error 

Standardize 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

คาคงที ่

  1. การจูงใจ  (X2) 

  2. การกํ าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) 

-.336 

.670 

.240 

.326 

.147 

.103 

 

.540 

.277 

1.030 

4.545 

2.331 

.306 

.000 

.022 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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     จากขอมูลแสดงใหเห็นวา  พฤติกรรมการบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ      

พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ (X2) และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

(X8)   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเม่ือใชพฤติกรรมการบริหารเปนตัวทํานายการสงเสริม

นักเรียน(Y3) ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตตรวจ

ราชการที่ 6  เทากับ .785  คาประสิทธิภาพของการทํานาย (R2) เทากับ .616  หมายถึง           

พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ (X2) และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

(X8) สามารถทํานายการสงเสริมนักเรียน (Y3) ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6  ไดรอยละ 61.6  คาประสิทธิภาพของการทํานายที่

ปรับแลว (Adjusted R2)  เทากับ .607  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (Standard 

Error)  เทากับ .2841   ซึ่งในลักษณะนี้แสดงวา  พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ (X2)          

และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) สงผลตอการสงเสริมนักเรียน (Y3) 

ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

     จากความสัมพันธของพฤติกรรมการบริหารกับการสงเสริมนักเรียนของการดําเนินการ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 สามารถเขียนเปน

สมการวิเคราะหการถดถอย ไดดังนี้ 

∧
Y 3 = . 336 + .067 (X2 ) + .240 (X8 ) 

5.2.4 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการ 

ปองกันและแกไขปญหา (Y4) ดังตารางที่   23 
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ตารางที่  23   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการปองกันและ 

                   แกไขปญหา (Y4) ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

                   เขตตรวจราชการที่  6 

 

แหลงของความแปรปรวน df. 
Sum of 

Squares 

Mean   

Square 
F Sig. 

     ระหวางกลุม 

     ภายในกลุม 

2 

88 

15.271 

5.129 

5.635 

.059 

129.503 .000 

รวม 90 20.400    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณ (multiple R)    0.865 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square)      0.749 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square)                0.743 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)             0.2428 

 

ตัวแปรปจจัยการบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
Unstandardized 

Coefficients 
 

ตัวแปรพยากรณ 
β Std.Error 

Standardize 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

คาคงที ่

  1. การจูงใจ  (X2) 

  2.การกาํหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) 

-.224 

.799 

.226 

.279 

.126 

.088 

 

.609 

.291 

-.802 

6.342 

3.025 

.425 

.000 

.003 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

 

        จากขอมูลแสดงใหเห็นวา  พฤติกรรมการบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ      

พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ (X2) และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

(X8)   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเมื่อใชพฤติกรรมการบริหารเปนตัวทํานายการปองกันและ

แกไขปญหา (Y4) ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา          

เขตตรวจราชการที่ 6 เทากับ .865 คาประสิทธิภาพของการทํานาย(R2) เทากับ .749 หมายถึง       
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พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ (X2) และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม 

(X8) สามารถทํานายการปองกันและแกไขปญหา (Y4) ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตตรวจราชการท่ี 6 ไดรอยละ 74.9 คาประสิทธิภาพของการ

ทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .743 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 

(Standard Error) เทากับ .2428  ซึ่งในลักษณะนี้แสดงวา  พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ 

(X2) และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) สงผลตอการปองกันและแกไข

ปญหา (Y4) ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตตรวจ

ราชการที่  6  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

      จากความสัมพันธของพฤติกรรมการบริหารกับการปองกันและแกไขปญหาของ       

การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 สามารถ

เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย   ไดดังนี้ 

∧
Y 4 = . 224 + .799 (X2 ) + .266 (X8 ) 

5.2.5 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารสงผลตอการ 

สงตอนักเรียน (Y5) ดังตารางที่   24 

 

ตารางที่  24   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการบริหารสงผลตอการสงตอ 

                   นักเรียน (Y5) ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   

                   เขตตรวจราชการที่  6 

 

แหลงของความแปรปรวน df. 
Sum of 

Squares 

Mean   

Square 
F Sig. 

     ระหวางกลุม 

     ภายในกลุม 

2 

88 

15.900 

5.936 

7.950 

.068 

1160525 .000 

รวม 90 21.836    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคูณ (multiple R)    0.853 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R square)      0.728 

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (adjusted R square)                0.722 

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)             0.2612 
 

ตัวแปรปจจัยการบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
Unstandardized 

Coefficients 
 

ตัวแปรพยากรณ 
β Std.Error 

Standardize 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

คาคงที ่

  1. การจูงใจ  (X2) 

  2.การควบคุม (X7) 

-.864 

.817 

.405 

.306 

.140 

.148 

 

.602 

.282 

-2.826 

5.851 

2.740 

.006 

.000 

.007 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

       จากขอมูลแสดงใหเห็นวา  พฤติกรรมการบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ      

พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ (X2) และการควบคุม (X7)  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ

เมื่อใชพฤติกรรมการบริหารเปนตัวทํานายการสงตอนักเรียน (Y5) ของการดําเนินการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  เทากับ .853  คาประสิทธิภาพ

ของการทํานาย (R2) เทากับ .728  หมายถึง  พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ (X2) และการ

ควบคุม (X7) สามารถทํานายการสงตอนักเรียน (Y5) ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6 ไดรอยละ 72.8  คาประสิทธิภาพของการ

ทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)  เทากับ .722  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการทํานาย 

(Standard Error) เทากับ .2612 ซึ่งในลักษณะนี้แสดงวา  พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ (X2) 

และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) สงผลตอการสงตอนักเรียน (Y5) 

ของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

     จากความสัมพันธของพฤติกรรมการบริหารกับการสงตอนักเรียนของการดําเนินการ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 สามารถเขียนเปน

สมการวิเคราะหการถดถอย  ไดดังนี้ 

∧
Y 5 = . 864 + .817 (X2 ) + .405 (X7 ) 
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แผนภูมิที่   7   สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของพฤติกรรการบริหารของผูบริหารที ่  

                      สงผลตอการดําเนนิการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา   

                      เขตตรวจราชการที ่  6 

 

 

การมีปฏิสัมพันธและมี

อิทธิพลตอกัน  (X4) 

การติดตอส่ือสาร (X3) 

การจูงใจ  (X2) 

β Ytot = .810 

β Y1= 1.057 

β Y2= 1.050 

β Y3= .670 

β Y4= .799 

β Y5= .817 

ภาวะผูนํา (X1) 

พฤติกรรมการ 

บริหารของผูบริหาร 

Xtot 

การสงเสริม/พัฒนา(Y3 ) 

X2 , X8              Y3 

การคัดกรองนักเรียน (Y2     

X2                  Y2 

การรูจักนักเรียนเปน

รายบุคคล (Y1 ) 

X2                 Y1 

ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

X2 , X8              Ytot 

การปองกันและแกไข

ปญหา (Y4 )  

X2 , X8              Y4 

การตัดสินใจ (X5) 

การกําหนด

เปาหมายและการ

ส่ังการ(X6) 

การควบคุมการ

ปฏิบัติงาน(X7) 

β Y5= .405 

การสงตอนักเรียน (Y5) 

X2 , X7              Y5 

มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและการ

ฝกอบรม(X8) 

β Ytot= .213 

β Y3= .240 

β Y4= .226 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

      การวิจัยเร่ือง  “ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินการระบบดูแล

ชวยเหลือนัก เ รียนในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6” มีวัตถุประสงค เพื่ อทราบ                             

1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการท่ี 6  2) การดําเนินการ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 6  และ 3) พฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจ

ราชการที่ 6  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  กลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัย คือ  โรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   เขต

ตรวจราชการที่ 6  จํานวน  90  แหง ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4  คน  ประกอบดวย  1) ผูบริหาร            

2)  รองผูบ ริหารฝายปกครองหรือฝายที่ เกี่ ยวของกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเ รียน                    

3)  ครูแนะแนว  และ 4) ครูประจําชั้น / ครูที่ปรึกษา  รวมทั้งส้ิน  360  คน เคร่ืองมือที่ใชเปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert)  และ

ระบบดู แลช ว ย เห ลือนั ก เ รี ยนของ สํ านั ก ง านคณะกร รมการกา ร ศึกษา ข้ันพื้ น ฐ าน  

