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55252341: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ: สมรรถนะครู, การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 ศศิมาพร  คชาชัย : สมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ และผศ.ดร.ประเสริฐ 
อินทรรักษ. 171 หนา. 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 2) การ
ดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี   3) ความสัมพันธ
ระหวางสมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธาน ีกลุมตัวอยางในการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธาน ีจํานวน 19 โรง ผูใหขอมูล สถานศึกษา
ละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะครู ตามคูมือการประเมิน
สมรรถนะครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ตามคูมือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่  รอยละ  คามัชฌิมเลขคณิต  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา สมรรถนะครูอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 3 ดาน เรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ดานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการบริการที่ดี และอยูในระดับมาก จํานวน 8 ดาน เรียงจากมาก
ไปหานอยดังนี้ ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ดานการพัฒนาตนเอง ดานการทํางานเปนทีม ดานการมุงผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน ดานภาวะผูนําครู ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู 
ดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
 2. การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนทุกมาตรฐาน อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ดาน เรียงจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานครูที่ปรึกษา 
ผูปกครอง และผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ดานมีการชวยเหลือนักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ และอยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน เรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการบริหารจัดการระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ ดานการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มี
เจตคติที่ดีและมีทักษะในการเปนครูที่ปรึกษา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. สมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ลายมือช่ือนักศึกษา…………………………………………………………………….                                 ปการศึกษา 2557 
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55252341 :  MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION  
KEY WORD ; TEACHER’S COMPETENCIES / THE STUDENT CARE AND SUPPORT SYSTEM 

   SASIMAPORN KHACHACHAI ; TEACHER’S COMPETENCIES AND THE STUDENT 

CARE AND SUPPORT SYSTEM OF SECONDARY SCHOOLS IN PATHUM THANI PROVINCE.           

THESIS ADVISORS : ASST.PROF.MATTANA WANGTHANOMSAK,Ph.D. AND ASST. PROF.PRASERT 

INTARAK, Ed.D., 171pp. 

 The purposes of this research were to find:  1) the teacher’s competencies of the secondary schools in 

pathum thani province, 2) the student care and support system  of the secondary schools in pathum thani 

province, 3) the relationship between the teacher’s competencies and the student care and support system of 

the secondary schools in pathum thani province. The samples in this research consisted of 19 secondary schools 

in Pathum thani province. The respondents were a school administrator, assistant administrator (student affairs 

administrators), 1 head of department, and a classroom teacher / a counselor, totally 76 respondents. The 

research instrument used for gathering data was a questionnaire concerning the teacher’s competencies 

according to the guide for teacher competencies evaluation of the Office of Basic Education and the student care 

and support system according to the manual of the classroom teacher for the student care and support system 

by the department of Mental health Ministry of Public Health.  The statistics analysis were frequency, percentage, 

arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product – moment correlation coefficient.  

 The results of this research were as follows: 

 1. The teacher’s competencies of secondary schools in Pathum thani  province, as a whole was at a 

high level, as an individual, were to find : 3 aspects were at the highest level, ranking from the highest to the 

lowest: teacher’s ethics and integrity, student development, service mind. And 8 aspects were at high level 

ranking from the highest to the lowest: classroom management, self development, teamwork, working 

achievement  motivation, teacher leadership, relationships and collaborative-building for learning management, 

curriculum and learning management, analysis and synthesis and classroom research. 

 2. The student care and support system of the secondary schools in Pathum thani province, as a whole 

was at a high level, as an individual, were to find : 2 aspects were at the highest level, ranking from the highest  

to the lowest: the counselor, parent who is to related with school for consistently coordination and continuously, 

a process to help student effectively. Two aspects were at high level, ranking from the highest  to the lowest: the 

systematically management of the student care and support system in the school, professional development for 

counselor and personnel related to the knowledge, interested, a good attitude and having skills for counselor. 

  3. The relationship between the teacher’s competencies and the student care and support system of 

the secondary schools in Pathum thani province  was correlated at a high level significant at the level of .01 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่ง จากทานผูชวยศาสตราจารย       
ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ และผูชวยศาสตราจารย ดร .ประเสริฐ อินทรรักษ คณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร .นพดล  เจนอักษร ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และดร.ณรินทร ชํานาญดู ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนําสนับสนุน และ
ชวยเหลือแกไขขอบกพรองตางๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจัย รวมท้ังคณาจารยภาควิชาการ
บริหารการศึกษาทุกทาน ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี  
  ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.สมนึก พงษสกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองไผ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 นายวัชรศักดิ์ จิตรแนน นางสุภาพร 
นาคนาคา และนางสาววรรณี  สดศรี ครูโรงเรียนธัญรัตนจังหวัดปทุมธานี ที่ใหความกรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย รวมถึงคณะผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการ (ผูดูแล
ฝายกิจการนักเรียน) ครูหัวหนากลุมสาระ และครูประจําชั้น/ครูแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สระบุรีทุกทาน ซึ่งอนุเคราะห ในการทดลองเครื่องมือ และขอขอบคุณคณะผูบริหารสถานศึกษา รอง
ผูอํานวยการ (ผูดูแลฝายกิจการนักเรียน) ครูหัวหนากลุมสาระ และครูประจําชั้น/ครูแนะแนว 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดจังหวัดปทุมธานี ที่อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชใน
การวิจัยครั้งนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณแมพยอม คชาชัย ครอบครัวสวางอารมณ ครอบครัวสุขสมดาว 
รอยตํารวจเอกสมบัติ สินชัย ผูใหทุกสิ่งที่ดีงามและกําลังใจอยางยิ่ง ที่คอยใหความชวยเหลือและ
สนับสนุนในทุกๆ เรื่อง นอกจากนี้ขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือ และคําแนะนําอันมีคา
จากพ่ีๆ ครูโรงเรียนธัญรัตน เพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาโทรุน 32 ภาควิชาการบริหารการศึกษา จนทํา
ใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  
 คุณคาของวิทยานิพนธเลมนี้ขอมอบเพ่ือทดแทนพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ตลอดจนผู
มีพระคุณทุกทานที่ไดเลี้ยงดู ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และใหความเมตตาชวยเหลือตลอดมาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบันที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

       เยาวชนทุกคนมิไดตองการทําตัวใหตกตํ่า  หรือใหเปนปญหาแกสังคมประการใด แทที่จริง 
 ตองการจะเปนคนดี มีความสําเร็จ มีฐานะ มีเกียรติ และอยูรวมกับผูอื่นอยางราบรื่น แตการที่จะ
 บรรลุถึงความประสงคนั้น จําเปนตองอาศัยผูแนะนํา  ควบคุมใหดําเนินไปโดยถูกตอง ในฐานะ
 หนาที่ที่เปนครู เปนอาจารย เปนผูบริหารการศึกษา ทานจะชวยเขาไดมากที่สุด  เพราะมีสวน
 ควบคุมดูแลใกลชิดอยูทุกๆ ดาน รองลงมาจากบิดา มารดา และตองชวยเหลือเขาดวยหลักวิชา 
 และความสามารถ เมื่อทุกคนไดเรียนวิชาการแนะแนวมาควรจะนําหลักการปฏิบัติมาพัฒนา
 เยาวชนใหไดรับประโยชนอันแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการแนะแนวทางความประพฤติ และ
 จิตใจซ่ึงสําคัญมาก  ขอใหเพียรพยายามปลูกฝงความรู ความคิด ที่ปราศจากโทษใหแก เขาโดย
 เสมอหนา แนะนํา อบรมดวยเหตุผลและดวยความจริงใจ ประกอบดวย ความเมตตา ปรานี 
 สงเคราะห อนุเคราะห และนําพาไปสูทางที่ถูก ที่เจริญ เยาวชนก็จะเกิดความมั่นใจ และมี
 กําลังใจที่จะทําความดี เพื่อจักไดมีอนาคตที่มั่นคงแจมใสในวันขางหนา1   

   จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กอใหเกิดความตระหนักถึง  การ
ดูแลเอาใจใส อบรม ขัดเกลาเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  มาตรา 49 ไดวางหลักเก่ียวกับการศึกษาไววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง  และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย2 และ
ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 6 การ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
มาตรา 22 ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
                                                 
 1พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช , “พระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร”, 28 มิถุนายน พ.ศ. 
2515., อางถึงใน กรมสุขภาพจิต สํานักพัฒนาสุขภาพจิต, คูมือการบริหารจัดการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุ, 2546), 67. 
                

2สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับ
ที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ฉบับสรุป (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟค, 2556), 3. 
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เต็มตามศักยภาพ  มาตรา 24 มีหลักเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใหจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน ทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  รวมทั้งการจัดการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มี
การประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ3 
          ในการพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ ครู เปนทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อน
กระบวนการทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพแวดลอมทางสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป มี
ปญหารอบดาน ซึ่งสงผลกระทบท้ังทางบวกและลบกับผูเรียน เปนตนวา ปญหายาเสพติด ปญหาทางเพศ 
การใชความรุนแรงและพฤติกรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ปจจุบันผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มี
ระดับเชาวนปญญาลดลง ซึ่งทําใหครูตองทํางานยากยิ่งขึ้น เนื่องจากลักษณะการคิด วิเคราะหของ
ผูเรียนมีนอย ครูจึงจําเปนตองนํากิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนกระบวนการทางความคิดมาใช
พัฒนานักเรียนใหไดเรียนรู มิฉะนั้น จะยากที่จะไปถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ทําใหตก
อยูในสภาวะเสี่ยงตางๆ ไดแก การมีเพศสัมพันธ การต้ังครรภ ติดยาเสพติด เกมส การพนัน อันอาจ
นําไปสู การลักขโมย จี้ปลน และอาชญากรรมอ่ืนๆ จนนําไปสูการถูกดําเนินคดี รวมถึงนําไปสูความ
เสื่อมถอยดานคุณธรรม จริยธรรม นําพาเด็กสูการเห็นแกประโยชนสวนตน เห็นแกความสะดวกสบาย 
สงผลไปยังส่ิงรอบตัวที่มีแตสิ่งไมดี4 ซึ่งตองหาแนวทางในการชวยเหลือ ปองกันแกไขปญหา         
ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ รูเทาทันตอการเปล่ียนแปลงสามารถกระทําไดโดยใช “ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน” ซึ่งในโรงเรียนตองจัดใหมีในระบบงาน กิจกรรมแนะแนว การใหคําปรึกษาและ
การฝกอบรมแกนักเรียนและผูปกครอง เพ่ือสงเสริมความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบตอ
สังคมและความปลอดภัยตอนักเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาเปนหลักสําคัญในการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลอง
กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนท่ีดีมีคุณภาพนั้น จะตองมีระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีระบบข้ันตอนการทํางานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบ กํากับดูแล 
ติดตาม นิเทศ และวัดประเมินผลได  อันนํามาสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ครอบคลุมท้ังดานผลผลิต 

                                                 
            3กรมสุขภาพจิต,สํานักพัฒนาสุขภาพจิต, คูมือการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ชวงชั้นที่ 3-4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 (กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการสงเคราะห
ทหารผานศึก, 2546), 1-2. 
             

  4สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ
ที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 3-5. 
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ดานปจจัย และดานกระบวนการ5  ทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือและประสานสัมพันธระหวางผูบริหาร
กับครู ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว รวมทั้งครู
จะตองไดรับการยกระดับและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน 
เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติงานหรือดําเนินกิจกรรมในวิชาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพตามภารกิจงานในสถานศึกษา6  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
          รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 80(3) กําหนดใหมีการพัฒนา
วิชาชีพครู  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 มาตรา 52 ก็ไดกําหนดให
กระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีระบบการพัฒนาครู และใหพัฒนาครูประจําการอยางตอเนื่อง โดย
ใหรัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยาง
เพียงพอ มาตรา 53 ใหมีองคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา มีฐานะเปน
องคกรอิสระ ภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพในการกํากับของกระทรวง (คุรุสภา) มีอํานาจหนาที่ใน
การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออก และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแล  การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู 
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรการศึกษาอ่ืน ทั้งของรัฐและเอกชนตองมีใบ
ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายกําหนด7 ฉะนั้นในการจัดการองคความรูใหบังเกิดผลตอการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ครูจําเปนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะ เพ่ือใหสอดคลองตรงตามความตองการการ
เปลี่ยนแปลงขององคการการศึกษา  การศึกษาเรื่องสมรรถนะ นักวิชาการสวนใหญ นิยมอางอิงนิยาม
ของเดวิด แมคแคลแลนด (David McClelland) ศาสตราจารยดานจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮารวารด 
(Harvard) ศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผูที่ประสบความสําเร็จสูงในการทํางานกับผูที่
ประสบความสําเร็จนอยกวา พบวา สิ่งท่ีบงบอกถึงความแตกตางระหวางบุคคล คือ สมรรถนะ ซึ่ง
ประกอบดวย ความรู (knowledge) ทักษะ (skills) และทัศนคติหรือแรงจูงใจ (attitude/motive) 
อาจสรุปไดวา สมรรถนะ(competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะที่ทําใหปจเจกบุคคลสามารถสราง
                                                 
 5กรมสุขภาพจิต, สํานักพัฒนาสุขภาพจิต, คูมือการบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ชวงชั้นที่ 3-4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 (กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการสงเคราะห
ทหารผานศึก, 2546), 1. 
 6สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน, คูมือประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง), 2553, 25. 
 7สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ม.ป.ท., 
ม.ป.ป.), 18.  
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ผลการปฏิบัติงานที่ดี ตามเกณฑที่กําหนด และสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบไดดีกวาผูอ่ืน  
สมรรถนะครู จึงหมายถึง ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะของครูที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติ งานใหบรรลุ ผลอย างมีประสิทธิภาพ   ตั้ งแต โ รง เ รียน  เขตพ้ืนที่ การศึกษา  และ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหทันตอความเปล่ียนแปลงของสังคม  จึงจําเปนตองมีการทํางานอยางเปน
ระบบ8  
 “ครู” จึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ในการดําเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐ ใหมี
ความเจริญกาวหนา ดานสติปญญา รางกาย อารมณ สังคม และเปนผูเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
ปรับตัวกาวทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม รูจักคิดวิเคราะห แกปญหา มีความคิดสรางสรรค 
เตรียมเยาวชนใหเปนพลเมืองที่มีศักยภาพของสังคมในอนาคต การท่ีครูสอนอยางมีประสิทธิภาพนั้น 
มีองคประกอบสนับสนุนหลายดาน จะตองพิจารณาสมรรถนะครูและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ รวมถึง
บทบาทและมาตรฐานความประพฤติของครู ซึ่งสอดคลองกับมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ใหความหมายวา ครูเปนบุคลากร
วิชาชีพ ซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีตางๆ ใน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน9  ดังนั้น สมรรถนะครูจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพครูใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพตามความตองการขององคกรการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา 
นอกจากน้ี กรมวิชาการ ไดกลาวถึงมาตรฐานของการศึกษาไววา ขอกําหนดทางการศึกษาเก่ียวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค และมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง เพ่ือใชเปนหลักใน
การเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ดังนั้นมาตรฐานการศึกษา จึงเกี่ยวของกับปจจัย กระบวนการ และผลผลิต 

ดังนี้ 1. มาตรฐานการศึกษาดานผลผลิต หมายถึง คุณลักษณะท่ีตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร 2. มาตรฐานการศึกษาดานปจจัย หมายถึง คน อุปกรณ งบประมาณ 
สถานท่ี เทคโนโลยีที่จําเปนตองมี ตองใช เพ่ือไปสูผลผลิตที่มีคุณภาพ  3. มาตรฐานการศึกษาดาน

                                                 
 8สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยสมรรถนะครูและแนวทางการพัฒนาครู
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ : สกศ., 2551), 1-3. 