กระทรวงศึกษาธิการ   ผูวิจัยสงแบบสอบถาม  จํานวน 360  ฉบับ  ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา  

สามารถใชวิเคราะหขอมูลได  จํานวน 360 ฉบับ  จากโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  

คิดเปนรอยละ 100  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาความถี่ (frequencies) คารอยละ 

(percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(stepwise  multiple  regression  analysis) 
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สรุปผลการวจิัย 
 

      จากผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่  4  สามารถสรุปผลการวิจัยเพื่อนําไปสูการ

อภิปรายผล ดังนี้ 

     1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 6  ทั้งโดย

ภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก  โดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอย  ดังนี้  ภาวะผูนํา  

การกําหนดเปาหมายหรือการส่ังการ  การมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  การติดตอส่ือสาร  

การตัดสินใจ  การจูงใจ  การควบคุมการปฏิบัติงาน  และมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ

ฝกอบรม   

       2.  การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  

ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ดังนี้ การรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การปองกันและแกไขปญหา  และการสงตอนักเรียน 

       3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 6  โดยภาพรวม  พบวา  พฤติกรรมการบริหารของ

ผูบริหารดานการจูงใจและการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  สงผลตอการ

ดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน  พบวา   

                     3.1  พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจ  สงผลตอการดําเนินการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน  ดังนี้  การรูจักนักเรียนรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การสงเสริมนักเรียน 

การปองกันและแกไขปญหา   และการสงตอนักเรียน   ตามลําดับ 

          3.2  พฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ

ฝกอบรมสงผลตอการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ดังนี้  การสงเสริมนักเรียน  การ

ปองกันและการแกไขปญหา 

          3.3  พฤติกรรมการบริหารดานการควบคุม  สงผลตอการดําเนินการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน   ดานการสงตอนักเรียน 

                    แตอยางไรก็ดี   จากการวิจัยพบวาพฤติกรรมการบริหารและการดําเนินการระบบ

ดูแลชวยนักเรียน   โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก   มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ   

ตัวแปรที่ไมเขาสมการ   แตสนับสนุนพฤติกรรมการบริหารดานอ่ืนๆ  ใหสงผลตอการดําเนินการ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ไดแก  ภาวะผูนํา  การติดตอส่ือสาร  การมีปฏิสัมพันธและมีอิทธิพล

ตอกัน  การตัดสินใจ   การกําหนดเปาหมายและการส่ังการ   โดยมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่  .01 
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การอภิปรายผล 
 
     จากผลการวิจัยนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผล   ดังนี้ 

       1.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่ 6  โดย

ภาพรวมและรายดานมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก   ผลดังกลาวอาจเนื่องมาจากแนวทางการปฏิรูป

ระบบบริหารการ ศึกษาในกระทรวง ศึกษาธิการ   ซึ่ งวิ จิตร    ศรีสะอ าน   เสนอไว ว า                       

ใหกระทรวงศึกษาธิการ  มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท   กระทรวงมี

องคกรหลักที่เปนคณะบุคคลจํานวนส่ีองคกร  ไดแก  สภาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แหงชาติ   คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   คณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการ

ศาสนาและวัฒนธรรม   กระจายอํานาจลงสูสถานศึกษาโดยตรง  เมื่อเปนดังที่กลาวขางตน   

จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนตองตระหนักในบทบาทการดําเนินงานที่จะนําโรงเรียนไปสู

ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  จะตองปรับบทบาทของตนเองใหเหมาะสมทันเหตุการณ      

เพื่อจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดตามความคาดหวังของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542   มาตรา  39   ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ  

งบประมาณ   บริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน

การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง

ซึ่งพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนนั้น  เมื่อพิจารณาจากภารกิจตามตําแหนงของ

ผูบริหารโรงเรียน  โดยเฉพาะผูบริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาพบวา  บทบาทตางๆ ที่ปฏิบัติจริงของ

ผูบริหาร  ไดแก  บทบาทดานการบริหารวิชาการ  บทบาทดานการบริหารงบประมาณ    บทบาท

ดานการบริหารงานบุคคล   บทบาทดานการบริหารงานทั่วไป  บทบาทที่ปฏิบัติจริงทั้ง 4 ดาน 

ขางตนสอดคลองกับ ภารกิจของโรงเรียน  ซึ่งปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542  ไดแก  การจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   สอดคลองกับแนวคิดของ  เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni ) 

ที่วาผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองแสดงความเปนผูนําได   มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหน

งตามเกียรติและศักด์ิศรีของตําแหนง  สามารถประสานกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนและเปนผูนํา

ทางสูเปาหมายได   และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริพร อุดมกุศลศรี   ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง    

พฤติกรรมการบริหารของผู บริหารโรงเรียนที่จําแนกมาตรฐานคุณภาพนักเรียนโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  พบวา พฤติกรรมการบริหารของ   

ผูบริหารโรงเรียนที่ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพนักเรียนและไมผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

นักเรียนอยูในระดับมาก  ในการบริหารโรงเรียนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมี
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อิทธิพลตอครูและนักเรียน   ตลอดจนชุมชนเปนอยางมาก  พฤติกรรมตามบทบาทผูนําและภารกิจ

ตามตําแหนงของผูบริหาร  มีขอสังเกตวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานภาวะผูนํามี

คาเฉล่ียอยูในระดับมากที่สุด   มีความเปนไปไดวา  ผูบริหารไดใชพฤติกรรมภาวะผูนําและความ

เปนผูนําในการสรางบรรยากาศในองคกรใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน  สรางความเชื่อมั่น  ความ

ไววางใจ   ใหกับผูใตบังคับบัญชาเกิดการยอมรับนับถือ   ศรัทธา  ใหการสงเสริมสนับสนุนดาน

สวัสดิการ   ใหกับครูไดพัฒนาตนเอง  เชน  การศึกษาตอ  การอบรมสัมมนา   การใหอิสระในการ

แสดงความคิดเห็นตองานของผูรวมงาน    การรับฟงความคิดเห็นแลวนําความคิดเห็นของ

ผูรวมงานมาประกอบในการพัฒนา  ปรับปรุงและแกไขปญหา   ที่จะทําใหงานบรรลุวัตถุประสงค

และเกิดผลสัมฤทธิ์   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของไลเคิรท (Likert) ที่กลาววา ภาวะผูนําเปน

กระบวนการซ่ึงผูนําจะตองเขาไปเกี่ยวของกับความคาดหวัง   คานิยมและความสามารถในการ

ติดตอพบปะเจรจาของบุคคลท่ีตองเขาไปเกี่ยวของดวย  ดังนั้นเพื่อที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพใน

การทํางาน   ผูนําจะตองแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวาสนับสนุนใน

ความสามารถของพวกเขา  และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน

และการฝกอบรมมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอยที่สุด   มีความเปนไปไดวา  ผูบริหารสถานศึกษาได

กําหนดมาตรฐานปฏิบัติงานไวสูงสุด  จึงทําใหผลการปฏิบัติงานไมบรรลุถึงเปาหมายสูงสุด   อาจ

เพราะการจัดฝกฝนไมตรงกับการบริหารงานที่เกี่ยวกับในสวนของงานที่ผูปฏิบัติงานรับผิดชอบ  

การสนับสนุนดานทรัพยากรไมเหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติงาน   จึงทําใหพฤติ

กรรมการบริหารของผูบริหารดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรมมีคาเฉลี่ยตํ่า    

     2. การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   เขตตรวจราชการที่  6  

โดยภาพรวมและรายดาน   มีคาเฉลี่ยในระดับมาก   ผลดังกลาวอาจเนื่องมาจาก  พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช   2542  มาตรา 6  ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัด

การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย   ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย   จิตใจ  สติปญญา  

ความรูและคุณธรรม   มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต   สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

มีความสุข  และมาตรา 22  แนวทางการจัดการศึกษายังใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคน  โดยยึด

หลักวา  ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด   

ตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  รวมทั้งในการจัดการศึกษาตอง

เนนความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของ

แตละระดับการศึกษา  ประกอบกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไดกําหนด

ตัวช้ีวัดและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  ปงบประมาณ 2551  รอยละ 25 ของสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาตองมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ดอยโอกาสทางการศึกษา  และตาม