 9สํ า นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน ) , 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2547), 4. 
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กระบวนการ หมายถึง ระบบ วิธีการและเทคโนโลยีเชิงระบบท่ีมีประสิทธิภาพ10  และพ.ร.บ.คุมครอง
เด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 63 กําหนดไววา “โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานหรือ 
กิจกรรมในการแนะแนว ใหคําปรึกษาและการฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษาและผูปกครอง เพ่ือ
สงเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคมและความปลอดภัย ตามหลักเกณฑและ
วิธีการเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง” สาระสําคัญของกฎหมายดังกลาว ลวนใหความสําคัญกับ
สิทธิและโอกาส การเฝาระวังดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชน ใหเจริญเติบโตเปนกําลังสําคัญของ
ประเทศชาติ11  ปจจุบัน ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทําไดคอนขางยาก เนื่องจากขอมูล
เบื้องตนของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ครอบครัวของนักเรียนจํานวนมากหยารางกัน มีปญหาดาน
เศรษฐกิจ ไมไดพักอาศัยอยูกับพอแม และมีพฤติกรรมเส่ียงเกี่ยวของกับยาเสพติด  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงใช
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกวิกฤตสังคมใหนักเรียน
เปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกายจิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีวิถีชีวิตตามที่สังคมมุงหวัง ทุกปญหาตองไดรับการดูแล แกไข ปองกันอยางจริงจัง และมี
ประสิทธิภาพ การเขาใจปญหา สาเหตุ และความตองการของนักเรียน รวมทั้งการใหโอกาสนักเรียน 
ที่อยูในกลุมเส่ียง ใหไดรับคําแนะนําอยางถูกตอง เพ่ือแกไขปญหาพฤติกรรมของนักเรียน อันจะ
นําไปสูปญหาตางๆ12  

ปญหาของการวิจัย 

        จังหวัดปทุมธานี อยูในเขตปริมณฑลมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว นอกจากน้ียังเปนที่ตั้งของสถานศึกษาท้ังในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาหลายแหง ทําใหมีเยาวชนเขามาศึกษาเปนจํานวนมาก นํามาซ่ึงปญหาตางๆ ในสถานศึกษา
อยางหลากหลาย ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ที่ปรากฏ เชน ปญหาการ
แพรระบาดของยาเสพติดอยูในระดับรุนแรง ซึ่งสงผลกระทบตอพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนนักศึกษา
ในเขตพ้ืนที ่นําไปสูปญหาการติดยาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหาการลวงละเมิดทางเพศ  ปญหา
                                                 
                 10กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรอบและแนวทางการประกันคุณภาพภายใน (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 
2554), 4.  
 11“พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 120, ตอนท่ี 95ก (2 
ตุลาคม 2546) : 24.   

        
12กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, คูมือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

(กรุงเทพฯ : ยูเรนัสอิมเมจกรุป จํากัด) 2544, 12-13.  
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การเขาใชบริการรานเกม / รานอินเทอรเน็ตภายในทองถิ่น ปญหาการจําหนายบุหรี่และสุราใหกับเด็ก
และเยาวชน รวมถึงปญหาระเบียบวินัยของนักเรียน  และจากรายงานการตรวจดูแลวินัยนักเรียน 
นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี ปการศึกษา 2554 พบวา นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมไมเหมาะสม ชวง
อายุระหวาง 14–18 ป สถานท่ีพบพฤติกรรมดังกลาว ไดแก รานเกม ผับบาร คาราโอเกะ หอพัก
เอกชน โรงเรียนยังไมสามารถแกไขปญหาและดูแลชวยเหลือเด็กไดครอบคลุม 13  อีกท้ังปญหาสังคม
ของจังหวัดปทุมธานี ดังนี้   
ตารางที่ 1 ปญหาสังคมจังหวัดปทุมธานี ป 2554 

ปญหา รอยละ 
ปญหาครอบครัวหยาราง 65.07 

ปญหาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 31.25 

ปญหาของเด็กและเยาวชนมีฐานะยากจนไมมีทุนศึกษาตอ 28.60 

ปญหาดานการมีงานทําและมีรายไดนอย 20.91 

ที่มา: สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี, เอกสารขอมูลบรรยายสรุป    
จังหวัดปทุมธานี ป 2555, 39-48. เขาถึงเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556. เขาถึงไดจาก http:// 
www.pathumthani.go.th 

 จากการสัมภาษณรองผูอํานวยการโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ พบวา ปญหาในสถานศึกษาสวนใหญ 
ไดแก การมาโรงเรียนสาย ขาดเรียน หนีเรียน แตงกายผิดระเบียบ ทะเลาะวิวาท ชูสาว ติดเกม เลน
การพนัน รุนแรงท่ีสุดคือ ยาเสพติดในสถานศึกษา สาเหตุมาจากนักเรียนขาดการดูแลเอาใจใสจาก
ผูปกครองและครู ครอบครัวมีรายไดนอย ครอบครัวแตกแยก ครูไมเขาใจการดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจน เชน เวลามีจํากัด ภาระงานในความรับผิดชอบมีมาก จากการ
สัมภาษณนักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ํา พบวา อาศัยอยูกับ ปูยา ตายาย ญาติ และบางคนพอแม
ประกอบอาชีพรับจาง ทํางานตางจังหวัด พอแมแยกทางกัน มีรายไดนอยทํางานในโรงงาน (ทํางาน
ลวงเวลา) และครูบางคนมีเจตคติไมดี ขาดการเอาใจใส ดูแลอยางใกลชิด จนบางครั้งทําใหนักเรียน
เกิดความนอยเน้ือต่ําใจ14 นอกจากนี้ จากการรายงานผลตางคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ

                                                 
 13สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี สระบุรี, แผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556, 44. เขาถึงเมื่อ 15 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก 

http://www.pathumthani.go.th 
 14สัมภาษณ ผูบริหารและนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี, 10 กุมภาพันธ 
2557. 
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ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานผูเรียน ทุกระดับชั้นยังไมถึงระดับที่นาพอใจ รวมทั้ง
การออกจากโรงเรียนระหวางการศึกษาของนักเรียนซ่ึงเปรียบเทียบ ปการศึกษา 2554 -2555 อยูใน
ระดับสูง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน อยูในระดับรอยละ 0.45 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รอยละ 0.2015  
 ดังนั้น โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแหงในจังหวัดปทุมธานี จึงตองเรงดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เพ่ือแกไขปญหา ชวยเหลือ และพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหเปนผูที่มีความสมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา มีความรู คูคุณธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข ซึ่งสถานศึกษาเปนแหลงอบรมใหความรู จึงมีหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนรูของผูเรียน จากผลการประเมินสถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (self assessment report ) 
ปการศึกษา 2555 โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานที่ 1 
มาตรฐานคุณภาพผูเรียน ดานที่ 2 มาตรฐานการจัดการศึกษา ดานที่ 3 มาตรฐานการสรางสังคมแหง
การเรียนรู ดานที่ 4 มาตรฐานอัตลักษณของสถานศึกษา ดานที่ 5 มาตรฐานมาตรการสงเสริม จํานวน 
15 มาตรฐาน ไดใหความเห็นการประเมินวา มาตรฐานที่ 4 ดานผูเรียน มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ คิดไตรตรอง อยูในระดับพอใช ซึ่งยังไมเปนที่นาพอใจ  ครูจึง
จําเปนตองนําหลักสูตรแกนกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

มาใชในการพัฒนากําหนดมาตรฐานการศึกษาของรายวิชา เพ่ือใหสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค สมรรถนะสําคัญของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิด สรุปความ ตีความ คิดริเริ่ม สรางสรรค 
ตัดสินใจไดอยางเปนระบบ มาตรฐานท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อยูในระดับปรับปรุง 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับดี แตพบวา ครูบางสวน
ขาดความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคในการคนควาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาสื่อ การใชภาษาตางประเทศ และICT ในการเรียนการสอนยังไมดีเทาที่ควร รวมทั้งมีการกํากับ
ดูแล นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนยังขาดความตอเนื่องสม่ําเสมอ สวนดานผูบริหาร 
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  อยูใน
ระดับดีเยี่ยม พิจารณารายละเอียดพบวา ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนการ
พัฒนา ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยใชขอมูลของการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐาน
                                                 
 15สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี สระบุรี, แผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556, 44. เขาถึงเมื่อ 15 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก 

http://www.pathumthani.go.th 
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ความคิด ทั้งดานวิชาการและการจัดการ จนทําใหผูบริหารสามารถบริหารสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนด สามารถสงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 16 สวน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) รอบสาม (2554-2558) 

ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ .ศ. 2553 จํานวน 12 ตัวบงชี้ มีสถานศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานีที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก จํานวนทั้งหมด 21 แหง คิดเปน
รอยละ 100 มีสถานศึกษาท่ีผานการรับรองมาตรฐาน จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 47.62 ไมผาน
การรับรองมาตรฐาน  จํานวน 11 แหง  คิดเปนรอยละ 52.38 โดยเฉพาะตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน อยูในระดับปรับปรุง ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการการเรียน     
การสอนที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ ในการจัดกระบวนการเรียนรูของครู  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
8.05(4.03) อยูในระดับคุณภาพดี  และสวนมาตรฐานอ่ืนๆ อยูในระดับดีมาก17  ซึ่งแสดงใหเห็นวา  
ครูยังจัดกระบวนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไมครบถวน สถานศึกษาไมไดนําผลการประเมิน การ
ประชุม อบรมสัมมนา การประเมินแผนการจัดการเรียนรู การนิเทศการสอนและการประเมินแบบวัด 
แบบทดสอบ ไปพัฒนาครูทุกคนอยางเปนระบบ ไมไดศึกษาวิเคราะหขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล การ
ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูยังไมตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล และการพัฒนา
ทางสมองยังไมนําผูเรียนไปสูเปาหมาย ผูบริหารควรตองกํากับดูแล ติดตามการดําเนินงาน นําผลการ
ดําเนินงานไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น และควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานอยางเปน
ระบบตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน จากขอมูลขางตน สงผลกระทบไปยังระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ครู
ประจําชั้น/ครูแนะแนว  สรุปไดดังนี้ ครูสวนใหญมีภาระงานคอนขางมาก มีเวลาใหนักเรียนนอย 
จํานวนนักเรียนที่ตองดูแลแกไขในความรับผิดชอบมีมาก ในโรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายมากเกินไป 
ครูสวนมากไมคอยใหความชวยเหลือนักเรียนอยางจริงจัง ขาดการทํางานเปนทีม ขาดการจัดเก็บ
ขอมูลที่เปนระบบ ขาดการประสานงานท่ีดี ครูที่ทําหนาที่ครูแนะแนวไมไดจบสาขาแนะแนวมา
โดยตรงและยังพบวาครูบางคนมีทัศนคติที่ไมดี ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ครูที่ปรึกษาบางคนขาดความตอเนื่องในการดูแลชวยเหลือนักเรียน บางคนละเลยการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในความรับผิดชอบ และบางคนไมใหความสําคัญกับขอมูลนักเรียนไมนําขอมูลไป

                                                 
 16สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี, “รายงานสรุปผลการ
สังเคราะห SAR ประจําปการศึกษา 2555”(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 1-2.  

 17สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี สระบุรี, “รายงานผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําป 2556” (ม.ป.ท.
,ม.ป.ป.), 2557, 36. 
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ปรับใชเพ่ือพัฒนาแกไขปญหานักเรียน เปนเหตุใหการติดตามดูแลนักเรียนไมทั่วถึง ไมตอเนื่อง จึงได
ขอมูลดานการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลไมครอบคลุม อีกท้ัง ผูปกครองไมใหความรวมมือในการให
ขอมูลที่แทจริง ทําใหการดูแล การประสานงาน และความรวมมือ เปนไปคอนขางยากลําบาก 
นอกจากนี้ผูปกครองสวนใหญไมเขาใจและไมเห็นความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน18 
หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองชวยกันแกไขรวมถึงสถานศึกษาซ่ึงมีสวนในการดูแล อบรมบมนิสัย ใหกับ
เด็กและเยาวชนโดยตรง ควรใหความสําคัญในการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหสอดคลองกับการรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐาน  
          ผูวิจัยเปนครูแนะแนวไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สังคม จึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือหาแนวทางพัฒนางานการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
  1. เพ่ือทราบสมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
  2. เพ่ือทราบการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
  3. เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  

ตั้งขอคําถามของการวิจัย 

เพ่ือใหรองรับและสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยที่กําหนดไว  ผูวิจัยจึงไดตั้งคําถาม
สําหรับการทําวิจัย  ไวดังนี้ 

 1. สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีอยูในระดับใด 

  2. การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานีอยูในระดับใด 
  3. สมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีความสัมพันธกันหรือไม 
                                                 
 

18สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผูตรวจราชการ ประจําเขตตรวจราชการที่ 4 , การ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา บทสรุปสําหรับผูบริหาร, ม.ป.ท., 
2551, 4. เขาถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 www.reo4.moe.go.th/research_ins4/rs1.doc 
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สมมุติฐานการวิจัย 

  เพ่ือเปนแนวทางในการหาคําตอบสําหรับการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานของการวิจัย 
ดังนี้ 
 1. สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีอยูในระดับปานกลาง 
 2. การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานีอยูในระดับปานกลาง 
 3. สมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีความสัมพันธกัน 

ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 
            โรงเรียนมัธยมศึกษาเปนองคกรเชิงระบบ  ซึ่งแคทซและคานท  (Katz and Kahn) กลาวถึง
ทฤษฎีเชิงระบบ (systems theory) วาองคกรที่เปนระบบเปดจะประกอบไปดวยระบบยอยๆ  ภายใน
องคกรที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก โดยระบบจะยอมรับปจจัยการนําเขา (input) จาก
สิ่งแวดลอม (context) ผานกระบวนการ (process) เปลี่ยนแปลงใหกลายเปนผลผลิต (output)19  

ทฤษฎีเชิงระบบขององคกรขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย 5 สวน 1. ปจจัยนําเขา (input)  ไดแก บุคลากร 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการ หัวหนาระดับ ครูประจําชั้น/ครูแนะแนว 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน งบประมาณ นโยบายหนวยเหนือ โครงสรางตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ วัสดุอุปกรณ เปนตน 2. กระบวนการ (process) ซึ่งเปนตัว
เปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขาตางๆ ใหกลายเปนผลผลิต ไดแก กระบวนการบริหารการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน การจัดองคการ เจตคติ ทัศนคติ แรงจูงใจ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ 
การประเมินคุณภาพการศึกษา สิ่งที่ตามมาคือ 3. ผลผลิต (output) เปนผลิตผลหรือการบริการที่มี
ประสิทธิผลขององคกร ไดแก ความสําเร็จของนักเรียน ความกาวหนาของนักเรียน การทําใหนักเรียน
เปนบุคคลแหงการเรียนรูมีความสามารถในการชวยเหลือสังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่
สังคมมุงหวัง 4. ปจจัยแวดลอมภายนอก สิ่งแวดลอมเปนสภาพแวดลอมรอบๆ องคกร เชน การเมือง
การปกครอง สภาพเศรษฐกิจสังคมที่มีผลกระทบตอองคการเปนสิ่งที่มีปฏิกิริยากับผลผลิต และ
กลายเปนขอมูลยอนกลับสําหรับระบบ 5. ขอมูลยอนกลับ (feedback) เปนขอมูลที่มีผลกระทบตอ

                                                 
        19Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 

2nd ed. (New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 
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ผลผลิตและกระบวนการท่ีทําใหกระบวนการหรือผลผลิตเกิดการเปล่ียนแปลง20 ขอมูลยอนกลับนี้จะ
ทําใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนมีความสมบูรณ นํามาซึ่งคุณภาพของผูเรียน อีกท้ังยังเปนขอมูลใหครู
และผูบริหารใชสําหรับการวางแผนตอไป 

         สมรรถนะครูแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1. สมรรถนะหลัก (core competency)  
หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึง ความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของ
คนในองคการโดยรวมที่จะชวยสนับสนุนใหองคการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนได 2. สมรรถนะตาม
สายงาน (job competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ 
ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะชวยสงเสริมใหคนนั้นๆ สามารถสรางผลงานในการปฏิบัติง าน
ตําแหนงน้ันๆ ไดสูงกวามาตรฐาน 3. สมรรถนะสวนบุคคล (personal competency) หมายถึง 
บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ทําใหบุคคล
นั้นมีความสามารถในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดโดดเดนกวาบุคคลทั่วไป21  ซึ่งเรามักจะเรียกสมรรถนะ
สวนบุคคลวา ความสามารถพิเศษสวนบุคคล22  สวนจิรประภา อัครบวร กลาววา สมรรถนะใน
ตําแหนงหนึ่งๆ ประกอบดวย 3 ประเภท ไดแก 1. สมรรถนะหลัก (core competency) คือ 
พฤติกรรมท่ีดีที่ทุกคนในองคการตองมีเพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององคการ 2. สมรรถนะ
การบริหาร (professional competency) คือ คุณสมบัติความสามารถดานการบริหารท่ีบุคลากรใน
องคการทุกคนจําเปนตองมีในการทํางานเพ่ือใหงานสําเร็จ และสอดคลองกับแผนกลยุทธ วิสัยทัศน
ขององคการ 3. สมรรถนะเชิงเทคนิค (technical competency) คือ ทักษะดานวิชาชีพท่ีจําเปนใน
การนําไปปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ โดยจะแตกตางกันตามลักษณะงาน โดยสามารถจําแนกได 2 
สวน ไดแก สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (technical competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ 
(specific technical competency)23 อาภรณ ภูวิทยพันธุ อธิบายวา ความสามารถหรือสมรรถนะ
นั้น แบงออกเปน 3 มุมมอง หรือ KSA ประกอบดวย 1. ความรู (knowledge) หมายถึง ขอมูลหรือสิ่ง
ที่สั่งสมมาจากการศึกษา ทั้งในสถาบันการศึกษา สถาบันฝกอบรม/สัมมนาหรือการศึกษาดวยตนเอง 
รวมถึงขอมูลที่ไดรับจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับผูรูทั้งในสายวิชาชีพ

                                                 
  20มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหาร
การศึกษา, พิมพครั้งที่ 14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543), 74.  
 21นิสดารก เวชยานนท, Competency Based Approach (กรุงเทพฯ : บริษัท กราฟ
โกซิสเต็มส จํากัด, 2549), 26. 
 22ณรงควิทย แสนทอง, มารูจัก COMPETENCY กันเถอะ (กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร    
เซ็นเตอร, 2547), 25. 
 23

 จิรประภา อัครบวร, สรางคนสรางผลงาน (กรุงเทพฯ : ก.พลพิมพ, 2549), 68. 
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เดียวกันและตางสายวิชาชีพ 2. ทักษะ (skill) หมายถึง สิ่งท่ีจะตองพัฒนาและฝกฝนใหเกิดขึ้น โดย
จะตองใชระยะเวลาเพ่ือฝก ปฏิบัติใหเกิดทักษะนั้นขึ้นมา 3. คุณลักษณะสวนบุคคล (attributes) 
หมายถึง ความคิด ความรูสึก เจตคติ แรงจูงใจ ความตองการสวนบุคคล พบวาคุณลักษณะสวนบุคคล
นั้นจะเปนสิ่งที่ติดตัวมา และไมคอยจะเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป24

 

สมรรถนะครูตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจําสายงาน ดังนี้ 

1. สมรรถนะหลัก (core competency) ประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ 1. การมุง
ผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงาน 2. การบริการที่ดี 3. การพัฒนาตนเอง 4. การทํางานเปนทีม 5.  
จรรยาบรรณและวิชาชีพครู 
           2. สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ 
1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  2. การพัฒนาผูเรียน 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน  4.

การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน  5. ภาวะผูนําครู  6. การสรางความสัมพันธ 
และความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 กําหนดไววา ใหสถานศึกษาทุกแหงมีการประกันคุณภาพภายในทางการศึกษา โดย
มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหประสบความสําเร็จตามสังคม
มุงหวัง ซึ่งจะนําไปใชเปนมาตรการสําคัญในการรองรับประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
นักเรียน เพ่ือชวยใหไดผลผลิตทางการศึกษา คือ ผูเรียนมีระเบียบวินัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี 
เปนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา  ซึ่งทฤษฎีที่นํามาใชในกระบวนการดูแล
ชวยเหลือ ซึ่งมีผูเสนอแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานแนะแนวไวดังนี้ 
 ฮัมฟรีร และอาเทอร (Humphrey and Arthur) ไดกําหนดการบริหารงานแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพไวดังน้ี 1. กําหนดวัตถุประสงคงานแนะแนว 2. กําหนดหนาท่ีในงานแนะแนว 3. 
กําหนดบุคลากร 4. ใหบุคลากรมีสวนรวมในองคการ 5. ชี้แจงรายละเอียดของงานแนะแนว 6. จัด
ทรัพยากร 7. วางแผนเพ่ือประเมินผลงานแนะแนว25  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตามแนวทางการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ คือ 
1. การเตรียมการและวางแผน (Plan) 2. ดําเนินงานตามแผน (Do) ไดแก การรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริมและพัฒนา การปองกันและแกไข การสงตอ  3. การตรวจสอบ 

                                                 
 24อาภรณ ภูวิทยพันธุ , Competency Dictionary, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : บริษัท เอช 
อาร เซ็นเตอร จํากัด, 2549), 22. 
 25Anthony J. Humphrey, and Arthur E. Guidance Service (New York : American 

Book Standford Press, 1954), 372. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 
 

ติดตาม ประเมินผล (Check) ไดแก การนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 4. ปรับปรุงพัฒนา 
(Act) ไดแกปรับปรุง พัฒนา สรุป รายงานประชาสัมพันธ26 ซึ่งในการประกันคุณภาพมาตรฐานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเปนกระบวนการสงเสริมสนับสนุน ชวยเหลือ พัฒนา 
ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน โดยอาศัยความรวมมือ รวมคิด รวมทํา ของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน  พัฒนามาจากการจัดบริการแนะแนวของสถานศึกษา  เนื่องจากใน
สภาพปจจุบัน ปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนมีความยุงยากซับซอน การดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยครู
ประจําชั้น/ครูแนะแนว ไมสามารถปองกันและแกปญหาของนักเรียนไดทันทวงที ดังนั้น  สําหรับ
การศึกษาเรื่องการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จึงดําเนินงานตามกรอบแนวทางคูมือครูที่ปรึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข มุงศึกษาดานกระบวนการ มี 4 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 2.1 การบริหารและ
การจัดการดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ  มาตรฐานที่ 2.2 การพัฒนาครูที่ปรึกษา
และบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการเปนครูที่ปรึกษาเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 2.3 ครูที่ปรึกษา ผูปกครองและ
ผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มาตรฐานท่ี 2.4 มีกระบวนการการ
ชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ27  จําแนกตามทฤษฎีเชิงระบบ ไดเปน 3 สวนประกอบ คือ 
โครงสราง (Structure) , กระบวนการ (Process), ผลผลิต (Output) ของมาตรฐานคุณภาพระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  อยางไรก็ตาม การท่ีจะทําใหงานเกิดความสมบูรณไดดวยการ
พัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐาน ดานคุณภาพผูเรียนและบุคลากรครูใหมีความสุขหรือความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานดังแผนภูมิที่ 1  

 

 

 

                                                 
 26กระทรวงศึกษาธิการ , สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , คูมือวิทยากร
เครือขายระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ 
(ร.ส.พ.), 2547), 19. 
  

27กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, คูมือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2544), 75-78. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบขายเช ิงอางอิงของการวิจัย  
ที่มา  : ประยุกตมาจาก : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of 

Organizations, 2nd ed. (New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 

 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหารการศึกษา , 
พิมพครั้งที่ 14 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543), 74. 

 : กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , คูมือการประเมิน
สมรรถนะครู (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553), 25. 

         : กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, คูมือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2544), 75-78. 

 

 

 

ปจจัยนําเขา (input) •  การบริหารจัดการ 
 • การบริหารจัดการ 
 
 

•  
 •  การจัดการเรียนการสอน 

 •  การนิเทศติดตามผล 

   
  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค   
   ของนักเรียน 
 

 คุณภาพของนักเรียน 
 

ผลผลติ (output) 

สภาพแวดลอม(context) 

• สภาพทางเศรษฐกิจ 
• สภาพทางสังคม 
• สภาพทางภูมิศาสตร 

• บุคลากร  
 

• งบประมาณ  

นโยบายหนวยเหนือ 
โครงสรางตามกฎหมาย 

• วัสดุอุปกรณ  

กระบวนการ (process) 

การดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 

สมรรถนะครู 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาสมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี มีทั้งหมด 7 อําเภอ 21 โรงเรียน โดย
ศึกษาสมรรถนะครูของสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 ดาน ดังนี้ 1. สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) 2. สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency)28  และศึกษาการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ดาน
กระบวนการ มี 4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 2.1 การบริหารจัดการดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางเปนระบบ มาตรฐานที่ 2.2 การพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรู ความ
เขาใจ มีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการเปนครูที่ปรึกษาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มาตรฐานท่ี 2.3 ครูที่ปรึกษา ผูปกครองและผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยาง
สม่ําเสมอและตอเน่ือง มาตรฐานที่ 2.4 มีกระบวนการการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ29  
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  28กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , คูมือการประเมิน
สมรรถนะครู (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553), 25.    
 29กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, คูมือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2544), 75-78. 
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แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา  : กระทรวงศึกษาธิการ , สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, คูมือการประเมิน
สมรรถนะครู (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553), 25.    
      : กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, คูมือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2544), 75-78.  
 

นิยามศัพทเฉพาะ               

   เพ่ือใหเกิดความเขาใจ ความหมายเฉพาะของคําบางคําซ่ึงใชในการวิจัยครั้งนี้จึงนิยาม
ความหมายของคําดังตอไป ดังนี้ 
 สมรรถนะครู  หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมของครูที่จะเปน
ประโยชนตอครูในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือกอใหเกิดพัฒนาการของนักเรียนในทุกๆ ดาน ไดแก ดาน
สติปญญา อารมณ สังคมและรางกาย การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูกําหนดกรอบ
การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําสายงาน ดังนี้ 

สมรรถนะครู (X) 

สมรรถนะหลัก (Core Competency)  
   1. การมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน (X1) 

   2. การบริการที่ดี (X2) 

   3. การพัฒนาตนเอง (X3) 

   4. การทํางานเปนทีม (X4) 

   5. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (X5) 

สมรรถนะประจําสายงาน 

(Functional Competency)  

   1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู (X6) 

   2. การพัฒนาผูเรียน (X7) 

   3. การบริหารจัดการช้ันเรียน (X8) 

   4. การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือ   
     พัฒนาผูเรียน (X9) 

   5. ภาวะผูนําครู (X10) 

   6. การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ 

     ชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู (X11) 

การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล       
ชวยเหลือนักเรียน (Y)  

ดานกระบวนการ (Process) 

มาตรฐานที่ 2.1 การบริหารและการจัดการดาน
การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ (Y1) 
มาตรฐานที่ 2.2 การพัฒนาครูที่ปรึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจต
คติที่ดีและมีทักษะในการเปนครูที่ปรึกษาเพื่อให
ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห น า ที่ ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ (Y2) 

มาตรฐานที่ 2.3 ครูที่ปรึกษา ผูปกครองและ
ผู เ กี่ ยวข องมี การประสานสัมพันธ กันอย า ง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง (Y3) 

มาตรฐานที่ 2.4 มีกระบวนการการชวยเหลือ
นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ (Y4) 

   ส
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1. สมรรถนะหลัก ประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ 1. การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 2.

การบริการที่ดี 3. การพัฒนาตนเอง 4. การทํางานเปนทีม 5. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
           2. สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ 
1. การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู 2. การพัฒนาผูเรียน 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 4.

การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 5. ภาวะผูนําครู 6. การสรางความสัมพันธ 
และความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู 
 ครู หมายถึง ผูทําหนาที่ทําการสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
 การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง เปนกระบวนการ
ดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน พรอมทั้งมีวิธีและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มี
คุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได โดยมีครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลัก
ในการดําเนินงาน และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา ไดแก คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง ผูบริหาร และครูทุกคน  ซึ่งการดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดําเนินงานตามคูมือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยกรมสุขภาพจิต ไดกําหนดไว 3 
ดาน มีทั้งหมด 12 มาตรฐาน แตการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษา ดานกระบวนการ (process) มี 4 
มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 2.1 การบริหารจัดการดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 

มาตรฐานท่ี 2.2 การพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดี
และมีทักษะในการเปนครูที่ปรึกษาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 2.3 ครูที่ปรึกษา ผูปกครองและผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง มาตรฐานที่ 2.4 มีกระบวนการการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  

 มาตรฐาน หมายถึง คุณภาพระดับสูงท่ีเปนที่ยอมรับได เชน มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐาน
การประเมินโครงการ มาตรฐานการสอน มาตรฐานของสิ่งนั้นสิ่งนี้ ซึ่งมีความหมายโดยนัยวามี
คุณภาพสูง   

        โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี หมายถึง หนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดปทุมธานี ประกอบดวย อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอสามโคก อําเภอ 
ลาดหลุมแกว อําเภอลําลูกกา อําเภอคลองหลวง อําเภอธัญบุรี อําเภอหนองเสือ มีทั้งหมด 21 
โรงเรียน  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

         จากการท่ีไดกลาวถึงสภาพปจจุบัน ปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย และตัวแปรที่ใชใน
การศึกษา ในบทน้ีจะเปนการกลาวถึงวรรณกรรม ซึ่งเปนหลักการ ทฤษฎี และแนวความคิดของนัก
การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถนะครู การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

สมรรถนะครู 
ความหมายของสมรรถนะ 
 สมรรถนะ (competency) เปนคําที่คอนขางมีความสับสนและมีความเขาใจไมตรงกันวาที่
แทจริงแลวมีความหมายวาอยางไร และเม่ือถูกนํามาใชก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่แตกตางไปจากเดิมท้ังใน
กรอบของสังคมศาสตรทั่วไปหรือศาสตรทางการบริการ1  ดังที่มีนักวิชาการหลายทาน กลาวถึง 
ความหมายของสมรรถนะไวดังนี้ 
 สเปนเซอร และ สเปนเซอร (Spencer and Spencer ) ใหความหมายของสมรรถนะวาเปน
คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสัมพันธเชิงเหตุและผลตอความมีประสิทธิผลของเกณฑที่ใชหรือการ
ปฏิบัติงานที่ไดผลการทํางานท่ีดีข้ึนกวาเดิม2 

 อาภรณ ภูวิทยพันธุ อธิบายวา สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถ หรือศักยภาพ ซึ่งเปน
ตัวกําหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก เปนการตอบคําถาม ที่เนน How มากกวา What 
เชน “ทําอยางไรท่ีจะทําใหงานท่ีไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จ” มากกวาการตอบคําถามวา 
“อะไรเปนสิ่งที่หัวหนางานคาดหวังหรือตองการ”3   

     จากที่นําเสนอมาขางตน สามารถสรุปไดวา สมรรถนะหรือขีดความสามารถ (competency)  
หมายถึง ความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะที่บุคคล (attributes) ซึ่งบุคคล
นั้นจะตองแสดงออกเปนวิธีคิดและพฤติกรรมในการทํางานที่จะสงผลตอการปฏิบัติงานแตละบุคคล 

                                                 
 1นิสดารก เวชยานนท, Competency-Based Approach (กรุงเทพฯ : บริษัท กราฟโก 
ซีสเต็มส จํากัด, 2549), 33. 
 2L.M. Spencer, and S.M. Spencer, Competency at work: Model for superior 

performance (New York : John Wiley & Son, 1993), 19. 
 3อาภรณ ภูวิทยพันธุ, Competency Dictionary, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ : บริษัท เอช 
อาร เซ็นเตอร จํากัด, 2549), 22. 
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และมีการพัฒนาตนอยางตอเนื่อง อันจะสงผลใหเกิดความสําเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐานท่ี
องคการไดกําหนดไว 

แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (competency) 

 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทํางาน (competency) โดย
นักวิชาการช่ือแมคเคลแลนด (McClelland) นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮารวาด (Harvard) 

อธิบายไววา “สมรรถนะเปนคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ความรู 
(knowledge) ทักษะ (skill)  ความสามารถ (ability) และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
(other characteristics) และเปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีทําใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติงาน
ไดผลงานท่ีโดดเดนกวาคนอ่ืนๆ ในสถานการณที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันเบื้องลึก 
(motives) อุปนิสัย (traits) ภาพลักษณภายใน (self-Image) และบทบาทที่แสดงออกตอสังคม 
(social role) ที่แตกตางกันทําใหแสดงพฤติกรรมการทํางานที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน โดยสงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (standard for success) เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอความสําเร็จของ
สวนราชการ4  