มาตรฐาน  ตัวบงชี้  และเกณฑการพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ.2549 – 2553) ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เกี่ยวกับระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน  คือ  มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียน

อยางหลากหลาย  ตัวบงช้ี ที่ 15.1  มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและ

ทั่วถึง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด   มีความเปนไปไดวา  ผูบริหารโรงเรียน

และผูที่เกี่ยวของมีการกําหนดโครงสรางข้ันตอนการทํางานไวอยางชัดเจน   ครูและผูเกี่ยวของมี

สวนรวมในการกําหนดนโยบาย   เปาหมาย   กําหนดบทบาทหนาที่และภาระงานไวอยาง

เหมาะสม    รวมจัดทําแผนการปฏิบัติการและปฏิทินการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงค    

จัดประชุมช้ีแจง  อบรมสรางความเขาใจแนวทางการดําเนินงาน  พัฒนาครูที่ปรึกษาทั้งความรู  

ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึ่งประสงค   จัดทําแผนการดําเนินการใหครูที่

ปรึกษาจัดกิจกรรมการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลจากระเบียนสะสม  จากแบบประเมินพฤติกรรม 

(SDQ) การเยี่ยมบาน  มอบหมายใหครูดูแลนักเรียนในสัดสวนที่เหมาะสมและจดบันทึกประวัติ

และพฤติกรรมนักเรียน   ซึ่งการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนการจัดกิจกรรม      

แนะแนว   สอดคลองกับ   เลสเตอร  เอ็น  ดาวนิง (Lester  N.  Dowing)  กลาววา  การแนะแนว

เปนกระบวนการที่จัดข้ึนโดยกลุมบุคคลซ่ึงไดรับการอบรมเปนพิเศษ   เพื่อชวยเหลือบุคคลในการ

ปรับตัวและสงเสริมใหบุคคลไดพัฒนาตนเองใหถึงขีดสุดในทุกดานและสอดคลองกับงานวิจัยของ  

ศิริรัตน  นิ่มมา  ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง  การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

ไพศาลีพิทยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค  เขต 3  พบวา  ดานกระบวนการปฏิบัติ

ระหวางดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด  ไดแก  ครูที่ปรึกษาออกเย่ียมบานนักเรียนทุกคน   และ  

จากการวิจัยพบวา   การดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการสงตอนักเรียนมีคาเฉล่ีย

ในระดับนอยที่สุด  อาจเปนเพราะวา การสงตอนักเรียน   เปนการทํางานที่ตองประสานกับบุคคล 

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก   การสงตอภายใน  ไดแก ครูแนะแนว   ฝายปกครอง   การ     

สงตอภายนอก   ไดแก   ผูปกครอง  สถานพยาบาล   ผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง   ทําใหการนิเทศ  

ติดตาม   ประเมินผล   บันทึกผล   ไมสะดวกมีความยุงยาก   และการดูแลเอาใจใสกับครูที่ปรึกษา

ในดานการสรางขวัญกําลังใจเทาที่ควร   เชน  การยกยองชมเชย   ความดีความชอบ   มอบรางวัล
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กับผูมีผลงานดีเดน   ซึ่งสถานศึกษาอาจมีกิจกรรมการประสารงานกับผูเกี่ยวของนอย  จึงทําให

การดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการสงตอนักเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่า 

       3.  จากผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการจูงใจและ

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรมสงผลตอการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน   พบวา  

  3.1  พฤติกรรมการบริหารดานการจูงใจสงผลตอการดําเนินการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนทั้ง  5   ดาน  ไดแก   การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล   การคัดกรองนักเรียน   

การสงเสริมพัฒนานักเรียน   การปองกันและการแกไขปญหา  การสงตอนักเรียน   ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก   ผูนําไดใชทักษะดานภาวะผูนํามาก  จึงสงผลใหสามารถใชการจูงใจใหครูและ

ผูใตบังคับบัญชารวมกันทํางานใหบรรลุเปาหมาย   ซึ่งจะเห็นไดวา  ปจจุบันผูบริหารโรงเรียนมีการ

พัฒนาตนเอง   ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษาและการศึกษา

ระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษาเปนสวนใหญ  นอกจากนั้น   การเขาสูตําแหนงของ

ผูบริหารโรงเรียนจะตองผานกระบวนการคัดเลือก  สอบคัดเลือก  และการอบรมพัฒนาตาม

หลักสูตรผูบริหารกอนการบรรจุแตงต้ังตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  เพื่อเพิ่มพูนความรู

ความสามารถและสมรรถนะในการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ   จึงทําใหผูบริหารใชทักษะ

การจูงใจบุคลากรทุกคนในหนวยงาน   มีความรูสึกเปนเจาของรวมกัน   ผูมีสวนไดสวนเสีย  รวม

รับผิดชอบตอผลของการปฏิบัติงาน   มีความสามัคคี    มีเจตคติที่ดีตอกัน   เกิดความไววางใจและ

เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน    เกิดความพึงพอใจในการเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษาและไดรับการดูแล

จากผูบริหารเปนอยางดี   มีการสนับสนุน  สงเสริม   ผูนําใชปจจัยตางๆ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ    

ใหรางวัลความดีความชอบ   การเล่ือนตําแหนง การใหสวัสดิการ   สอดคลองกับไลเคิรท (Likert )  

ลักษณะของการใชส่ิงจูงใจหรือวิธีการกระตุนแบบตางๆ   เบเรลสันและสไตเนอร (Berelson   and   

Steiner) กลาววา  สถานการณภายในซ่ึงกระตุนใหเกิดความกระตือรือรน  หรือการเคล่ือนไหวอัน

นําไปสูพฤติกรรมที่จะบรรลุเปาหมาย   เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในรายขอ พบวา  ความขัดแยง    

ที่เกิดข้ึนในโรงเรียนไมมีผลกระทบใหแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานตามเปาหมายของสถานศึกษา

ถดถอยลง  มีคาเฉลี่ยอยุในระดับปานกลาง    

 3.2   พฤติกรรมการบริหารดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ

ฝกอบรมสงผลตอการสงเสริมและพัฒนานักเรียน  การปองกันและการแกไขปญหา   มีความ

เปนไปไดวา  ผูบริหารมีการดําเนินการกําหนดกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  

สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

121 

 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   การใหโอกาสในการพัฒนาความสามารถ   สนับสนุนทรัพยากร

อยางเหมาะสมในการปฏิบัติงาน    มีการวางเปาหมายรวมกันเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดไว  รวมทั้งการพัฒนาระบบงานของ

สถานศึกษา   ซึ่งเปนกระบวนการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน  ตลอดจนการ

กระจายความรับผิดชอบใหกับบุคลากร   การวางระบบงาน   การนิเทศติดตามผล  โดยการพัฒนา

งานตามกรอบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไดกําหนดระบบงานของ

สถานศึกษาไว    จึงทําใหพฤติกรรมการบริหารดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและฝกอบรมสงผลตอ

การดําเนินงานการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   การสงเสริมและพัฒนานักเรียน     

การปองกันและการแกไขปญหา   ที่จะเปนการสงเสริมศักยภาพของนักเรียน  ตามความเหมาะสม   

การจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน   จัดแยกนักเรียนกลุม

ปกติ   กลุมเส่ียงและกลุมที่มีปญหา   การปองกันและชวยเหลือนักเรียนในกลุมเส่ียงและกลุมที่มี

ปญหา   ซึ่งผูบริหารที่มุงหวังการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ผลักดันการดําเนินงานใหมีเปาหมาย

และการจูงใจอยางมีทิศทางตรงกับความหมายของการฝกอบรม  การฝกอบรมนั้น  ถือเปน

กระบวนการที่จัดข้ึนอยางมีระบบ   เพื่อที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหดีข้ึน    

โดยจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรในที่สุด   

  3.3   พฤติกรรมการบริหารดานควบคุมการปฏิบัติงานสงผลตอการสงตอนักเรียน   

อาจเนื่องมาจาก   ผูบริหารและผูเกี่ยวของมีความตองการที่จะชวยเหลือนักเรียนโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญในดานตางๆ  ในกรณีที่มีปญหายากตอการชวยเหลือหรือแกไขแลวพฤติกรรมไมดีข้ึน    

จําเปนตองสงตอผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเพื่อใหนักเรียนไดรับแกไขสงเสริมพัฒนา  ใหไดรับความ

ชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็ว  เพื่อใหนักเรียนเปนคนดีของสังคมและประเทศชาติ                

ซึ่งผูบริหารจําเปนตองใชพฤติกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมเชนกัน   ทั้งนี้

เนื่องจากการควบคุมงานมีความสําคัญยิ่งตอการบริหารงาน   เพราะจะทําใหทราบถึงผลการ

ปฏิบัติงานแตละข้ันตอน    อันจะสามารถนําไปใชพิจารณาปรับปรุงในสวนตางๆ ที่จะดําเนินการ

ตอไปใหไดผลดียิ่งข้ึน    ความสําคัญของการควบคุมงานอีกประการหนึ่ง   ชวยใหการปฏิบัติงาน

ในองคกรดําเนินไปดวยความถูกตองอยางมีแผนตามที่กําหนดไว  นอกจากนี้   การควบคุมงานมี

ความสําคัญตอการบริหารงานมาก  เพราะในการบริหารงานนั้นมีหลักการอยูประการหน่ึง  คือ  

ความพยายามที่จะใชพลังของกลุมใหความรวมมือประสานกันทํางานอยางมีเหตุผลใหบรรลุ

เปาหมาย  จึงตองมอบหมายงานและอํานาจหนาที่ใหปฏิบัติ   ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารจะตอง

คอยติดตามหรือควบคุมการปฏิบัติงานใหดําเนินไปตามวัตถุประสงค  สอดคลองกับ  อองรี ฟาโยล  
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(Fayol) กลาววา  การควบคุมหรือการตรวจสอบวาทุกอยางดําเนินไปสอดคลองกับแผนคําส่ังและ

หลักการที่กําหนดไวหรือไม    วัตถุประสงคของการควบคุมก็เพื่อหาขอบกพรอง  เพื่อแกไขและ

ปองกันมิใหผลงานคลาดเคล่ือนไปจากวัตถุประสงค  หนาที่ของการควบคุมนั้นเกี่ยวของกับ       

ทุกดานไมวาจะเปนคน  เงิน  ส่ิงของและการดําเนินการ    
    

ขอเสนอแนะ 
 

     จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินการระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและการดําเนินการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน  ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป   

 
ขอเสนอแนะของการวิจยั 
    เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ

ดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที่  6  ใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

    1.  ผูบริหารควรพัฒนาการใชทักษะความเปนผูนําในสถานศึกษา  โดยเฉพาะควรใหครู

มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นตองานสําคัญของโรงเรียน  เชน  การดําเนินการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ   โดยกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน  วัตถุประสงคชัดเจน   สราง

ความตระหนักใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของเห็นสําคัญความจําเปนและเปนหนาที่  จัดสนับสนุน

ทรัพยากรอยางเหมาะสมและเพียงพอ   แตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการที่มีความรูอยาง

เหมาะสม ประชุมกรรมการและกําหนดหลักเกณฑการจําแนกกลุมนักเรียน  สงเสริมพัฒนาครูและ

บุคลากรที่เกี่ยวของไดรับความรูความชํานาญในทักษะเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   

กํากับ    นิเทศ   ติดตามประเมินผล   สรางขวัญกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงานดีเดน 

     2. ผูบริหารหรือผูที่มีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน    

ควรดําเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตอไป  เพื่อปญหาของนักเรียนไดรับการ

ชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วข้ึน  หากปลอยใหเปนบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษาหรือคนใด

คนหนึ่งเทานั้น  ความยุงยากของปญหาอาจมีมากข้ึน  หรือลุกลามกลายเปนปญหาใหญโตจนยาก

ตอการแกไข โรงเรียนควรมีกิจกรรมประสานงานระหวางโรงเรียนกับหนวยงานทั้งภายในและ
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บุคคลภายนอกมากข้ึน   สรางความเขาใจมีการแลกเปล่ียนเรียนรูเช่ือมโยงขอมูลขาวสารซึ่งกัน

และกัน   เชน  ผูปกครอง  โรงพยาบาล   สถานีตํารวจ   ผูเชี่ยวชาญ   เปนเครือขายเชื่อมโยงขอมูล

กันและกัน 

                3.  ผูบริหารควรพัฒนาพฤติกรรมการบริหารโดยตระหนักถึงความสําคัญของระบบการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนและใหการสนับสนุนการดําเนินงาน  หรือรวมกิจกรรมตามความเหมาะสม

อยางสม่ําเสมอ 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการดําเนินการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา    

2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจการปฏิบัติงานของครูกับการ
ดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    

3. ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
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หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครือ่งมือวิจัย 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 132 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1. นายณรงค    โพธิม์ี          อดีตผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
 

2. ดร.จันทนา    นนทกิร       ศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1 
 

3. นายผอง  เกื้อเมง             รองผูอํานวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร   อําเภอดําเนนิสะดวก  

                                          จังหวัดราชบุรี 
 

4.  นายสุรัตน  อังกวุิโรจน     ครู ค.ศ.3  โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
 

5.  นางยุพา    แกวกอง        ครู ค.ศ.3  โรงเรียนสายธรรมจันทร  อําเภอดําเนนิสะดวก 

        จงัหวัดราชบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 134 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เร่ือง  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารทีส่งผลตอการดําเนนิการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา  เขตตรวจราชการที ่6 

 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1.  แบบสอบถามฉบับนี้มี  3  ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  สอบถามพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
 ตอนที่  3  สอบถามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
2.  ผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย 

 2.1  ผูบริหารสถานศึกษา 

 2.2  รองผูบริหารสถานศึกษาฝายปกครองหรือฝายที่เกี่ยวของกับงานระบบดูแลชวยเหลือ 

                    นักเรียน 

 2.3 ครูแนะแนว 

 2.4  ครูประจําช้ัน / ครูที่ปรึกษา 

3. แบบสอบถามนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการ

ดําเนนิการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา  สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพืน้ฐาน  ผูวิจัยขอความกรุณาใหทานตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอคําถามและทุกตอนตาม

ความจริง  เพราะคําตอบของทานมีคุณคาตอวิทยานพินธนี้อยางยิง่  ผูวิจยัขอขอบพระคุณเปน

อยางสูงในความอนุเคราะหของทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี   
 
 
 
 

              นายกองภพ   ยีห่รา  
                              นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
        ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                                                                     บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี  1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําช้ีแจง  โปรดใหขอมูลเกี่ยวกับตัวทาน  โดยทําเคร่ืองหมาย √  ลงใน        
 

ขอ 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรบั
ผูวิจัย 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

เพศ 

           ชาย                             หญิง 

อาย ุ

                 ไมเกิน  30  ป              31 – 40 ป 

                 41 – 50 ป                   51 ปข้ึนไป 

ระดับการศึกษา 

               ตํ่ากวาปริญญาตรี             ปริญญาตรี 

               ปริญญาโท                         สูงกวาปริญญาโท 

สถานภาพของทาน 

             ผูบริหารสถานศึกษา      

             รองผูบริหารสถานศึกษาฝายปกครองหรือฝายทีเ่กี่ยวของ 

             กับงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

             ครูแนะแนว 

             ครูประจําช้ัน / ครูทีป่รึกษา 

ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน  (เศษเกิน 6 เดือนใหถือเปน 1 ป) 

             ไมเกนิ  5  ป                  6 – 10 ป 

             11 – 15 ป                    16 – 20 ป             

             20 ปข้ึนไป 

 

 

(    ) 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

(    ) 

 

 

 

 

 

(    ) 
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ตอนท่ี  2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

 
คําช้ีแจง   

แบบสอบถามตอนนี้  เปนขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน 
โปรดประเมินขอคําถาม  และใสเคร่ืองหมาย  √  ลงในชองระดับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนตามที่เปนจริง

โดยตัวเลขในแตละชองระดับ  มีความหมาย  ดังนี ้
1 หมายถงึ  ปจจัยการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับนอยที่สุด 

2 หมายถงึ  ปจจัยการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับนอย 

3 หมายถงึ  ปจจัยการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับปานกลาง 

4 หมายถงึ  ปจจัยการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับมาก 

5 หมายถงึ  ปจจัยการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับมากที่สุด 
 
ตัวอยาง 
 

ระดับพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น สําหรับ
ขอ พฤติกรรมการบริหาร 