 สเปนเซอร และ สเปนเซอร (Spencer and Spencer ) ไดขยายความหมายของสมรรถนะ
วาเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของบุคคล (underlying characteristic) ที่มีความสัมพันธเชิงเหตุผลจาก
ความมีประสิทธิผลของเกณฑที่ใช (criterion reference) และหรือการปฏิบัติงานท่ีไดผลงานสูงกวา
มาตรฐาน (superior performance) สามารถอธิบายไดดังน้ี 

 1. แรงจูงใจ (motive) เปนสิ่งท่ีบุคคลคิดหรือตองการอยางแทจริง ซึ่งจะเปนแรงขับในการ
กําหนดทิศทางหรือการเลือกของบุคคลเพ่ือแสดงออกถึงพฤติกรรม หรือการตอบสนองตอเปาหมาย
หรือการถอยออกไปจากส่ิงตางๆ เหลานั้น 

 2. คุณลักษณะสวนบุคคล (trait) เปนคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลและรวมถึงการ
ตอบสนองของบุคคลตอขอมูลหรือสถานการณท่ีเผชิญ 

                                                 
 4กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , คูมือการประเมิน

สมรรถนะครู (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553), 24. 
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 3. แนวคิดของตนเอง (self concept) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติ (attitude) คานิยม 

(value) และภาพลักษณของบุคคลที่มีตอตนเอง (self image) ซึ่งจะเปนแรงจูงใจท่ีทําใหเกิด
พฤติกรรมและทําใหสามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีตอสถานการณตางๆ ในชวงระยะสั้นๆ ได 
 4. ความรู (knowledge) เปนขอบเขตของขอมูลหรือเนื้อหาเฉพาะดานที่บุคคลใดบุคคลหน่ึง
ครอบครองอยู 

 5. ทักษะ (skill)  เปนความสามารถในการปฏิบัติงานท้ังท่ีเกี่ยวของกับดานกายภาพ การใช
ความคิดและจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด วิเคราะห ใชความรูกําหนดเหตุผลหรือการ
วางแผนในการจัดการและในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซอน5 

 คุณลักษณะของสมรรถนะท้ัง 5 คุณลักษณะน้ี สามารถนํามาจัดกลุมภายใตเกณฑของ
พฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตเห็นไดงาย จํานวน 2 คุณลักษณะ ดังนี้ 

 1. สมรรถนะที่สังเกตไดหรือเห็นได (visible) ไดแก ความรู (knowledge) ทักษะ (skill) ซึ่ง
เปนสมรรถนะท่ีมีโอกาสพัฒนาไดโดยงาย 

 2. สมรรถนะที่อยูลึกลงไปหรือซอนอยูภายในตัวบุคคล (hidden) ไดแก แรงจูงใจ (motive)  
คุณลักษณะสวนบุคคล (trait) ซึ่งเปนสมรรถนะที่ยากตอการวัดและพัฒนา 

ธํารงศักด์ิ คงคาสวัสดิ์ อธิบายถึงประเภทของสมรรถนะในองคการในทุกหนวยงานจะตองมี
รวมกันไวดังนี้ 

1. สมรรถนะดานสังคม (social competency) หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะ ที่เนน
ในเรื่องของการทํางานรวมกันเพื่อการประสานงานกันดวยดี ซึ่งสมรรถนะตัวนี้จะมุงความสัมพันธของ
คนในองคกรการทํางานดวยกันใหเปนอยางราบรื่น เชน การติดตอสื่อสาร มนุษยสัมพันธ เปนตน 

2. สมรรถนะสวนบุคคล (personal competency) หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะ 
เฉพาะของแตละบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษที่จะชวยเสริมใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จไดดีเปน
พิเศษ ในบางองคกรก็อาจจะมีการกําหนดสมรรถนะสวนบุคคล (personal competency) ที่ควรจะ
มีในตําแหนงงานไวเปนพ้ืนฐานดวย เพราะมองวาจะมีสวนชวยเหลือใหงานสําเร็จไดดียิ่งข้ึน 

3. สมรรถนะดานภาวะผูนํา (leadership competency) หมายถึง คุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะท่ีพูดถึงการเปนผูนําโดยทั่วไปมักเปนสมรรถนะท่ีกําหนดสําหรับคนท่ีจะตองไปรับ
ตําแหนงเปนผูบริหารหรือหัวหนางานวาจะตองมีคุณสมบัติอยางไรในตําแหนงนั้นๆ เชน การวางแผน
การนําเสนอ เปนตน 

                                                 
 5ณรงควิทย แสนทอง, มารูจัก COMPETENCY กันเถอะ (กรุงเทพ ฯ : เอช อาร เซ็นเตอร, 

2547), 25. 
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4. สมรรถนะในหนาที่ (functional competency) หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะ 
ของผูดํารงตําแหนงท่ีควรจะมีในตําแหนงนั้นๆ โดยกําหนดวาผูที่จะทํางานในตําแหนงนั้นควรมี
สมรรถนะใดท่ีสําคัญ เชน ความคิดสรางสรรค การเจรจาตอรอง เปนตน6 

อาภรณ ภูวิทยพันธุ กลาววา สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพ ซึ่งเปน
ตัวกําหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออก เปนการตอบคําถามวา “ทําอยางไร” (How) 
มากกวาการตอบคําถามวา “อะไร” (What) ที่จะทําใหงานที่ไดรับมอบหมายประสบผลสําเร็จ ซึ่งเปน
สิ่งที่ทําใหหัวหนางานคาดหวัง/ตองการ ทั้งนี้การกําหนดความสามารถหรือสมรรถนะน้ันจะแบง
ออกเปนมุมมอง ไดแก KSA ซึ่งมีความหมายแตกตางกันไป ดังตอไปน้ี  

ความรู (knowledge) หมายถึง ขอมูลหรือสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาท้ังในสถาบันการศึกษา 
สถาบันฝกอบรม/สัมมนาหรือการศึกษาดวยตนเอง รวมถึงขอมูลที่ไดรับจากการสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และประสบการณกับผูรูทั้งในสายวิชาชีพเดียวกันและตางสายวิชาชีพ 

ทักษะ (skill)  หมายถึง สิ่งที่จะตองพัฒนาและฝกฝนใหเกิดขึ้นโดยจะตองใชระยะเวลาเพ่ือ
ฝกฝนปฏิบัติใหเกิดทักษะนั้นข้ึนมา ทั้งนี้ทักษะถูกแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก 1. ทักษะดานการ
บริหาร/การจัดงาน (management skills) หมายถึง ทักษะในการบริหารควบคุม ซึ่งจะเก่ียวของกับ
ระบบความคิดและการจัดการในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 2. ทักษะดานเทคนิคเฉพาะงาน 
(technical skills) หมายถึง ทักษะที่จําเปนในการทํางานตามสายงานหรือกลุมงานที่แตกตางกันไป 
ตามทักษะที่ตองการของคนท่ีทํางาน 

คุณลักษณะสวนบุคคล (attributes) หมายถึง ความคิด ความรูสึก เจตคติ แรงจูงใจ ความ
ตองการสวนบุคคล พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลนั้นจะเปนสิ่งที่ติดตัวมาและไมคอยจะเปล่ียนแปลงไป
ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 

จึงอาจสรุปไดวา สมรรถนะสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ สมรรถนะหลัก (core 

competency)  ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีพนักงานทุกคนในองคการจําเปนตองมี ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดบรรลุเปาหมายขององคการ อาทิ ความรอบรูเกี่ยวกับองคการ ความซื่อสัตยความใฝรู
และความรับผิดชอบ  เปนตน  อีกประเภทหน่ึง  คือ  สมรรถนะตามสายงาน ( functional 

competency) ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีพนักงานท่ีปฏิบัติงานในทุกตําแหนงควรมี เพ่ือใหงานสําเร็จและ
ไดผลลัพธตามที่ตองการ7 

                                                 
       

6ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, เริ่มตนอยางไร...เม่ือจะนํา competency มาใชในองคกร, พิมพ
ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุน), 2548), 31-32. 

      
7อาภรณ ภูวิทยพันธุ, Competency Dictionary, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ : บริษัท เอช 

อาร เซ็นเตอร จํากัด, 2549), 22. 
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ความหมายของคําวา “ครู” 

คําวา “ครู” (teachers) มีการใหความหมายตามรูปศัพท พจนานุกรม พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ และแนวคิดของบุคคลพอสรุปไดดังนี้ 

กูด (Good) ไดใหความหมายของคําวา “คร”ู ไววา  
1. ครู คือ บุคคลที่จางไวเพ่ือทําหนาที่ใหคําแนะนําหรืออํานวยการในการจัดประสบการณ

การเรียนสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ไมวาจะเปนของรัฐหรือของเอกชน 

2. ครู คือ บุคคลท่ีมีประสบการณหรือมีการฝกมากหรือดีเปนพิเศษ ในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่ง
ที่สามารถชวยบุคคลอ่ืนๆ เกิดความเจริญงอกงามและกาวหนาได 

3. ครู คือ บุคคลที่สําเร็จวิชาชีพจากสถาบันการฝกหัดครูหรือฝกอบรมน้ันไดรับการรับรอง
อยางเปนทางการ โดยการมอบประกาศนียบัตรทางการสอนใหแกบุคคลนั้น 

4. ครู คือ บุคคลที่สั่งสอนอบรมคนอ่ืนๆ  
กลาวสรุปวา “คร”ู คือ ผูสั่งสอน ผูถายทอด ความรูใหแกศิษยและอบรมสั่งสอนคนอ่ืนๆ เปน

ผูมีความหนักแนน ทําหนาท่ีจัดประสบการณ การเรียนใหนักเรียน นักศึกษาใหมีความเจ ริญงอกงาม
และพัฒนากาวหนาตอไป8 

ความหมายของสมรรถนะครู 
ความหมายของคําวา “สมรรถนะครู” คือ ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และ

พฤติกรรมของครูที่จะเปนประโยชนตอครูในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือกอใหเกิดพัฒนาการของ
นักเรียนในทุกๆ ดาน ไดแก ดานสติปญญา อารมณ สังคม และรางกาย นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษา 
ไดกลาวถึง “สมรรถนะครู” ไวดังนี้ 
 โคเกอร (Coker) ไดใหความหมายสมรรถนะครูวา หมายถึง ความสามารถในการแกปญหาที่
ตนเองกําลังเผชิญอยู ครูที่สามารถแกปญหาในดานใดไดก็เรียกวา มีสมรรถนะในดานนั้น ดังนั้นครูที่มี
สมรรถนะสูง จึงเปนผูที่ประสบความสําเร็จในการแกปญหาทุกชนิด9  

 ฮอลล และ โจนส (Hall and Jones) ไดจําแนกสมรรถนะของครูทั่วไปออกเปน 5 ดาน คือ 

 1. สมรรถนะดานสติปญญา (cognitive competencies) เนนดานความรูเชาวปญญา และ
ความแมนยําในเนื้อหาวิชาที่สอน วิธีสอน การวิเคราะห โปรแกรมและหลักสูตร 
 2. สมรรถนะทางดานอารมณและจิตใจ (affective competencies) เปนสมรรถนะท่ี 

                                                 
 

8Carter V. Good, Dictionary of Education (New York : McGraw-Hill Book, 

1973), 586. 
 9H. Coker, Indentifying and Measuring Teacher Competencies : The Carroll 

Country Project (Journal of Teacher Education, 1976), 54. 
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เกี่ยวกับคานิยม เจตคติ ความสนใจ และความซาบซึ้งในอาชีพครู 
 3. สมรรถนะดานการปฏิบัติการ (performance competencies) เปนสมรรถนะดานการ
สอน การจัดส่ือการสอน การต้ังคําถาม ซึ่งตองอาศัยพ้ืนฐานจากขอ 1 

 4. สมรรถนะดานผลการสอน (consequence or product competencies) เปน
สมรรถนะที่กอใหเกิดการเรียนรูในตัวผูเรียน 

 5. สมรรถนะดานการศึกษาคนควา (exploration competencies) เปนสมรรถนะที่
กอใหเกิดประสบการณที่มีคุณคาในตัวครู10 

สาโรช บัวศรี กลาววา ครูที่มีสมรรถนะ คือ ครูที่สามารถทําการสอนไดอยางดี ตองรูจัก
จิตวิทยา รูวิธีสอน รูสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับการสอน สามารถปกครอง แนะนําและอบรม ลูกศิษยใหมี
ความสามารถในการทํากิจกรรมของโรงเรียนได มีความสามารถในการติดตอกับคนในชุมชนได มี
ความสามารถเปนครูชั้นอาชีพได คือสามารถที่จะกลาวอธิบาย โตเถียง และเขียนเกี่ยวกับอาชีพได11  
 จากความหมายของสมรรถนะครูดังกลาวขางตน สรุปไดวา สมรรถนะครู หมายถึง ความรู 
ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะท่ีครูพึงมีในการพัฒนาผูเรียน ใหเกิดความพรอมทั้งทางดานรางกาย 
อารมณ สังคมและสติปญญาโดยประกอบดวยมีความเชี่ยวชาญในวิธีการสอนและมีความเช่ียวชาญใน
เทคนิค มีแหลงความรูและมีความคิดสรางสรรค มีการประเมินการสอน และมีมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน 

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะครู 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดกําหนดกรอบสมรรถนะครูเพ่ือใหสอดคลองกับการจัดทําแผน 

9 ดาน ไดแก 1. ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู  2. การพัฒนาหลักสูตร 3. การจัดการเรียนรู 4. 
จิตวิทยาสําหรับครู 5. การวัดการประเมินผลการศึกษา 6. การบริหารจัดการในหองเรียน 7. การวิจัย
ทางการศึกษา 8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9. ความเปนครู12 

 กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบายสมรรถนะครูภายใตโครงการไทยเข็มแข็ง ในเรื่องของ
การยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ: กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพ่ือการพัฒนาครูรายบุคคล 
โดยการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผูสอน  มีกรอบความคิดมาจากแนวคิดของ 
McClelland นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard ที่อธิบายไววา “สมรรถนะเปนคุณลักษณะของ
บุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) ความสามารถ 
                                                 
 10G.E. Hall, and H.L. Jones, Competencies Based Education (New York : 

Prentice-Hall, 1976), 48. 

     
11สาโรช บัวศรี, จริยธรรมศึกษา (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2526), 4-5. 