1 2 3 4 5 ผูวิจัย 
0 ทานคิดวาครูในสถานศึกษาของ

ทานมีสวนรวมในการบริหารงาน

ในสถานศึกษามากเพยีงใด 

    
√ 

 
 

 
คําอธิบาย  จากตัวอยางขอ 0 ทานทําเคร่ืองหมาย√  ลงในชองตารางตัวเลือก 4 จะหมายถึงครูใน

สถานศึกษามสีวนรวมในการบริหารงานของสถานศึกษามาก 
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ระดับพฤติกรรม 
ที่เกิดขึ้น 

สําหรับ
ขอ พฤติกรรมการบริหาร 

1 2 3 4 5 ผูวิจัย 
1 ผูบริหารสถานศึกษามีความเชื่อมั่นและไววางใจครู

ในการปฎิบัติหนาที่ในสถานศึกษาเพยีงใด 

     
 

2 ครูในสถานศึกษามีความเช่ือมั่นและใหการยอมรับ

นับถือในตัวผูบริหารสถานศึกษาเพียงใด 
     

 

3 ผูบริหารสถานศึกษา  มพีฤติกรรมที่แสดงการ

สนับสนนุตอครูหรือผูอ่ืนในเร่ืองตางๆ เชน 

สวัสดิการ  การศึกษาตอ การอบรมสัมมนาเพยีงใด

     

 

4 ครูในสถานศึกษามีความรูสึกตอผูบริหารที่ใหอิสระ

ในการแสดงความคิดเห็นตองานสําคัญๆ ของ

สถานศึกษามากนอยเพยีงใด 

     

 

5 ผูบริหารสถานศึกษารับฟงและใชแนวคิดหรือความ

คิดเห็นของครูในการแกปญหาเกี่ยวกับงานเพยีงใด

     
 

6 ผูบริหารสถานศึกษามีการใชปจจัยจูงใจตางๆ เชน 

การเล่ือนตําแหนงและวทิยฐานะ, การใหสวัสดิการ

ตางๆ เพื่อเปนพลังจูงใจครูในการปฏิบัติงาน

เพียงใด 

     

 

7 ผูบริหารสถานศึกษา  ใชลักษณะการจงูใจ

ผูใตบังคับบัญชาทัง้เชงิบวก (ใหรางวัล)และเชิงลบ 
(การลงโทษ) เหมาะสมเพียงใด 

     

 

8 ผูบริหารสถานศึกษา  มีเจตคติที่ดีตอสถานศึกษา

และเปาหมายของสถานศึกษา  ดวยการสนับสนนุ

กิจกรรมของสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายเพียงใด 

     

 

9 ความขัดแยงที่เกิดข้ึนในสถานศึกษามีผลกระทบ

ทําใหแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานตามเปาหมายของ

สถานศึกษาลดนอยลง 
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ระดับพฤติกรรม 
ที่เกิดขึ้น 

สําหรับ
ขอ พฤติกรรมการบริหาร 

1 2 3 4 5 ผูวิจัย 
10 บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  มีความรับผิดชอบ

ตอการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายของ

สถานศึกษาเพียงใด 

     

 

11 บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  มีเจตคติที่ดีตอกัน  

รวมทัง้มีความไววางใจและเชื่อมั่นซึง่กนัและกัน

เพียงใด 

     

 

12 ครูในสถานศึกษามีความพึงพอใจในการเปน

สมาชิกของสถานศึกษา  การไดรับการตรวจสอบ

และดูแลงานจากฝายบริหาร  และความสําเร็จของ

ตนเองมากนอยเพียงใด 

     

 

13 ในสถานศึกษาของทานมีการพบปะหารือ

ติดตอส่ือสารซึ่งกนัและกนั  เพื่อมุงใหงานบรรลุ

เปาหมายมากนอยเพียงใด 

     

 

14 ขาวสารในสถานศึกษาของทานจากสายงานตางๆ

มีการสื่อสารถงึกนัอยางมีประสิทธิภาพเพยีงใด 

     
 

15 การสื่อสารในสถานศึกษาของทานสวนใหญ  

มักจะเร่ิมจากระดับผูบริหารลงมาสูระดับปฏิบัติ 

     
 

16 ในการสื่อสารจากผูบริหารสูผูปฏิบัติผูบริหาร

สถานศึกษาพยายามที่จะใหขอมูลแกครูหรือผู

ปฏิบัติมากนอยเพียงใด 

     

 

17 การสื่อสารจากผูบริหารสูผูปฏิบัติเปนที่ยอมรับของ

ผูปฏิบัติในสถานศึกษามากนอยเพียงใด 

     
 

18 การสื่อสารจากผูปฏิบัติถึงผูบริหารในสถานศึกษา

ของทานเหมาะสมกับสายการบังคับบัญชาเพยีงใด 
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ระดับพฤติกรรม 
ที่เกิดขึ้น 

สําหรับ
ขอ พฤติกรรมการบริหาร 

1 2 3 4 5 ผูวิจัย 
19 ครูในสถานศึกษามีความรับผิดชอบ  ในการสง

ขอมูลขาวสารที่ถูกตองแมนตรงถึงผูบริหารมาก

นอยเพียงใด 

     

 

20 การสงขอมูลขาวสารตางๆ ของครูในสถานศึกษา

ไมมีแรงผลักดันที่จะทาํใหเกดิการบิดเบือนขอมูล

ขาวสารที่เสนอตอผูบริหาร 

     

 

21 การเสนอขอมลูขาวสารตางๆจากผูปฏิบัติตอ

ผูบริหารในสถานศึกษาของทานมีความถกูตอง

แมนยําเพยีงใด 

     

 

22 ระบบเสริมการส่ือสารมีความจําเปนที่ผูปฏิบัติจะ

ใชส่ือสารถึงผูบริหารสถานศึกษามากนอยเพียงใด 

     
 

23 การสื่อสารระหวางสถานศึกษาของทานกบั

สถานศึกษาอ่ืนๆ  มีความถกูตองเหมาะสมและ

แมนยําเพยีงใด 

     

 

24 ในสถานศึกษาของทานมีความใกลชิดทางใจ เชน 

ความเปนกนัเองระหวางผูบริหารกับคณะครู มาก

นอยเพียงใด 

     

 

25 ผูบริหารสถานศึกษารูและเขาใจปญหาท่ีครูกําลัง

เผชิญเอยูมากนอยเพียงใด 

     
 

26 ผูบริหารและครูในสถานศึกษามองกันดวยความ

เขาใจและถูกตองมากนอยเพียงใด 

     
 

27 การปฏิสัมพนัธของผูบริหารและครูในสถานศึกษา

มีลักษณะการติดตอแบบฉันทมิตร  และเต็มไป

ดวยความมัน่ใจและไววางใจกันมากนอยเพียงใด 
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ระดับพฤติกรรม 
ที่เกิดขึ้น 

สําหรับ
ขอ พฤติกรรมการบริหาร 

1 2 3 4 5 ผูวิจัย 
28 ในสถานศึกษาของทานมีความรวมมือในการ

ทํางานรวมกันเปนทมีมากนอยเพียงใด 
     

 

29 ผูบริหารสถานศึกษาเห็นวาครูในสถานศึกษา  มี

อิทธิพลตอการกําหนดเปาหมาย  วธิีการ  และ

กิจกรรมภายในสถานศึกษามากนอยเพียงใด 

     

 

30 ครูในสถานศึกษาเห็นวาตนเองมีอิทธิพลตอการ

กําหนดเปาหมายวิธีการ  และกิจกรรมภายใน

สถานศึกษามากนอยเพยีงใด 

     

 

31 ผูบริหารสถานศึกษามีอิทธพิลตอการกําหนด

เปาหมายวิธกีาร  และกิจกรรมของสถานศึกษา

มากนอยเพียงใด 

     

 

32 โครงสรางของการบรหารสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพพอที่จะอํานวยใหแตละหนวยงาน  มี

อิทธิพลตอกันและกันในทุกระดับมากนอยเพียงใด 

     

 

33 การวนิิจฉัยส่ังการที่เปนทางการในสถานศึกษาของ

ทานอยูที่ผูบริหารเปนสวนใหญเพยีงใด 

     
 

34 ในสถานศึกษาของทานมีขอมูลที่ใชประกอบการ

วินิจฉัยส่ังการเพียงพอและถกูตองเพยีงใด 

     
 