 12กระทรวงศึกษาธิการ , สํานักเลขาธิการคุรุสภา , มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
(กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการคุรุสภา, 2548), 8. 
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(Ability) และคุณลักษณะอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของกับการทํางาน (Other Characteristics) และเปน
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทําใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติงานไดผลงานท่ีโดดเดนกวาคนอ่ืนๆ ใน
สถานการณที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันเบ้ืองลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ
ภายใน (Self-image)  และบทบาทที่แสดงออกตอสังคม (Social role) ที่แตกตางกันทําใหแสดง
พฤติกรรมการทํางานท่ีตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหมภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดยสงเสริมสนับสนุนใหสวน
ราชการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Standard for Success) เพ่ือใหเกดิผลสัมฤทธิ์ตอความสําเร็จของสวนราชการ13

   

การกําหนดกรอบการประเมินสมรรถนะครู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได
ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครู และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรางแบบทดสอบเพ่ือประเมินสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพ่ือการพัฒนาครู
รายบุคคล ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร โรงเรียน ศึกษานิเทศก นักวิชาการศึกษา ผูบริหาร สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดรวมกันพิจารณาและกําหนด
สมรรถนะครู โดยการวิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะครู ประกอบดวย เจตคติ คานิยม ความรู 
ความสามารถ และทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจงานในสถานศึกษา จากแบบ
ประเมินสมรรถนะและมาตรฐานของครูผูสอน ที่หนวยงานตางๆ ไดจัดทําไว ไดแก แบบประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทย
ฐานะของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) อีกทั้งยังศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี 
และผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานของครูผูสอน ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สมรรถนะครู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย  สมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจําสายงาน ดังนี้ 

1. สมรรถนะหลัก (core competency)ประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ 1. การมุงผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน 2. การบริการท่ีดี 3. การพัฒนาตนเอง 4. การทํางานเปนทีม 5. จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

                                                 
 13กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, คูมือการประเมิน
สมรรถนะครู (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553), 24.   
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2. สมรรถนะประจําสายงาน (functional competency) ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ 1. 
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2. การพัฒนาผูเรียน 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 4. การ
วิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 5. ภาวะผูนําครู 6. การสรางความสัมพันธและ
ความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู 

สมรรถนะครู ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีดังรายละเอียดตอไปนี้ 
สมรรถนะหลัก (core competency)  
สมรรถนะท่ี 1 การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (working achievement motivation) 

หมายถึง ความมุงมั่นปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค โดยมีการวางแผน กําหนดเปาหมาย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอยางตอเน่ือง 

ตัวบงชี้ 1.1 ความสามารถในการวางแผน การกําหนดเปาหมาย การวิเคราะห สังเคราะห 
ภารกิจงาน รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. วิเคราะหภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแกปญหาอยาง
เปนระบบ 2. กําหนดเปาหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 3. กําหนดแผนการปฏิบัติงานและ
จัดการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน 

ตัวบงชี้ 1.2 ความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหมีคุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ รายการ
พฤติกรรม ประกอบดวย 1. ใฝเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 2. ริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 3. แสวงหาความรูเกี่ยวกับวิชาชีพใหมๆ เพ่ือการพัฒนาตนเอง 

ตัวบงชี้ 1.3 ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน รายการพฤติกรรม คือ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

ตัวบงชี้ 1.4 ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือให
งานประสบความสําเร็จ รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. ใชผลการประเมินการปฏิบัติงานมา
ปรับปรุง/พัฒนาการทํางานใหดียิ่งขึ้น 2. พัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียน 
ผูปกครอง และชุมชน 

สมรรถนะท่ี 2 การบริการท่ีดี (service mind) หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจในการ
ใหบริการและการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการ 

ตัวบงชี้ 2.1 ความต้ังใจและเต็มใจในการใหบริการ รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. ทํา
กิจกรรมตางๆ เพ่ือประโยชนสวนรวมเมื่อมีโอกาส  2. เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการใหบริการ
แกผูรับบริการ 
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ตัวบงชี้  2.2 การปรับปรุงระบบการบริการใหมีประสิทธิภาพ รายการพฤติกรรม 
ประกอบดวย 1. ศึกษาความตองการของผูรับบริการ และนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง 2. ปรับปรุง
และพัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง (self-development) หมายถึง การศึกษาคนควาหา
ความรู ติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรูองคความรูใหมๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสรางองค
ความรูและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 

ตัวบงชี้ 3.1 การศึกษาคนควาหาความรู ติดตามองคความรูใหม ทางวิชาการและวิชาชีพ 
รายการพฤติกรรม คือ ศึกษาคนควาหาความรู มุงมั่นและแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย เชน การเขารวมประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การคนควาดวยตนเอง 

ตัวบงชี้ 3.2 การสรางองคความรูและนวัตกรรมในการพัฒนาองคกรและวิชาชีพ รายการ
พฤติกรรม  ประกอบดวย 1. รวบรวม สังเคราะหขอมูล ความรู จัดเปนหมวดหมู และปรับปรุงให
ทันสมัย  2. สรางองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู องคกรและวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ 3.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และสรางเครือขาย รายการพฤติกรรม 
ประกอบดวย 1. แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นเพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 2. ใหคําปรึกษา แนะนํา 
นิเทศ และถายทอดความรู ประสบการณทางวิชาชีพแกผูอ่ืน 3. มีการขยายผลโดยสรางเครือขายการ
เรียนรู 

สมรรถนะท่ี 4 การทํางานเปนทีม (team work) หมายถึง การใหความรวมมือ ชวยเหลือ
สนับสนุน เสริมแรงใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงาน การปรับตัวเขากับผูอ่ืนหรือทีมงาน แสดงบทบาทการ
เปนผูนําหรือผูตามไดอยางเหมาะสมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน เพ่ือสรางและดํารงสัมพันธภาพของ
สมาชิก ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

ตัวบงชี้ 4.1 การใหความรวมมือ ชวยเหลือและสนับสนุนเพ่ือนรวมงาน รายการพฤติกรรม 
ประกอบดวย 1. สรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 2. ทํางานรวมกับผูอ่ืนตามบทบาท
หนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย 3. ชวยเหลือ สนับสนุน เพ่ือนรวมงานเพ่ือสูเปาหมายความสําเร็จรวมกัน 

ตัวบงชี้ 4.2 การเสริมแรงใหกําลังใจเพ่ือนรวมงาน รายการพฤติกรรม คือ ใหเกียรติ ยกยอง
ชมเชย ใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงานในโอกาสที่เหมาะสม 

 ตัวบงชี้ 4.3 การปรับตัวเขากับกลุมคนหรือสถานการณที่หลากหลาย รายการพฤติกรรม คือ 
มีทักษะในการทํางานรวมกับบุคคล/กลุมบุคคล ไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา และในสถานการณตางๆ 

ตัวบงชี้ 4.4 การแสดงบทบาทผูนําหรือผูตาม รายการพฤติกรรม คือ แสดงบทบาทผูนําหรือ 
ผูตามในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสมตามโอกาส 
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ตัวบงชี้ 4.5 การเขาไปมีสวนรวมกับผูอ่ืน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. แลกเปล่ียน/รับฟงความคิดเห็นและประสบการณ
ภายในทีมงาน 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู/รับฟงความคิดเห็นและประสบการณระหวางเครือขายและ
ทีมงาน 3. รวมกับเพื่อนรวมงานในการสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา 

สมรรถนะท่ี 5 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (teacher’s ethics and integrity) 
หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เปน
แบบอยางที่ดีแกผูเรียน และสังคม เพื่อสรางความศรัทธาในวิชาชีพครู 

ตัวบงชี้ 5.1 ความรักและศรัทธา ในวิชาชีพ รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. สนับสนุน
และเขารวมกิจกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชนตอวิชาชีพและ
เปนสมาชิกทีด่ีขององคกรวิชาชีพ 3. ยกยอง ชื่นชมบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในวิชาชีพ 4. ยึดมั่นใน
อุดมการณของวิชาชีพ ปกปองเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ 5.2 มีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. 

ซื่อสัตยตอตนเอง ตรงเวลา วางแผนการใชจาย และใชทรัพยากรอยางประหยัด 2. ปฏิบัติตนตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ  และวัฒนธรรมที่ดีขององคกร 3. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่  และมุงมั่น
พัฒนาการประกอบวิชาชีพใหกาวหนา 4. ยอมรับผลอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง และหา
แนวทางแกไขปญหา อุปสรรค 

ตัวบงชี้ 5.3 การดํารงชีวิตอยางเหมาะสม รายการพฤติกรรม  ประกอบดวย 1. ปฏิบัติตน/
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดเหมาะสมกับสถานะของตน 2. รักษาสิทธิ
ประโยชนของตนเอง และไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 3. เอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือ และไมเบียดเบียนผูอ่ืน
 ตัวบงชี้ 5.4 การประพฤติปฏิบัติตน เปนแบบอยางที่ดี รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1.

ปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ และสถานการณ  2. มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูเรียนเพ่ือน
รวมงาน และผูรับบริการ 3. ปฏิบัติตนตามหลักการครองตน ครองคน ครองงานเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเร็จ 4. เปนแบบอยางที่ดีในการสงเสริมผูอ่ืนใหปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และพัฒนาจนเปนที่ยอมรับ 

สมรรถนะประจําสายงาน (functional competency) 

สมรรถนะท่ี 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู (curriculum and learning 

management) หมายถึง ความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู
อยางสอดคลองและเปนระบบ จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และการวัดประเมินผล การเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
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ตัวบงชี้ 1.1 การสรางและพัฒนาหลักสูตร รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. สราง/พัฒนา
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและทองถิ่น 2. ประเมินการใช
หลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร 

ตัวบงชี้ 1.2 ความรู ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู รายการพฤติกรรมประกอบดวย 

1. กําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนนการวิเคราะห สังเคราะห ประยุกต ริเริ่มเหมาะสมกับกลุม
สาระการเรียนรู ความแตกตางและธรรมชาติของผูเรียนเปนรายบุคคล 2. ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูอยางหลากหลายเหมาะสมสอดคลองกับวัย ความตองการของผู เรียนและชุมชน 3. เปดโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู  4. 
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบโดยบูรณาการอยางสอดคลองเชื่อมโยงกัน 5. มีการนําผล
ออกแบบการเรียนรูไปใชในการเรียนรู และปรับใชตามสถานการณอยางเหมาะสมและเกิดผลกับ
ผูเรียนตามที่คาดหวัง 6. ประเมินผลการออกแบบการเรียนรูเพื่อนําไปใชปรับปรุง/พัฒนา 

ตัวบงชี้ 1.3 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. 

จัดทําฐานขอมูลเพ่ือออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 2. ใชรูปแบบ/เทคนิควิธีการสอน
อยางหลากหลายเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 3. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝง/สงเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะของผูเรียน 4. ใชหลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรูใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

ตัวบงชี้ 1.4 การใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู รายการ
พฤติกรรม ประกอบดวย 1. การใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย 
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู 2. สืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 3. ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมที่ใชในการจัดการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 1.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. ออกแบบ
วิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูและผูเ รียน 2. 
สรางและนําเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใชอยางถูกตองเหมาะสม 3. วัดและประเมินผลผูเรียนตาม
สภาพจริง 4. นําผลการประเมินการเรียนรูมาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

สมรรถนะท่ี 2 การพัฒนาผูเรียน (student development) หมายถึง ความสามารถในการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเปนประชาธิปไตย 
ความภูมิใจในความเปนไทย การจัดระบบดูแลชวยผูเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 

ตัวบงชี้  2.1 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหแกผูเรียน รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1.

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 2. จัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรม 3. จัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ี
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกผูเรียน 
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ตัวบงชี้  2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตผูเรียน รายการพฤติกรรม คือ 
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนดานการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู การทํางาน การอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

ตัวบงชี้ 2.3 การปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย ความภาคภูมิใจในความเปนไทยใหกับผูเรียน 
รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. สอดแทรกความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทย
ใหแกผูเรียน 2. จัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทย 

ตัวบงชี้ 2.4 การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. ให
ผูเรียน คณะครูผูสอน และผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียนรายบุคคล  2. นําขอมูล
นักเรียนไปใชชวยเหลือ/พัฒนาผูเรียนทั้งดานการเรียนรูและปรับพฤติกรรมเปนรายบุคคล 3. จัด
กิจกรรมเพ่ือปองกันแกไขปญหา และสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหแกนักเรียน อยางท่ัวถึง 4. สงเสริมให
ผูเรียนปฏิบัติตนอยางเหมาะสมกับคานิยมที่ดีงาม 5. ดูแล ชวยเหลือ ผูเรียนทุกคนอยางทั่วถึงทัน
การณ 

สมรรถนะท่ี 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (classroom management) หมายถึง การจัด
บรรยากาศการเรียนรู การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้น/ประจําวิชา การกํากับดูแล
ชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุขและความปลอดภัยของผูเรียน 

ตัวบงชี้ 3.1 จัดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู ความสุขและความปลอดภัยของผูเรียน 
รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และภายนอกหองเรียนท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู 2. สงเสริมการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียน 3. ตรวจสอบ
สิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียนใหพรอมใชและปลอดภัยอยูเสมอ 

ตัวบงชี้ 3.2 จัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียน /ประจําวิชา รายการ
พฤติกรรม ประกอบดวย 1. จัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคลและเอกสารประจําชั้น
เรยีนอยางถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน 2. นําขอมูลสารสนเทศไปใชในการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตาม
ศักยภาพ 

ตัวบงชี้ 3.3 กํากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. ให
ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา ขอตกลงในชั้นเรียน   2. แกปญหา/พัฒนานักเรียนดาน
ระเบียบวินัยโดยการสรางวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน  3. ประเมินการกํากับดูแลชั้นเรียน และนําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา 

สมรรถนะท่ี 4 การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน (analysis & 

synthesis & classroom research) หมายถึง ความสามารถในการทําความเขาใจ แยกประเด็นเปน
สวนยอย รวบรวม ประมวลหาขอสรุปอยางมีระบบและนําไปใชในการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน  รวมทั้ง
สามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการแกปญหา เพ่ือพัฒนางานอยางเปนระบบ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 การวิเคราะห รายการพฤติกรรม  ประกอบดวย 1. สํารวจปญหาเกี่ยวกับ
นักเรียนที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนเพ่ือวางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน  2. วิเคราะหสาเหตุของปญหา
เกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนเพื่อกําหนดทางเลือกในการแกปญหาระบุสภาพปจจุบัน 3. มีการ
วิเคราะหจุดเดน จุดดอย อุปสรรค และโอกาสความสําเร็จของการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียน 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 การสังเคราะห รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. รวบรวม จําแนกและจัด
กลุมของสภาพปญหาของผูเรียน แนวคิดทฤษฎีและวิธีการแกไขปญหาเพ่ือสะดวกตอการนําไปใช 2. 

มกีารประมวลผลหรือสรุปขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการแกไขปญหาในชั้นเรียนโดยใชขอมูล
รอบดาน 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. จัดทําแผนการ
วิจัย และดําเนินกระบวนการวิจัย อยางเปนระบบตามแผนดําเนินการวิจัยที่กําหนดไว  2. ตรวจสอบ
ความถูกตองและความนาเชื่อถือของผลการวิจัยอยางเปนระบบ 3. มีการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
ในกรณีศึกษาอ่ืนๆ ที่มีบริบทของปญหาที่คลายคลึงกัน 

สมรรถนะท่ี 5 ภาวะผูนําครู (teacher leadership) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรม
ของครูที่แสดงถึงความเก่ียวของสัมพันธสวนบุคคล และการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันทั้งภายใน
และภายนอกหองเรียน โดยปราศจากการใชอิทธิพลของผูบริหารสถานศึกษา กอใหเกิดพลังแหงการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพ 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 วุฒิภาวะความเปนผูใหญที่เหมาะสมกับความเปนครู (adult development) 

รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. พิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ตอผูเรียนและผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 2. เห็นคุณคา ใหความสําคัญใน
ความคิดเห็นหรือผลงาน และใหเกียรติแกผูอ่ืน 3. กระตุนจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทํา
ของผูอื่นใหมีความผูกพันและมุงม่ันตอเปาหมายในการทํางานรวมกัน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การสนทนาอยางสรางสรรค (dialogue) รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. มี
ปฏิสัมพันธในการสนทนา มีบทบาท และมีสวนรวมในการสนทนาอยางสรางสรรคกับผูอ่ืน โดยมุงเนน
ไปที่การเรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพ 2. มีทักษะการฟง การพูด และการตั้งคําถามเปดใจ
กวาง ยืดหยุน ยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผูอ่ืน เพ่ือเปนแนวทางใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 3. 