35 ผูมีหนาที่วนิิจฉัยส่ังการตางๆในสถานศึกษาของ

ทานตระหนักถึงปญหาที่คนในบังคับบัญชาเผชิญ

อยูเพียงใด 

     

 

36 ในสถานศึกษาของทานมีการใชความรูทางวิชาการ

และวิชาชพีประกอบการวินิจฉัยส่ังการ มากนอย

เพียงใด 

     

 

37 ในสถานศึกษาของทานมีการตัดสินใจในระดับที่มี

ขอมูลพรอมและถูกตองเพียงใด 
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ระดับพฤติกรรม 
ที่เกิดขึ้น 

สําหรับ
ขอ พฤติกรรมการบริหาร 

1 2 3 4 5 ผูวิจัย 
38 การวนิิจฉัยส่ังการในสถานศึกษาของทาน

กอใหเกิดพลังจูงใจแกครูที่จะตองนาํไปปฏิบัติ

เพียงใด 

     

 

39 ในสถานศึกษาของทาน  ครูมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจในเร่ืองที่เกี่ยวกับงานของตนเองมากนอย

เพียงใด 

     

 

40 การวนิิจฉัยส่ังการในสถานศึกษาของทานที่มุงให

เกิดการทํางานเปนทีม  และสงเสริมการทํางานเปน

ทีมมากนอยเพียงใด 

     

 

41 การกําหนดเปาหมายและการส่ังการใน

สถานศึกษาของทานสวนใหญจะมีการ

ปรึกษาหารือกันกอนเพียงใด 

     

 

42 ทุกคนในสถานศึกษาของทาน  พยายามที่จะ

ปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายและนโยบายของ

สถานศึกษาอยางจริงจังเพยีงใด 

     

 

43 บุคลากรในสถานศึกษาของทานใหการยอมรับ

เปาหมายของสถานศึกษาโดยไมมีการตอตานมาก

นอยเพียงใด 

     

 

44 บุคลากรทุกระดับในสถานศึกษาเปนหวงผลการ

ปฏิบัติงานของสถานศึกษามากนอยเพียงใด 

     
 

45 สถานศึกษาของทานมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานที่ถกูตองแมนยําจนสามารถควบคุมการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพปลอดจากการ

รายงานผลการปฏิบัติที่บิดเบือนตางๆ 

     

 

46 สถานศึกษาของทานมีการกระจายการควบคุมงาน

ใหกับผูบริหารแตละระดับมากนอยเพยีงใด 
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ระดับพฤติกรรม 
ที่เกิดขึ้น 

สําหรับ
ขอ พฤติกรรมการบริหาร 

1 2 3 4 5 ผูวิจัย 
47 ในสถานศึกษาของทานกลุมที่สนทิกนัเปนสวนตัวมี

อิทธิพลในการสนับสนนุ  หรือคัดคานเปาหมาย

ของกลุมทีม่ีหนาที่โดยตรงมากนอยเพยีงใด 

     

 

48 ผูบริหารสถานศึกษาของทานกลุมที่สนทิกนัเปน

สวนตัวมีอิทธพิลในการสนบัสนุน หรือคัดคาน

เปาหมายของกลุมที่มหีนาทีโ่ดยตรงมากนอย

เพียงใด 

     

 

49 ผูบริหารสถานศึกษามีการกาํหนดระดับมาตรฐาน

การปฏิบัติงานที่ตองการ  ใหบรรลุถึงจุดสุงสุด

เพียงใด 

     

 

50 ทานคิดวา  ทานไดรับการฝกฝนดานการ

บริหารงานทีท่านตองการมากนอยเพียงใด 

     
 

51 ความเหมาะสมของทรัพยากร เชน วัสดุ อุปกรณ 

งบประมาณ ฯลฯ ที่ไดรับมาเพื่อชวยสนับสนุนใน

การปฏิบัติงานของทาน  มมีากนอยเพียงใด 
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ตอนท่ี 3  การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา 

 
ระดับพฤติกรรม 

ที่เกิดขึ้น 
สําหรับ

ขอ ระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
1 2 3 4 5 ผูวิจัย 

1 สถานศึกษามโีครงสรางระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนชัดเจนเพยีงใด 
     

 

2 สถานศึกษามกีารกําหนดบทบาท  หนาทีภ่าระงาน

ของครูและผูเกี่ยวของอยางเหมาะสม  สามารถ

ปฏิบัติไดเพียงใด 

     

 

3 สถานศึกษามกีารจัดทาํแผนปฏิบัติการ  และ

ปฏิทินปฎิบัติงานที่สอดคลองกนัวัตถุประสงคของ

ระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียนชัดเจนเพยีงใด 

     

 

4 สถานศึกษามกีารดําเนินงานตามระบบการดูแล

ชวยเหลือนกัเรียนและปฏิบติัตามแผนทีก่าํหนดไว

มากนอยเพียงใด 

     

 

5 สถานศึกษามกีารประชุมชี้แจงโครงการและอบรม

แนวทางการดําเนนิงานระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนมากนอยเพียงใด 

     

 

6 สถานศึกษามกีารจัดทาํแผนพัฒนาครูที่ปรึกษา

และบุคลากรที่เกีย่วของใหไดรับการพัฒนาความรู  

ความสามารถ  เกีย่วกับระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนมากนอยเพียงใด 

     

 

7 สถานศึกษาจดัใหมีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรม  และคานยิมทีพ่งึประสงคใหแกครูที่

ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของมากนอยเพียงใด 

     

 

8 สถานศึกษาจดัใหมีกิจกรรมการรูจักนกัเรียนเปน

รายบุคคลจากระเบียนสะสมมากนอยเพยีงใด 
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ระดับพฤติกรรม 
ที่เกิดขึ้น 

สําหรับ
ขอ ระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

1 2 3 4 5 ผูวิจัย 
9 สถานศึกษาจดัใหมีกิจกรรมการรูจักนกัเรียนเปน

รายบุคคลจากแบบประเมนิพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 

มากนอยเพียงใด 

     

 

10 สถานศึกษาจดัใหมีกิจกรรมการรูจักนกัเรียนเปน

รายบุคคลจากการเยีย่มบานนกัเรียนมากนอย

เพียงใด 

     

 

11 สถานศึกษาจดัใหมีการศึกษานกัเรียนเปน

รายบุคคลโดยจัดครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนใน

จํานวนที่เหมาะสมเพยีงใด 

     

 

12 สถานศึกษาจดัใหมีการบนัทึกและรายงานผล

การศึกษานกัเรียนเปนรายบุคคลมากนอยเพียงใด 

     
 

13 สถานศึกษาจดัใหมีการคัดกรองนกัเรียนเปนกลุม

พิเศษ กลุมปกติ  กลุมเส่ียง  กลุมมีปญหามากนอย

เพียงใด 

     

 

14 สถานศึกษาจดัใหมีการคัดกรองนกัเรียนจาก

ระเบียนสะสมมากนอยเพียงใด 

     
 

15 สถานศึกษาจดัใหมีการคัดกรองนกัเรียนจากแบบ

ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) มากนอยเพียงใด 

     
 

16 สถานศึกษาจดัใหมีการคัดกรองนกัเรียนจากการ

เยี่ยมบานนักเรียนมากนอยเพียงใด 

     
 

17 สถานศึกษาจดัใหมีการคัดกรองนกัเรียนจากแบบ

ประเมินความฉลาดทางอารมณ (EQ) มากนอย

เพียงใด 

     

 

18 สถานศึกษาจดัใหมีกิจกรรมสงเสริมนกัเรียน เชน 

โฮมรูมและประชุมผูปกครองชัน้เรียนมากนอยเพียงใด 
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ระดับพฤติกรรม 
ที่เกิดขึ้น 

สําหรับ
ขอ ระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

1 2 3 4 5 ผูวิจัย 
19 สถานศึกษาจดัใหมีกิจกรรมสงเสริมความถนัด

ความสามารถของนักเรียนกลุมพิเศษ กลุมปกติ 

มากนอยเพียงใด 

     

 

20 สถานศึกษาจดัใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมตาม

ความถนัด  ความสามารถ ความสนใจของตนเอง

มากนอยเพียงใด 

     

 

21 สถานศึกษาสงเสริมใหนักเรียนสามารถสรางและ

พัฒนาตนเองใหมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน  การ

รูจักควบคุมตนเองใหมีความมั่นคงทางอารมณ

มากนอยเพียงใด 

     

 

22 สถานศึกษาจดัใหมีกิจกรรมสงเสริมนกัเรียนโดยให

นักเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมมาก

นอยเพียงใด 

     

 

23 สถานศึกษาจดักิจกรรมใหนกัเรียนรูจักจุดเดน จุด

ดอย  และการปรับปรุงพัฒนาตนเองมากนอย

เพียงใด 

     

 

24 สถานศึกษาจดักิจกรรมใหนกัเรียนรูจักจุดเดน จุด

ดอย และการปรับปรุงพัฒนาตนเองมากนอย

เพียงใด 

     

 

25 สถานศึกษาจดัใหมีกิจกรรมแกไขปญหาของ

นักเรียนกลุมเส่ียงและกลุมมีปญหามากนอย

เพียงใด 

     

 

26 สถานศึกษาจดัใหมีการประชุม  อบรมเกี่ยวกับ

วิธีการหลีกเล่ียงและปองกันตนเองใหพนจากภัย

อันตรายมากนอยเพียงใด 
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ระดับพฤติกรรม 
ที่เกิดขึ้น 

สําหรับ
ขอ ระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

1 2 3 4 5 ผูวิจัย 
27 สถานศึกษาจดัใหมีการติดตามการปฏิบติังานครทูี่

ปรึกษา  และบุคลากรที่เกี่ยวของมากนอยเพียงใด 
     

 

28 สถานศึกษามกีารติดตอประสานสัมพนัธระหวาง

ครูที่ปรึกษากับผูปกครองหรือบุคลากรที่เกี่ยวของ 

เชน ครูประจําวิชา ครูแนะแนว มากนอยเพียงใด 

     

 

29 สถานศึกษาจดัใหมีการประชุมผูปกครองพรอมทัง้

ใหผูปกครองมสีวนรวมปองกนัและแกไขปญหา

มากนอยเพียงใด 

     

 

30 สถานศึกษาจดัใหมีการต้ังเครือขายผูปกครองของ

โรงเรียนใหมีบทบาทในการดแูลชวยเหลือนกัเรียน

มากนอยเพียงใด 

     

 

31 สถานศึกษามกีารสงตอนกัเรียนทีม่ีปญหาให

ผูเกี่ยวของภายในโรงเรียน  เชน ครูแนะแนว ฝาย

ปกครอง  เพื่อการชวยเหลือนักเรียนตอไป มาก

นอยเพียงใด 

     

 

32 สถานศึกษามกีารบันทึกผล  แสดงการชวยเหลือ

หรือรายงานการสงตอนักเรียนทั้งภายในและ

ภายนอกมากนอยเพียงใด 

     

 

33 สถานศึกษามกีารนิเทศ ติดตาม เพื่อทบทวนการ

ดําเนนิงานระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียนตาม

แผนที่กาํหนดไวอยางเปนระบบและตอเนือ่ง

เพียงใด 

     

 

34 สถานศึกษามกีารบันทึกการชวยเหลือ แกไขปญหา

และติดตามผลนักเรียนมากนอยเพียงใด 
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ระดับพฤติกรรม 
ที่เกิดขึ้น 

สําหรับ
ขอ ระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

1 2 3 4 5 ผูวิจัย 
35 สถานศึกษามกีารประเมนิตนเองและรายงานผล

การประเมนิดานระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน

มากนอยเพียงใด 

     

 

36 สถานศึกษามกีารนาํผลการประเมินไปปรับปรุง

พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมากนอย

เพียงใด 

     

 

37 สถานศึกษามกีารประเมนิผลการปฏิบัติงานของครู

ที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของมากนอยเพียงใด 
     

 

38 สถานศึกษามกีารสรางขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานแกครูผูปฏิบัติ  และบุคลากรทีเ่กี่ยวของ 

เชน การยกยองชมเชย มอบรางวัล แกผูที่

ปฏิบัติงานดีเดนมากนอยเพียงใด 

     

 

39 สถานศึกษามกีารบันทึกและรายงานการวิเคราะห

ขอมูลนักเรียนระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียนเปน

ภาพรวมของสถานศึกษามากนอยเพียงใด 

     

 

40 สถานศึกษามกีารประสานงานผูเกี่ยวของในการจัด

กิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหานกัเรียนมาก

นอยเพียงใด 
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ภาคผนวก ค 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ง 
 

คาความเชื่อมั่น 
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คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  Item-total Statistics 
 
               Scale            Scale           Corrected 
               Mean           Variance         Item-              Alpha 
              if Item           if Item           Total              if Item 
              Deleted          Deleted       Correlation        Deleted 
 
X1           366.3667       1142.5161        .1049           .9563 
X2           366.2333       1137.1506        .1922           .9560 
X3           366.2333       1131.0126        .2268           .9562 
X4           365.7333       1128.9609        .2183           .9564 
X5           365.9000       1142.7138        .1198           .9561 
X6           365.6000       1125.0069        .2970           .9559 
X7           365.9000       1141.5414        .1262           .9562 
X8           365.9333       1141.9954        .1119           .9563 
X9           365.6000       1125.9034        .2781           .9560 
X10          365.4333      1127.3575        .3026           .9558 
X11          366.0000      1138.8966        .1513           .9562 
X12          366.5000      1123.5690        .3644           .9556 
X13          366.5000      1128.8103        .2790           .9559 
X14          366.3667      1129.6885        .2565           .9560 
X15          365.5000      1115.7069        .4127           .9555 
X16          366.3667      1151.8264       -.0404           .9568 
X17          366.6000      1171.7655       -.2899           .9581 
X18          365.9000      1134.5759        .2300           .9559 
X19          365.8333      1122.4885        .4998           .9551 
X20          365.4000      1095.2138        .7134           .9543 
X21          365.9000      1134.6448        .2807           .9557 
X22          365.9667      1126.6540        .4234           .9553 
X23          366.5000      1124.8793        .3873           .9554 
X24          366.6667      1120.9885        .5945           .9549 
X25          365.8333      1127.4540        .4977           .9552 
X26          365.8667      1118.6023        .5970           .9549 
X27          365.3667      1097.4816        .6429           .9546 
X28          365.5000      1082.6034        .6709           .9545 
X29          366.0000      1108.4138        .6608           .9546 
X30          366.0000      1112.8966        .5871           .9548 
X31          365.0667      1097.3057        .8057           .9541 
X32          365.1000      1098.6448        .7549           .9542 
X33          365.7667      1133.8402        .4142           .9554 
X34          365.0000      1105.2414        .7448           .9544 
X35          365.8000      1139.8897        .1915           .9559 
X36          365.0000      1102.3448        .7313           .9544 
X37          365.6667      1139.1954        .2823           .9556 
X38          365.0667      1090.6851        .8787           .9538 
X39          365.8667      1111.9816        .7270           .9545 
X40          365.9667      1106.1023        .7709           .9543 
X41          365.1667      1096.8333        .7563           .9542 
X42          365.0333      1121.8954        .4574           .9552 
X43          366.3667      1160.8609       -.2243           .9569 
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X44          366.5667      1147.7713        .0504           .9561 
X45          365.7000      1134.8379        .3798           .9555 
X46          364.9000      1107.8862        .8462           .9543 
X47          365.7667      1120.5989        .6365           .9549 
X48          365.6667      1129.6092        .5400           .9552 
X49          365.1000      1106.5759        .7138           .9545 
X50          364.9333      1115.1678        .6865           .9547 
X51          365.6333      1157.7575       -.2540           .9564 
Y1            365.5333      1158.4644       -.2626           .9565 
Y2            364.9667      1116.3782        .6990           .9547 
Y3            364.8333      1130.9713        .5082           .9552 
Y4            365.8000      1125.8897        .6720           .9550 
Y5            364.9667      1110.3782        .7309           .9545 
Y6            365.7000      1133.3897        .4688           .9553 
Y7            364.9667      1106.6540        .8019           .9543 
Y8            365.6000      1145.9724        .1172           .9559 
Y9            364.8667      1115.1540        .8264           .9545 
Y10          365.7333      1124.4782        .6199           .9550 
Y11          365.5667      1152.1161       -.0866           .9561 
Y12          364.9333      1103.1678        .7925           .9542 
Y13          364.9333      1104.2713        .8116           .9542 
Y14          365.8333      1115.0402        .7803           .9546 
Y15          365.7333      1127.4437        .6948           .9550 
Y16          365.0000      1103.5862        .7406           .9544 
Y17          365.7667      1125.0816        .7275           .9549 
Y18          364.9333      1114.2713        .7046           .9546 
Y19          364.8333      1122.9023        .6010           .9550 
Y20          365.6333      1153.0678       -.1230           .9562 
Y21          365.7000      1138.2172        .4770           .9554 
Y22          364.9000      1115.4724        .6898           .9547 
Y23          364.8667      1102.4644        .7857           .9542 
Y24          365.7667      1124.9437        .6479           .9550 
Y25          365.7333      1127.6506        .6883           .9550 
Y26          365.0000      1122.4138        .5645           .9550 
Y27          364.9333      1135.7195        .2735           .9557 
Y28          365.7667      1134.8747        .5141           .9553 
Y29          364.9333      1128.4092        .3946           .9554 
Y30          365.7333      1141.3747        .2616           .9557 
Y31          364.9000      1125.6793        .4274           .9553 
Y32          365.7333      1135.7885        .3796           .9555 
Y33          365.0000      1128.8276        .3425           .9556 
Y34          365.8333      1131.5230        .4435           .9553 
Y35          365.0000      1134.0690        .2543           .9558 
Y36          365.6667      1144.0920        .2086           .9558 
Y37          364.9333      1131.5816        .3347           .9556 
Y38          364.9667      1131.4816        .3331           .9556 
Y38          364.9667      1131.4816        .3331           .9556 
Y39          365.8000      1132.7172        .4274           .9554 
Y40          365.0667      1129.7195        .2863           .9558 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 91 
 