สืบเสาะขอมูล ความรูทางวิชาชีพใหมๆ ที่สรางความทาทายในการสนทนาอยางสรางสรรคกับผูอ่ืน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การเปนบุคคลแหงการเปลี่ยนแปลง (change agency) รายการพฤติกรรม 
ประกอบดวย 1. ใหความสนใจตอสถานการณตางๆ ที่เปนปจจุบัน โดยมีการวางแผนอยางมีวิสัยทัศน 
ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจของโรงเรียนรวมกับผูอ่ืน 2. ริเริ่มการปฏิบัติที่นําไปสู
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม 3. กระตุนผูอ่ืนใหมีการเรียนรูและความรวมมือในวงกวาง
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เพ่ือพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา และวิชาชีพ 4. ปฏิบัติงานรวมกับผู อ่ืนภายใตระบบ/ขั้นตอนที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 การปฏิบัติงานอยางไตรตรอง (reflective practice) รายการพฤติกรรม 
ประกอบดวย 1. พิจารณาไตรตรองความสอดคลองระหวางการเรียนรูของนักเรียน และการจัดการ
เรียนรู 2. สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตรตรองของเพ่ือนรวมงาน และมีสวนรวม
ในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ 3. ใชเทคนิควิธีการหลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงาน
ของตนเอง และผลการดําเนินงานสถานศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 5.5 การมุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียน (concern for improving pupil achievement) 
รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. กําหนดเปาหมายและมาตรฐานการเรียนรูที่ทาทายความสามารถ
ของตนเองตามสภาพจริงและปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จได 2. ใหขอมูลและขอคิดเห็นรอบดานของ
ผูเรียนตอผูปกครองและผูเรียนอยางเปนระบบ 3. ยอมรับขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังดาน
การเรียนรูของผูเรียนจากผูปกครอง  4. ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองใหเอ้ือตอ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียน 5.ตรวจสอบขอมูลการประเมินผูเรียนอยางรอบดานรวมไปถึงผลการวิจัย 
หรือองคความรูตางๆ และนําไปใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียนอยางเปนระบบ 

สมรรถนะท่ี 6 การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 
(relationship & collaborative - building for learning management) หมายถึง การประสานความรวมมือ 
สรางความสัมพันธที่ดี และเครือขายกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
สนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 
รายการพฤติกรรม ประกอบดวย 1. กําหนดแนวทางในการสรางความสัมพันธที่ดี และความรวมมือ
กับชุมชน 2. ประสานใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา 3. ใหความรวมมือ
ในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 4. จัดกิจกรรมที่เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับผูปกครอง 
ชุมชน และองคกรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.2 การสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือการจัดการเรียนรู รายการพฤติกรรม คือ 
สรางเครอืขายความรวมมือระหวางครู ผูปกครอง ชุมชน และองคกรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
สนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู14 

 

                                                 
14กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, คูมือการประเมิน

สมรรถนะครู (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553), 24-38.   
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ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหมีความสมบูรณ
พรอมในลักษณะองครวม ทั้งดานรางกาย สติปญญา ความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนใหมีทักษะในการดํารงชีวิตอยางเปนสุขและมีคุณคา กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทํา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้นตั้งแตป 2543 และเริ่มใหสถานศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษาจัด
ใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอยางดีในสถานศึกษาท่ีดําเนินการอยาง
จริงจังตอเน่ือง ดังน้ัน ทุกสถานศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบในการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตผูเรียนและแกวิกฤตสังคม จึงควรนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาประยุกตใชและ
พัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือสามารถใหความชวยเหลือนักเรียนไดทั้งในเชิง
สรางเสริมภูมิคุมกัน การปองกันมิใหเกิดปญหา การสงเสริมพัฒนาตามศักยภาพ ตลอดจนสามารถ
แกไขปญหาเบ้ืองตนได15 

ความหมายของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

กรมสุขภาพจิต ไดใหความหมายของการดูแลชวยเหลือนักเรียนไวดังนี้ เปนกระบวนการ
ดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอน พรอมดวยวิธีการและเคร่ืองมือการทํางานที่ชัดเจน  
โดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินการดังกลาว และมีการประสานความรวมมืออยาง
ใกลชิดกับครูที่เกี่ยวของหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนสงเสริมจากโรงเรียน  การดูแล
ชวยเหลือหมายความถึงการสงเสริม การปองกันและแกไขปญหา โดยมีวิธีการและมีเครื่องมือสําหรับ
ครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชในการดําเนินงานพัฒนานักเรียน ใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด16  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดใหความหมายของระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไววา เปนระบบหลักระบบหนึ่ง ในการสงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาใหแกนักเรียน 
เพ่ือใหนักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดํารงชีวิต และรอดพนจากวิกฤติท้ังปวง ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอนชัดเจน พรอมทั้งมีวิธีการและ
                                                 
 15กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแกวิกฤตสังคม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, 2546), 4. 

 16กรมสุขภาพจิต, สํานักพัฒนาสุขภาพจิต, คูมือการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ชวงช้ันที่ 3–4 (มัธยมศึกษาปท่ี 1-6) (กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหาร
ผานศึก, 2546), 7. 
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เครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได โดยมีครูประจําชั้น/ครูที่
ปรึกษาและบุคลากรหลักในการดําเนินงาน และบุคลากรที่เก่ียวของทั้งในและนอกสถานศึกษา อัน
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารและครูทุกคน ฯลฯ มีสวนรวม17  

 มันทนา เพ็งนู และ รังสรรค เพ็งนู  กลาววาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  หมายถึง
กระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบมีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากร
หลักในการดําเนินงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา อันไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร และครูทุกคน มีวิธีการ 
เครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานท่ีตรวจสอบได18 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ใหความหมายวา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
เปนกระบวนการใหความชวยเหลือนักเรียน ใหดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขตามอัตภาพของ
ตน เพ่ือใหนักเรียนสามารถปรับตัวไดดี นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงคมากขึ้น 
นักเรียนรูจักยอมรับและเขาใจผูอื่นมากขึ้น และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น19 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดใหความหมายไววา ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอน พรอมดวย
วิธีการและเครื่องมือการทํางานท่ีชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานดังกลาว 
และมีการประสานงานอยางใกลชิดกับครูที่เกี่ยวของหรือบุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน
สงเสริมจากโรงเรียน20 

จากการศึกษาความหมายระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สรุปไดวา เปนกระบวนการ
ดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอนเปนระบบชัดเจน มีวิธีการและเคร่ืองมือที่มีมาตรฐาน 
มีคุณภาพ มีการบันทึกหลักฐานการทํางานเพ่ือใหสามารถตรวจสอบได การดําเนินงานมีครูประจํา
ชั้น/ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและ

                                                 
 17สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , แนวทางการดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา (กรุงเทพ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 
2547), 5. 
  

18มันทนา เพ็งนู และ รังสรรค เพ็งนู, สาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกวิกฤตสังคม (กรุงเทพ : โรงพิมพชวนชม, 2546), 3. 

 19สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน , แผนยุทธศาสตรการปฏิรูปและสงเสริม
การศึกษาเอกชน, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2544), 44. 

 20สํานักงานคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด , ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน (กรุงเทพ : หางหุนสวนจํากัดอรุณการพิมพ, 2545), 12. 
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นอกสถานศึกษา อันไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารตลอดจนครูทุกคน มี
สวนรวมในการดําเนินงาน เพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ สงเสริมและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ประกอบดวยการดําเนินงาน 
5 ขั้นตอน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน ขั้นการสงเสริมนักเรียน การ
ปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ 

 วัตถุประสงคของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดวัตถุประสงคของการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนไวดังนี้ 
1. เพ่ือใหโรงเรียนมีระบบการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ 

วิธีการ และเคร่ืองมือที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได 
2. เพ่ือสงเสริมใหครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน 

และองคกรภายนอกมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

3. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เปนคนที่
สมบูรณทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา21 

 ประโยชนของการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

การดูแลชวยเหลือนักเรียน มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนให
เติบโตอยางมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขและกอใหเกิดประโยชนกับสถาบันและบุคคล
ที่มีสวนเกี่ยวของหลายฝาย ดังนี้ 

 1. ผลประโยชนระดับนักเรียน 

  1.1 ไดรับการดูแลและพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสภาพแวดลอมทางสังคม
อยางทั่วถึง 

  1.2 ไดรับการสงเสริม พัฒนา ปองกัน แกไขปญหา ทั้งทางดานการเรียนรู และ
ความสามารถพิเศษ  

  1.3 ไดรูจักตนเอง สามารถปรับตัว มีทักษะทางสังคมและสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 

  1.4 มีทักษะชีวิตและมีสัมพันธภาพที่ดีกับครูและผูปกครอง 
                                                 

 21กระทรวงศึกษาธิการ , การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2547), 4.  
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 2. ผลประโยชนระดับครู 
    2.1 ตระหนักและเห็นความสําคัญในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  2.2 มีเจตคติท่ีดีตอนักเรียน 

  2.3 มีผลงานสอดคลองกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  2.4 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

 3. ผลประโยชนระดับผูบริหาร 
     3.1 รูศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิรูปการเรียนรู 
     3.2 ไดขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน เพ่ือนํามาใชในการดําเนินแนวทางในการพัฒนา

นักเรียน หลักสูตรและคุณภาพในการจัดการศึกษามีรูปแบบกระบวนการพัฒนาและการพัฒนาเชิง
ระบบภายใตการมีสวนรวม 

4. ผลประโยชนระดับโรงเรียน 
  4.1 มีผลการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 
  4.2 ไดรับการยอมรับ การสนับสนุนและความรวมมือจากชุมชน บุคลากรและองคกร

ที่เก่ียวของ 
     4.3 มีการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและเอ้ืออาทร 

 5. ผลประโยชนระดับผูปกครอง ชุมชน 
  5.1 ตระหนักในการมีสวนรวมกับสถานศึกษา 
  5.2 เขาใจถึงวิธีการอบรมส่ังสอนบุตรหลาน 
  5.3 เปนตัวอยางที่ดีแกบุตรหลานและบุคคลในชุมชน 

  5.4 มีความสัมพันธภาพที่ดีกับบุตรหลาน เปนครอบครัวท่ีเขมแข็ง22 

6. ผลประโยชนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  6.1 พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน 

  6.2 พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการทํางาน การนิเทศติดตามการประเมินผลและการ
ศึกษาวิจัยเกีย่วกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  6.3 มีระบบสารสนเทศท้ังขอมูลระดับบุคคล และระดับสถานศึกษาเพ่ือพัฒนางาน
ตอไป 

7. ผลประโยชนระดับชาติ 
      7.1 นักเรียนมีคุณภาพดี มีปญญาและมีความสุข 

                                                 
 22กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2547), 8. 
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   7.2 มีการเชื่อมโยงขอมูลของเยาวชนทุกระดับ 

  7.3 ลดปญหาที่สงผลตอเด็กและเยาวชน ลดคาใชจายของหนวยงานตางๆ 

   7.4 ประชาชนมีคุณภาพเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

จากการศึกษาประโยชนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สรุปไดวา นักเรียนไดรับการดูแล
ชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเปนไปดวยดีและ
อบอุน นักเรียนรูจักตนเอง ควบคุมตนเองได มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ (EQ) คุณธรรม
จริยธรรม (MQ) และความมุงมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ) นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุขและไดรับ
การสงเสริมพัฒนาเด็กเต็มตามศักยภาพโดยรอบดาน และผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนอยางเขมแข็งจริงจังดวยความเอื้ออาทร ครูตระหนักและเห็นความสําคัญในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน มีผลงานสอดคลองกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ผูบริหารรูศักยภาพของครู มี
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา มีพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการทํางาน การนิเทศติดตาม
ผล ประเมินผลและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และจัดระบบขอมูล
สารสนเทศท้ังขอมูลระดับบุคคล และระดับโรงเรียนเพ่ือพัฒนางานตอไป 

 ปจจัยท่ีสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกลาวถึงปจจัยท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาวาจะประสบความสําเร็จหรือไม ไวดังนี้  

 1. ผูบริหารโรงเรียน รวมทั้งรองผูอํานวยการโรงเรียนทุกฝาย ตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และใหการสนับสนุนการดําเนินงานหรือกิจกรรมตามความเหมาะสม
อยางสม่ําเสมอ 

 2. ครูทุกคนและผูที่เกี่ยวของ จําเปนตองมีความตระหนักในความสําคัญของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนและมีทัศนคติที่ดีตอนักเรียน มีความสุขที่จะทําหนาที่พัฒนานักเรียนในทุกๆ ดาน 

 3. คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะ ตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด และมีการ
ประชุม ปรึกษาหารือในแตละคณะอยางสม่ําเสมอตามท่ีกําหนด 

 4. ครูที่ปรึกษา เปนบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน โดยตองไดรับความรวมมือจากครู
ทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ จากโรงเรียน 

 5. การอบรมใหความรู และทักษะรวมทั้งเผยแพรขอมูลความรูแกครูที่ปรึกษาหรือผูที่
เกี่ยวของในเร่ืองของการเอ้ือประโยชนตอการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปน
สิ่งจําเปน โดยเฉพาะในเรื่องของทักษะจิตวิทยาการแนะแนว และการใหคําปรึกษาเบื้องตนและแนว
ทางแกไขปญหาตางๆ ของนักเรียนซึ่งสถานศึกษาควรดําเนินการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
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 6. ผูปกครองและภาคีเครือขาย รวมกันพัฒนาในทุกสวนของสังคม มีความมุงมั่นในการ
ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียน23 

 จากการศึกษาปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิผลของการดําเนินงาน สรุ ปไดวาผูบริหาร
โรงเรียน ครูและผูเกี่ยวของจําเปนตองมีความตระหนักใหความสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางสม่ําเสมอ และมีทัศนคติที่ดีตอนักเรียน มีความสุขที่จะพัฒนานักเรียน
ในทุกดาน คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคนตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด และมีการ
ประชุมในแตละคณะอยางสม่ําเสมอ ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน โดยตอง
ไดรับความรวมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน รวมท้ังการสนับสนุนในเรื่องตางๆ จากโรงเรียน มีการ
อบรมใหความรู ทักษะและเผยแพรขอมูลความรูแกครูที่ปรึกษา ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
และผูเกี่ยวของ เพ่ือประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเรื่องจิตวิทยา
แนะแนวและการใหคําปรึกษาเบื้องตน และแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียน
ควรดําเนินการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

  กลยุทธความสําเร็จในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
การดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดรับการสงเสริม พัฒนา ปองกันและแกไขปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพน้ัน จะตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ทั้งผูบริหาร ครูผูสอน 
ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ โดยอาศัยกลยุทธสูความสําเร็จ โดยใชวัฏจักร
คุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การบริหารเชิงระบบ เปนการวางแผน (Plan) การดําเนินงาน (DO) การตรวจสอบ/การ
ประเมินผล (Check)  และการปรับปรุงพัฒนา (Action) 

2. การทํางานเปนทีม ซึ่งประกอบดวย 

2.1 ทีมนํา ไดแก คณะผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเปนผู
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง การจัดทําแผนกลยุทธ ควบคุม กํากับ ติดตามและสนับสนุน การเสริมสราง
พลังรวม (Empowerment) เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 ทีมประสาน เปนทีมหลักในการสนับสนุนประสานงาน ใหเกิดการสรางระบบ
คุณภาพมากขึ้น ทีมประสาน จะเปนผูใดขึ้นอยูกับการพัฒนาระบบวามีจุดเนนท่ีระบบใด เชน ทีม
ประสานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนหัวหนาทีม คือรองผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย 

                                                 
         23กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , การพัฒนาการดูแล
ชวยเหลือนักความเขมแข็งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หลักสูตรผูบริหาร (กรุงเทพฯ : ชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2551), 6. 
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2.3 ทีมทํา เปนทีมที่สมาชิกรับผิดชอบการทํางานโดยตรง เชน ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน คือ ทีมระดับชั้นของครูที่ปรึกษา มีบทบาทหนาที่ในการพัฒนากิจกรรมตางๆ  ใหมี
คุณภาพ 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู จะทําใหทราบจุดออน จุดแข็ง ในการดําเนินการของตน เพ่ือให
แนวทางท่ีจะพัฒนาใหมีคุณภาพสูง จึงตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4. การนิเทศ ติดตามและการประเมินผล เปนกระบวนการสําคัญ ในการพัฒนางานชวยเหลือ 
สงเสริม สนับสนุนและใหขอมูลยอนกลับเพ่ือนําไปใชปรับปรุงพัฒนางานตอไป24 

 

แนวคิดเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และคณะ กลาววาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่กรมสามัญ
ศึกษาและกรมสุขภาพจิต ไดรวมมือกันพัฒนาไมใชยาสารพัดโรคท่ีจะแกปญหาไดทุกเรื่อง แตอยาง
นอยที่สุดจะชวยวางพ้ืนฐานและแนวทางในเรื่องดังตอไปน้ี 

1. การปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผูบริหาร ครูอาจารย ใหไปสูความรับผิดชอบที่จะ
ดูแลพัฒนาการของนักเรียนอยางเปนองครวม 

2. การวางระบบที่จะสรางความม่ันใจวา นักเรียนทุกคนมีครูอาจารยอยางนอยหนึ่งคนที่จะ
ดูแลทุกขสุขใหอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

3. การสนับสนุนใหครูอาจารยไดมีความสัมพันธใกลชิดกับผูปกครอง เพ่ือใหการดูแลทางบาน 
โรงเรียน และชุมชน เชื่อมประสานกัน 

4. การสงเสริมใหผูปกครองรวมกลุมกันเปนเครือขายที่จะชวยกันเฝาระวังดูแลบุตรหลาน 

 5. ประสานสัมพันธระหวางโรงเรียน ชุมชน และผูชํานาญในสาขาตางๆ เพ่ือใหมีการสงตอ 
และรับชวงการแกไขและสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ25 

 กรมสุขภาพจิต ไดกลาวถึงกรอบแนวคิดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนวา ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเปนไปเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวัง โดยผานกระบวนการ
ทางการศึกษา ดวยวิธีการสงเสริม สนับสนุน ปองกันและชวยเหลือแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งดานการส่ือสารเทคโนโลยีตางๆ ทําใหสงผล
                                                 

 24กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
(กรุงเทพ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2547), 12. 