Alpha =    .9558 
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ภาคผนวก จ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
 

รายชื่อสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางเก็บรวบรวมขอมูล 
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รายชื่อสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   เขตตรวจราชการที ่6  
ที่ใชเปนกลุมตัวอยางในเก็บรวบรวมขอมูลวิจยั  

 

 

 

เขตพื้นที่

การศึกษา 

ลําดับที ่ สถานศึกษา 

ขนาด

สถานศึกษา  

กาญจนบุรี   

 เขต  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

5.  

6.  

7.  

8.  

โรงเรียนวิสุทธรังษี  

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห  

โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี

นครินทร   กาญจนบุรี  

โรงเรียนลาดหญาพทิยาคม  

โรงเรียนบานเกาวทิยา  

โรงเรียนพังตรุราษฎรรังสรรค  

โรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะราษฎรบํารุง  

พิเศษ  

”  

”  

 

ใหญ  

”  

”  

กลาง  

”  

กาญจนบุรี    

เขต  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  

โรงเรียนประชามงคล  

โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก  

โรงเรียนพระแทนดงรังวทิยาคาร  

โรงเรียนพนมทวนชนปูถัมภ  

โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  

โรงเรียนทาเรือพิทยาคม  

โรงเรียนหวยกระเจาพทิยาคม  

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  

โรงเรียนนิวฐิราษฎรอุปถัมภ  

 

พิเศษ  

ใหญ  

”  

”  

”  

”  

กลาง  

”  

”  

”  
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เขตพื้นที่

การศึกษา  

ลําดับ

ที ่ 

สถานศึกษา  ขนาด

สถานศึกษา  

กาญจนบุรี    

เขต  3  

 

 

 

 

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา  

โรงเรียนรมเกลา  กาญจนบุรี  

โรงเรียนไทรโยคนอยวทิยา  

โรงเรียนทองผาภูมิวทิยา  

โรงเรียนศรีสวสัด์ิพิทยาคม  

ใหญ  

”  

กลาง  

”  

”  

นครปฐม  

  เขต  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  

โรงเรียนราชินบีูรณะ  

โรงเรียนศรีวชิยัวิทยา  

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  

โรงเรียนมัธยมฐานบินกาํแพงแสน  

โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา  

โรงเรียนโพรงมะเด่ือวทิยาคม  

โรงเรียนสระกะเทียมวทิยาคม  

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา  

โรงเรียนบานหลวงวทิยา  

พิเศษ  

”  

”  

”  

”  

”  

ใหญ  

”  

กลาง  

”  

นครปฐม  

  เขต  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44. 

โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  

โรงเรียนบางเลนวทิยา  

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา   

โรงเรียนสามพรานวิทยา  

โรงเรียนแหลมบัววทิยา  

โรงเรียนปรีดารามวทิยา  

โรงเรียนบางหลวงวิทยา  

โรงเรียนเพิ่มวทิยา  

โรงเรียนสถาพรวิทยา  

พิเศษ  

”  

ใหญ  

”  

”  

”  

กลาง  

”  

”  

”  

” 
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เขตพื้นที่

การศึกษา  

ลําดับ

ที่  

สถานศึกษา  ขนาด

สถานศึกษา  

นครปฐม   เขต  2  45. โรงเรียนบัวปากทาวทิยา กลาง  

ราชบุรี   เขต  1  

 

 

 

 

46.  

47.  

48.  

49.  

50. 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี  

โรงเรียนคุรุราษฎรรังสฤษฏ  

โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ  

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร  

โรงเรียนบรมราชินนีาถราชวทิยาลัย 

พิเศษ  

”  

ใหญ  

”  

” 

ราชบุรี   เขต  1  

 

 

 

51.  

52.  

53.  

54.   

โรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา  

โรงเรียนบานคาวทิยา  

โรงเรียนดานทบัตะโกราษฎรอุปถัมภ  

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  

ใหญ  

”  

กลาง  

”  

ราชบุรี   เขต  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.  

56.  

57.  

58.  

59.  

60.  

61.  

62.  

63.  

64.  

65.  

โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง  

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  

โรงเรียนทามะขามวทิยา  

โรงเรียนวัดดอนตูม  

โรงเรียนประสาทรัฐประชากจิ  

โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกจิพิทยาคม  

โรงเรียนหนองปลาหมอพทิยาคม  

โรงเรียนหนองโพวทิยา  

โรงเรียนโพหัก  “วงศสมบูรณราษฎรอุปถัมภ”  

โรงเรียนเนกขัมวิทยา  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ   

ดอนคลัง  

พิเศษ  

”  

ใหญ  

”  

”  

”  

”  

กลาง  

”  

”  

”  

สุพรรณบุรี   เขต  

1  

 

 

 

66.  

67.  

68.  

69.  

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  

โรงเรียนสงวนหญิง  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี  

โรงเรียนศรีประจันต  “ เมธีประมุข ”  

พิเศษ  

”  

”  

ใหญ  
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เขตพื้นที่

การศึกษา  

ลําดับ

ที่  

สถานศึกษา  ขนาด

สถานศึกษา  

สุพรรณบุรี  เขต 1 

 

 

 

 

สุพรรณบุรี   

 เขต  2  

 

 

70.  

71.  

72.  

73.  

74. 

75.  

76.  

77. 

78.  

79.  

80.  

81.  

82.  

83. 

โรงเรียนสวนแตงวิทยา  

โรงเรียนตลิง่ชนัวทิยา  

โรงเรียนสรวงสุทธาวทิยา  

โรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา  2  

โรงเรียนบางแมหมายรัฐราษฎรรังสฤษฏ 

โรงเรียนอูทอง  

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา  1  

โรงเรียนบางล่ีวิทยา 

โรงเรียนสองพีน่องวิทยา  

โรงเรียนอูทองศึกษาลัย  

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  

โรงเรียนบรรหารแจมใส  5  

โรงเรียนดอนคาวิทยา  

โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา 

ใหญ 

”  

กลาง  

”  

” 

พิเศษ  

”  

ใหญ 

“  

”  

”  

”  

กลาง  

” 

สุพรรณบุรี   

 เขต  3  

 

 

 

 

 

 

84.  

85.  

86.  

87.  

88.  

89.  

90.  

โรงเรียนสามชกุรัตนโภคาราม  

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  

โรงเรียนหนองหญาไซวทิยา  

โรงเรียนดานชางวิทยา  

โรงเรียนบรรหารแจมใส  7  

โรงเรียนบอกรุวิทยา  

โรงเรียนทุงแฝกพทิยาคม  

พิเศษ  

”  

ใหญ  

”  

กลาง  

”  

”  
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ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ – สกุล          นายกองภพ  ยีห่รา 
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