 25กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และคณะ, แนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา (กรุงเทพ ฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2547), 6 . 
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กระทบตอผูคนทั้งดานบวกและลบ ซึ่งมีปญหาปรากฏดังนี้ ดานเศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของสาร
เสพติด ปญหาการแขงขันในรูปแบบตางๆ ปญหาครอบครัวซ่ึงกอใหเกิดความทุกข ความวิตกกังวล
ความเครียด มีการปรับตัวที่ไมเหมาะสมหรืออ่ืนๆ ที่เปนผลตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่
เกี่ยวของ ดังนั้นจึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนทุกฝายในการพัฒนานักเรียน โดยเฉพาะ
ครูทุกคนในโรงเรียนซึ่งเปนที่ปรึกษาจะเปนหลักสําคัญในการดําเนินการตางๆ ตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนดวยความรัก และเมตตาที่มีตอศิษย  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ในมาตราที่ 6 มาตราที่ 22 มาตราที่ 23 รวมทั้ง
เปนการพัฒนาตนเองของครูเพ่ือใหเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานวิชาชีพครู ที่ระบุไวใน
มาตรฐานท่ี 2 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคโดยมีตัวชี้วัดที่สําคัญและเก่ียวของ
กับบทบาทหนาท่ีของครูในการพัฒนานักเรียน คือมีความรัก ความเอ้ืออาทร และการเอาใจใสดูแล
ผูเรียนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหผูเรียนมีมนุษยสัมพันธและสุขภาพจิตที่ดีพรอมชวยแนะนํา และรวมกัน
แกไขปญหาของผูเรียน เพ่ือการพัฒนาตนเองใหเขาสูความเปนครูมืออาชีพ  

 ในการจัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือใหมีกระบวนการทํางานเปนระบบ มีความ
ชัดเจน มีการประสานความรวมมือของผูที่เกี่ยวของทุกฝายท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทั้ง
วิธีการ กิจกรรมและเคร่ืองมือตางๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอันจะสงผลใหระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ โดยมีแนวคิดหลักในการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. มนุษยทุกคนมีศักยภาพการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต เพียงแตใชเวลาและวิธีที่
แตกตางกัน ดังน้ัน การยึดนักเรียนเปนสําคัญ ในการพัฒนาเพ่ือดูแลชวยเหลือทั้งดานการปองกัน 
แกไขปญหาหรือการสงเสริมจึงเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 

2. ความสําเร็จของงาน ตองอาศัยหลักการมีสวนรวม ทั้งรวมใจ รวมคิด รวมทําของทุกคนที่มี
สวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปนบุคลากรทุกระดับในสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน 

3. การปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผูบริหาร และครูอาจารย ใหไปสูความรับผิดชอบที่
จะดูแลพัฒนาการของนักเรียนอยางเปนองครวม 

4. การวางระบบที่จะสรางความมั่นใจวา นักเรียนทุกคนมีครูอาจารยอยางนอยหน่ึงคนท่ีจะ
ดูแลทุกขสุขใหอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

5. การสนับสนุนใหครูอาจารยไดมีความสัมพันธใกลชิดกับผูปกครอง เพ่ือใหการดูแลทางบาน 
โรงเรียน และชุมชน เชื่อมประสานกัน 

6. การสงเสริมใหผูปกครองรวมกลุมกันเปนเครือขายที่จะชวยกันเฝาระวังดูแลบุตรหลาน 
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7. ประสานสัมพันธระหวางโรงเรียน ชุมชน และผูชํานาญในสาขาตางๆ เพ่ือใหมีการสงตอ 
และรับชวงการแกไขและสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ26 

จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวา  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้น แนวทางการพัฒนา
นักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ ตองเปนการดําเนินงานโดยบุคลากรทุกฝายและครูทุกคนในโรงเรียน
เปนผูเกี่ยวของในการสนับสนุนนักเรียน ชวยปองกันและชวยเหลือแกไขปญหาและสงเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนทุกดานทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม รวมทั้งสงเสริมและแกไขพฤติกรรมท่ี
เปนปญหาของนักเรียน ชวยเหลือดูแลนักเรียนใหมองเห็นคุณคาความสําคัญของตน รูและปฏิบัติตน
ไดอยางชาญฉลาดซึ่งจะเปนประโยชนตอตนเองและสังคม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่
เปนสุขตามที่สังคมมุงหวัง โดยผานกระบวนการทางการศึกษา 

 แนวคิดและหลักการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กมีสาระสําคัญมุงคุมครองสิทธิเด็ก มีจํานวน 54 ขอ สามารถสรุปเปน
กรอบแนวคิดได 4 ลักษณะ คือ  

1. สิทธิในการมีชีวิตอยูรอด 

   เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษยที่จะมีชีวิตอยูรอดหลังคลอดจากครรภมารดา ครอบคลุม
ความตองการจําเปนที่เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ซึ่งไดแก ปจจัย 4 ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยู
อาศัยและยารักษาโรค 

   แนวทางในการพิทักษคุมครองเด็กของสถานศึกษา มีดังนี้คือ ใหโภชนาการที่ดีใหความรัก
และเอาใจใสดานสุขภาพ ใหทักษะชีวิตที่ถูกตอง ใหการเลี้ยงดู 

2. สิทธิในการไดรับการปกปองคุมครอง 
 เปนสิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครองมิใหถูกลวงละเมิดสิทธิจากการทําราย ทารุณทั้ง

ทางดานรางกาย จิตใจ การถูกลวงละเมิดทางเพศ การใชแรงงานเด็ก การถูกใชเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาประโยชนของผูใหญ รวมถึงสิทธิตามกฎหมายในประการอ่ืนๆ เชน สิทธิในการมีชื่อและ
สัญชาติของตนเอง 

   แนวทางในการพิทักษคุมครองเด็กของสถานศึกษา มีดังนี้คือ การไมลวงละเมิด การไมทํา
ราย การไมทอดทิ้ง การไมเอารัดเอาเปรียบ การดูแลรักษาความปลอดภัย การคุมครองใหพนจากยา
เสพติด     

3. สิทธิในการไดรับการพัฒนา 

                                                 
 26กรมสุขภาพจิต, คูมือการบริหารระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน ชวงช้ันที่ 1-2 (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1-6) (กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2546), 2. 
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 เด็กๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดานอยางเพียงพอและเต็มตามศักยภาพ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กใหมีความเปนอยูและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ทั้งดานโภชนาการ ดาน
สุขภาพอนามัย นันทนาการ ใหเหมาะสมกับวัยที่เด็กควรจะไดรับ เชน สิทธิในการศึกษาเลาเรียน การ
เลน การพักผอน การมีอิสระในการคิด การนับถือศาสนา การเขาถึงขอมูลขาวสาร 

  แนวทางในการพิทักษคุมครองเด็กของสถานศึกษา มีดังนี้คือ การเลนการพักผอน การ
ไดรับการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ การเขาถึงขอมูลขาวสาร การสงเสริมใหไดรับพัฒนา
ศักยภาพ 

4. สิทธิในการมีสวนรวมในสังคมและตัดสินใจชีวิตตนเอง หมายถึง การยินยอมใหเด็กไดรับ
บทบาทท่ีสําคัญในชุมชน เด็กจะตองมีสิทธิในการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชุมชนและสังคม การ
ไดรับบริการของรัฐ การมีสวนรวมในการรับสิทธิประโยชนตางๆ โดยเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมถูก
กีดกัน แบงชั้นวรรณะ หรือถูกจํากัดโดยเงื่อนไขตางๆ เปนกรณีพิเศษ เปนการเฉพาะกลุมหรือเฉพาะ
บุคคล27 

แนวทางในการพิทักษคุมครองเด็กของสถานศึกษา มีดังนี้คือ เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองที่มีผลกระทบ การมีบทบาทในชุมชน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการ
กําหนดบทเรียนและกิจกรรมตางๆ  

จากการวิเคราะหแนวคิดและหลักการอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก สรุปไดวา เด็กจะตองไดรับ
การดูแลคุมครองและสงเสริมใหมีการพัฒนาทั้งทางรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญา อยางเต็ม
ตามศักยภาพ ภายใตความมีวินัย ความเสมอภาค และเอกภาพ  

การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีวิธีการ ขั้นตอนท่ีชัดเจนเปนระบบ ซึ่งระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนจัดทําขึ้นตามแนวคิดของการบริหารงานเชิงระบบท่ีมีโครงสรางสําคัญ 3 
องคประกอบ คือ ปจจัย (Input) กระบวนการ (Process)  และผลผลิต (Ouput) โดยที่แตละองคประกอบ จะ
มีรายละเอียดและมีปฏิสัมพันธกัน สามารถใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาระบบใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดังแผนภูมทิี่ 3 

 

 

 

                                                 
 

          
27กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและแกวิกฤตสังคม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, 2546), 58-59. 
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แผนภูมทิี่ 3  โครงสรางบริหารงานเชิงระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, สํางานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2552), 40. 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลาววา การดําเนินงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน จะตองมีกระบวนการในการทํางาน ซึ่ งมีคณะกรรมการ 3 ฝาย คือ 1. 
คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) ซึ่งประกอบดวย เครือขายผูปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษา 2. คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมประสานงาน) 3. คณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) 
โดยใหครูที่ปรึกษาทําหนาที่ดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สงเสริมและพัฒนานักเรียนที่
เปนกลุมปกติและกลุมพิเศษปองกันนักเรียนในกลุมเสี่ยง หากปองกันไมไดใหดําเนินการชวยเหลือ
เชนเดียวกับนักเรียนกลุมมีปญหา ถาครูที่ปรึกษาไมสามารถดําเนินการชวยเหลือไดใหสงตอไปยังครู
แนะแนวหรือฝายกิจการนักเรียนใหการชวยเหลืออีกครั้ง และถาครูแนะแนวหรือฝายกิจการนักเรียน
ชวยเหลือไมประสบผลสําเร็จใหสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญชวยเหลือเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี คนมี
ปญญา และมีความสุขตามการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป ดังแผนภูมิ 4 

 

 

- คณะผูบริหาร 
- ครูประจําชั้น/ครู             
  ที่ปรึกษา 
- ครู บุคลากร                  
  ที่เก่ียวของ 
- ผูปกครอง 
- ชุมชน 

- งบประมาณ 

- ฯลฯ

- การรูจักนักเรยีนเปน 

  รายบุคคล 

- การคัดกรองนักเรยีน 

- การสงเสริม/พัฒนา 
- การปองกัน/แกไข 

- การสงตอนักเรยีน 

 

- ปริมาณนักเรียนในกลุม  
 เสี่ยงและมีปญหาลดนอยลง 
- นักเรียนมีพฤติกรรมเปนไป 

  ตามจุดประสงคที ่
  สถานศึกษากําหนด 

- นักเรียนมีคณุภาพ/  
  คุณลักษณะตามท่ี  
  สถานศึกษากําหนด 

ขอมูลยอนกลับ 

ปจจัย กระบวนการ ผลผลิต
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การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

               เครือขายผูปกครอง                                                    คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

                                                              

                                                   ได                                   ไมได 

                                                                                                                                        
                   ได                                            ไมได 

                                                

                                                                                                               ไมได 

                                                       ชวยเหลือได 

 

แผนภูมิที่ 4 การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2552), 35.  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลาววาการนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเขาสู
สถานศึกษา มีความสําคัญตอประสิทธิภาพของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีการวางแผนการ

คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) 

คณะกรรมประสานงาน (ทีมประสาน) 

คณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) 

การดําเนินงาน (ครูที่ปรึกษา) 

กลุมพิเศษ กลุมปกต ิ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา (กลุมชวยเหลือ 

สง ปองกัน ชวยเหลือ 

สงตอผูเชี่ยวชาญ 
ผูเรยีนไดรับการพัฒนาให
เปนคนดี มีปญญา มี
ความสุข และดํารงความ
เปนไทย 

ครูแนะแนว/ฝายกิจการนักเรียนใหการชวยเหลือ 

ได 

   ส
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ดําเนินงานที่ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ และสามารถนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องเปนเวลา 1 รอบป ซึ่งมี
ความสําคัญตอประสิทธิภาพของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยใชวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ดังแผนภูมิที่ 5      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

      

 

แผนภูมิที่ 5 การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

ที่มา : สํางานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ 
(ร.ส.พ.), 2547), 27. 

มีจุดออน    

1. ศึกษาสภาพและทิศทางการดําเนินงาน 

2. การวางแผนการดําเนินงานจัดระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

3. ดําเนินตามแผน 

4. นิเทศ กํากับ ติดตาม 

5. ประเมินเพื่อทบทวน (ประเมินภายใน) 

ผลการประเมิน ปรับปรุง 

พัฒนาตอเนื่อง 

6. สรุปรายงาน/ประชาสัมพันธ 

   ส
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 กรมสุขภาพจิต ไดกําหนดวาการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปน
ระบบและมีข้ันตอน โดยมีครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  2. การคัดกรองนักเรียน 3. หารสงเสริมนักเรียน 4. การปองกัน
และแกไขปญหา และ 5. การสงตอ ซึ่งมีความสัมพันธกัน ดังแผนภูมิที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ดีขึ้น 
 

                                                                                           ไมดีข้ึน 
 

 

 

 

                        

                                                                         ไมดีข้ึน 
 

 

แผนภูมิที่ 6 การดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต, สํานักพัฒนาสุขภาพจิต, คูมือวิทยากรระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ชวง
ชั้นที่ 3-4 (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6) (กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการสงเคราะหทหาร
ผานศึก, 2546), 5. 

การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

การคัดกรองนักเรียน 

กลุม กลุมเส่ียง กลุมมีปญหา 

การสงเสริมพัฒนา การปองกันและแกไข 

พฤติกรรม 

การสงตอ

งานแนะแนว/งานปกครอง 

พฤติกรรม 

การสงตอภายนอกสถานศึกษา 

   ส
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ดังนั้นสรุปไดวา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการดําเนินงาน 2 ระดับ คือ 

1. ระดับสถานศึกษา เปนการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ที่ใชวัฏจักรคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) 

2. ระดับปฏิบัติของครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา เปนกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู
ประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา การดําเนินการทั้ง 2 ระดับ  

 กระบวนการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 กระบวนการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหประสบความสําเร็จไดนั้น
จําเปนตองจัดการบริหารใหเปนระบบ ซึ่งมีกลยุทธในการดําเนินงานดังนี้  

1. กําหนดทิศทางและกลยุทธโดยการวิเคราะหปญหาและความตองการของนักเรียน ชุมชน  
สังคม และผูเกี่ยวของศึกษานโยบายมาตรฐานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ ศึกษาศักยภาพของ
โรงเรียน และกําหนดแผนกลยุทธของโรงเรียน 

2. กําหนดมาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสอดคลองเชื่อมโยงกันกับระบบตางๆ
ที่เกี่ยวของทั้งระบบการแนะแนว ระบบปองกันสารเสพติด ระบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ระบบความ
ปลอดภัยของสภาพส่ิงแวดลอม การคุมครองสิทธิเด็ก เยาวชน ฯลฯ 

3. พิจารณามาตรฐานและตัวชี้วัดโดยผูเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการยอมรับ วางมาตรการและ
แนวปฏิบัติโดยการทบทวนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การคัดกรองและชวยเหลือผูเสพหรือติดยา
แนวการวางระบบความปลอดภัยทางส่ิงแวดลอมในโรงเรียน แนวทางการคุมครองสิทธิเด็กและ
เยาวชน มาตรการชวยเหลือนักเรียน 

4. วางแผนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยกําหนดเปาหมายและลําดับ
ความสําคัญ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน กําหนด กิจกรรม โครงการ และมอบหมายหนาที ่

5. ดําเนินงานตามแผนโดยจัดกิจกรรมการรูจักนักเรียนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การ
สงเสริมพัฒนา การปองกัน แกไข ชวยเหลือ และสงตอ  

6. นิเทศ กํากับ ติดตาม งานที่มอบหมายโดยการประสานสัมพันธผูเกี่ยวของ เสริมสรางขวัญ
กําลังใจ และพัฒนาบุคลากร 

7. ประเมินผลและสรุปเผยแพรประชาสัมพันธโดยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน วาง
แผนการประเมิน ประเมินตามมาตรฐานและแผนการประเมิน จัดทํารายงานและเผยแพร
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับครูที่ปรึกษาดีเดน หัวหนาระดับดีเดน ผูใหการสนับสนุนดีเดน และผลสําเร็จ28 

                                                 
  28กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและแกวิกฤตสังคม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชวนพิมพ, 2546), 12-13. 
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   แนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

 แนวทางเพ่ือใหทางโรงเรียนดําเนินการตามระบบคุณภาพการดูแลชวยเหลือนักเรียน ไวดังนี้  
 1. เตรียมการและวางแผนดําเนินงาน โรงเรียนควรตองเตรียมการดังนี้ 

      1.1 แตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีอยู 3 คณะ คือ  
          1.1.1 คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) 
          1.1.2 คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) 
  1.1.3 คณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) 
     1.2 วิเคราะหสภาพความพรอมพ้ืนฐานของโรงเรียนและจัดทําแผนปฏิบัติงาน ขั้นนี้

โรงเรียนควรวิเคราะหสภาพพ้ืนฐานของโรงเรียนตามแบบประเมินที่กรมสุขภาพจิตไดใหตัวอยางการ
ออกแบบประเมินตนเอง เพ่ือที่โรงเรียนจะไดทราบจุดออนและจุดแข็งในดานตางๆ ที่มีผลตอการ
ชวยเหลือนักเรียน 

2. ปฏิบัติตามแผน วิธีดําเนินการ มีดังนี้ 
     2.1 สรางความตระหนักและความเขาใจกับบุคลากร โดยใหการอบรม ประชุม และ

ใหศึกษาเอกสาร เปนตน 

    2.2 ดําเนินการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษา 
 3. กํากับ ติดตาม ประเมินรายงาน เปนขั้นตอนของคณะกรรมการอํานวยการและ

คณะกรรมการประสานงาน มีแนวดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ประเมินเพื่อทบทวนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีมาตรฐาน โดยกําหนดวัตถุประสงคของ
การประเมินคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ดังนี้ 

       3.1.1 เพ่ือตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

       3.1.2 เพ่ือใหมีขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบการตัดสินใจในการ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

       3.1.3 เพ่ือการรายงานผลเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
       3.1.4 เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับการประเมินจากหนวยงานภายนอกสู

การรับรองคุณภาพการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
 การนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไปใชในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตองอาศัยการทํางานที่มีหลักการบริหารจัดการอยางเปนระบบ (PDCA) โดยมีขั้นตอน
การดําเนินงานดังนี้ 
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 ขั้นที่ 1 การเตรียมการและวางแผนการดําเนินการ (Plan) มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะหสภาพความพรอมพ้ืนฐานของสถานศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติงาน 

 ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do) มีการสรางความตระหนักและความเขาใจกับบุคลากรใน
สถานศึกษา แลวดําเนินการตามแผนงานที่จัดทําข้ึน โดยเฉพาะการดําเนินงานของครูประจําชั้น/ครู  
ที่ปรึกษา ในกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้ง 5 องคประกอบ คือ 

   −  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

    −  การคัดกรองนักเรียน 

   −  การสงเสริมและพัฒนานักเรียน 

   −  การปองกันชวยเหลือและแกไข 

   −  การสงตอ 

 ขั้นที่ 3 การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน (Check) มีการติดตามประเมินผลเพ่ือ
ทบทวนการดําเนินงานที่ผานมา 
 ขั้นที่ 4 การปรับปรุงการดําเนินการใหไดมาตรฐาน (Act) นําผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาใชในการปรับปรุงพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน รวมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาตอไป 

 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเปนกิจกรรม
สําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาเครือขาย เพราะทําใหไดขอมูลยอนกลับในการปรับปรุงระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของเครือขาย29 

 แนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษา 
 การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบ ขั้นตอนท่ีชัดเจน ทําใหทราบถึงพ้ืนฐาน
ของนักเรียน อันจะนําไปสูการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางตรงประเด็น ซึ่งการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา เปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน มีภารกิจ
หลักท่ีเปนหัวใจของการดําเนินงาน 5 กิจกรรมหลัก ดังนี้   1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2. การ
คัดกรองนักเรียน 3. การสงเสริมนักเรียน 4. การปองกันและแกไขปญหา และ 5. การสงตอ30 
                                                 
 29สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , กระทรวงศึกษาธิการ , คูมือวิทยากร 
เครือขายระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 
2547), 19.  

 30กรมสุขภาพจิต, สํานักพัฒนาสุขภาพจิต, คูมือวิทยากรระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ชวงชั้นที่ 3-4 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6) (กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก, 2546), 5. 
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 โดยกระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษา
ตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ครูแนะแนว ครูที่
เกี่ยวของ โดยแตละกระบวนการมีการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 

1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงประจักษ เพ่ือใชเปนขอมูลใน
การสงเสริม ปองกัน แกไขปญหา และเพ่ือไมใหเกิดการผิดพลาด จึงตองมีการดําเนินการเก็บขอมูล
พ้ืนฐานของนักเรียน ดังนี้ 

   1.1 ความสามารถดานการเรียน โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุม คือ กลุมปกติ กลุม
เสี่ยงและกลุมมีปญหา กลุมท่ีมีความสามารถพิเศษ/อัจฉริยะ ดังรายละเอียด ดังนี้ 

  1.1.1 ดานการเรียน ขอมูลพ้ืนฐานท่ีควรทราบ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต
ละรายวิชาผลการเรียนเฉลี่ยในแตละภาคเรียนผลการสอบวัดความรูมาตรฐานระดับชาติพฤติกรรม
ทางดานการเรียน เชน การมาเรียน เปนตน วิธีการเก็บขอมูล ไดแก การสังเกต การสอบถาม การ
สัมภาษณ เก็บขอมูลจากระเบียนสะสม เปนตน 

  1.1.2 ดานความสามารถพิเศษ/อัจฉริยะ ขอมูลพ้ืนฐานท่ีควรทราบ คือ 
พฤติกรรมที่บงชี้ถึงความสามารถ ผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน/เอกสาร/หลักฐาน/รองรอยที่แสดง
พฤติกรรมท่ีโดดเดน และอาจใชแบบสํารวจความสามารถพิเศษ หรือแบบทดสอบอ่ืนๆ โดยใช
เครื่องมือจากระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรม (The Strengths and Difficulties Questionnaire : 

SDQ) เด็กอัจฉริยะแบบประเมินพหุปญญา แฟมสะสมงาน หรือแฟมขอมูลนักเรียน ที่สรางชื่อเสียง
ใหแกสถานศึกษา 

  1.2 ดานสุขภาพ โดยแบงออกเปนดานรางกายและจิตใจ พฤติกรรม มีรายละเอียด 
คือความปกติ ความพิการ หรือความบกพรองทางดานรางกาย เชน การมองเห็น การไดยิน การพูด 
โรคประจําตัว ความสัมพันธระหวางสวนสูงกับน้ําหนัก ความสะอาดของรางกาย โดยศึกษา
รายละเอียดของขอมูล จากระเบียนสะสม การสัมภาษณ การสอบถาม การสังเกต และการใช
เครื่องมือ หรือจากแบบบันทึกอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

  1.3 ดานครอบครัว โดยแบงออกเปนดานเศรษฐกิจ และดานความคุมครอง     
สวัสดิภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 

   1.3.1 ดานเศรษฐกิจ ขอมูลพ้ืนฐาน ที่ควรทราบ คือ รายไดของผูปกครอง/
ภาระหนี้สิน/ความเพียงพอกับรายรับและรายจาย/จํานวนเงินที่นักเรียนไดรับและใชจายในแตละวัน/
โดยศึกษารายละเอียดขอมูลได จากระเบียนสะสม การสัมภาษณ การสอบถามผูปกครอง การเยี่ยม
บานนักเรียน หรือจากแบบบันทึกขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

    1.3.2 ดานความคุมครองสวัสดิภาพ ขอมูลพ้ืนฐานที่ควรทราบ คือ ความ
เหมาะสมของสภาพที่เปนอยู/ความสัมพันธของคนในครอบครัว/การถูกคุกคามลวงละเมิดทางเพศ 
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โดยศึกษารายละเอียดขอมูล ไดจากระเบียนสะสม การสังเกต การสัมภาษณ การเยี่ยมบานนักเรียน
หรือจากแบบบันทึกขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

  1.4 ดานสารเสพติด ขอมูลพ้ืนฐานท่ีควรทราบ คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออก/การใช
จาย/การคบเพ่ือน/สถานภาพทางครอบครัว/ผลการตรวจปสสาวะ/โดยการศึกษารายละเอียดขอมูล
ไดจากการสัมภาษณ การสอบถาม การเยี่ยมบานนักเรียน การตรวจสุขภาพหรือจากแบบบันทึกขอมูล
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

  1.5 ดานความปลอดภัย ขอมูลพ้ืนฐานที่ควรทราบ คือ สถานภาพทางครอบครัวและ
สิ่งแวดลอม/ขอมูลการเดินทางโดยใชยานพาหนะ/การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา/การแตงกาย
ที่ลอแหลม โดยศึกษารายละเอียดขอมูล ไดจากการระเบียนสะสม การสังเกต การสัมภาษณ การ
เยี่ยมบานหรือจากแบบบันทึกขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

  1.6 ดานพฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมชูสาว ขอมูลพ้ืนฐานที่ควรทราบ คือ 
บุคลิกภาพในกลุมที่มีพฤติกรรมกับเพศเดียวกันและเพศตรงขาม/พฤติกรรมท่ีแสดงออก/โดยศึกษา
รายละเอียดขอมูลได จากการสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกของนักเรียน การสอบถาม และขอมูล
จากแหลงตางๆ จากเพ่ือนและผูปกครอง 

  1.7 ดานอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญ ครูอาจพบเพ่ิมเติม ซึ่งมีความสําคัญและเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 2. การคัดกรองนักเรียน เปนการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล แลวนําผลมาจําแนกตามเกณฑการคัดกรองของสถานศึกษาท่ีจัดทําขึ้น เกณฑการคัดกรอง
ที่จัดทําขึ้นน้ัน ตองไดรับการยอมรับจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เชน ครู ตัวแทนนักเรียน ผูบริหาร
สถานศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษา และควรสอดคลองกับสภาพความเปนจริง การคัดกรอง
นักเรียนนั้น จะแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

  2.1 กลุมปกติ หมายถึง นักเรียนที่ไมมีพฤติกรรมที่เปนปญหาและสงผลกระทบตอ
การเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวันของตนเองและสังคมในทางลบ 

  2.2 กลุมเสี่ยง หมายถึง นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ เชน เก็บตัว
แสดงออกเกินขอบเขต การปรับตัวทางเพศไมเหมาะสม ทดลองสิ่งเสพติด ผลสัมฤทธิ์เปลี่ยนแปลงไป
ในทางลบ  

 3. การสงเสริมนักเรียน เปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลของครูที่ปรึกษา
ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง และเปนการชวยปองกันนักเรียนที่อยูในกลุม
ปกติไมใหกลายเปนเด็กกลุมเส่ียงหรือกลุมมีปญหาและยังเปนการชวยเหลือใหนักเรียนกลุมเสี่ยงและ
กลุมมีปญหากลับมามีพฤติกรรมท่ีดีขึ้น ตามที่สถานศึกษาและชุมชนคาดหวัง ซึ่งไดแก โครงการพิเศษ
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ดานตางๆ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดกิจกรรมโฮมรูม การประชุมผูปกครองชั้นเรียน เปนตน
   ขอควรระวังในการดําเนินการจัดกิจกรรมในการประชุมผูปกครองในชั้นเรียน 

1. การจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองในชั้นเรียน ครูที่ปรึกษาควรระมัดระวังในคําพูดที่จะ
กอใหเกิดความรูสึกในทางลบ หรือเกิดการตอตานจากผูปกครอง 

2. ครูที่ปรึกษาควรใชคําพูดถึงความเขาใจในตัวนักเรียน แสดงถึงความหวงใย เอาใจใส
นักเรียนที่อยูในความดูแลทุกคน 

3. ครูที่ปรึกษาควรนํากิจกรรมท่ีชวยกระตุนใหผูปกครองตระหนักในความรับผิดชอบและตอง
แกไขปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนที่ไมพึงประสงครวมกับสถานศึกษา 

4. การปองกันและแกไขปญหา ในการดูแลชวยเหลือนักเรียนครูที่ปรึกษาควรใหความเอาใจ
ใสกับนักเรียนทุกคนเทาเทียมกัน แตสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหานั้น จําเปนอยางมาก
ที่ตองใหความดูแลอยางใกลชิด และหาวิธีการชวยเหลือทั้งการปองกัน และแกไขปญหาโดยไมปลอย
ปละละเลย จนปญหาของนักเรียนกลายเปนปญหาของสังคม  การปองกันและแกไขปญหาของ
นักเรียน มีหลากหลายเทคนิคและวิธีการดังนี้ 

4.1 การใหคําปรึกษาเบื้องตน 

4.2 การจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไข 

4.3 การติดตาม ดูแลชวยเหลือ 

วิธีการและเคร่ืองมือเพื่อการปองกันและแกไขปญหา 
การใหความชวยเหลือเบื้องตนแกนักเรียนเปนการชวยเหลือผอนคลายปญหาใหลดนอยลงท้ัง

ดานความรูสึก ความคิด และการปฏิบัติตนของนักเรียน โดยมุงหวังใหนักเรียนมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีดี ปจจัยที่ชวยการใหคําปรึกษามีประสิทธิภาพ ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ครู
ที่ปรึกษาควรมีความรูและมีทักษะพ้ืนฐานในการใหคําปรึกษา ดังนี้ 

1. จิตวิทยาวัยรุน 

2. ความตองการพ้ืนฐานของมนุษย 
  3. กระบวนการและทักษะการใหคําปรึกษาเบื้องตนที่สําคัญๆ คือ 

  3.1 การสรางสัมพันธภาพ 

  3.2 การใชคําถาม 

  3.3 การรับฟงท้ังเนื้อหาและความรูสึก 

  3.4 การชวยเหลือแกไขปญหา 
 4. แนวทางการแกไขปญหาของนักเรียนในแตละลักษณะของปญหา เชน ดานการเรียน ดาน

สุขภาพครอบครัว หรือการใชสารเสพติด การพนัน หนีเรียน เปนตน 
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 5. การสงตอ ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาตามกระบวนการ 
การปองกันและชวยเหลือนักเรียนนั้น ในกรณีที่มีปญหาท่ียากตอการชวยเหลือหรือชวยเหลือแลว 
นักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น ก็ควรสงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน กรณีที่มีเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษหรือ
เด็กอัจฉริยะ เด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กดอยโอกาส ก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็ว 

การสงตอ แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

 1. การสงตอภายใน ครูที่ปรึกษาสงตอไปยังผูที่เกี่ยวของที่สามารถใหความชวยเหลือนักเรียน
ได ทั้งนี้ก็ข้ึนอยูกับสภาพปญหาและความตองการของนักเรียน 

 2. การสงตอภายนอก เปนการสงนักเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือองคกรท่ีเกี่ยวของ 
ไดชวยเหลือพัฒนานักเรียน กรณีที่เกินความสามารถของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการ
สงตอ และติดตามผลการชวยเหลือเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหการดําเนินการสงตอเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ31 

 จากการศึกษากระบวนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสรุปไดดังนี้ เปนการ
จัดกระบวนการ และมีองคประกอบที่แนนอน มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยเนนกระบวนการ
ทํางานเปนทีม ซึ่งเปนกระบวนการสงเสริม พัฒนา ปองกัน แกไขปญหานักเรียนในโรงเรียนไดพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันที่เขมแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการ
ดํารงชีวิต และรอดพนจากวิกฤตทั้งปวง โดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน มีการ
ประสานงานรวมกันของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษาในการจัด
การศึกษา โดยมีวิธีการและเครื่องมือชัดเจน มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และหลักฐานการดําเนินงานท่ี
ตรวจสอบได และยังชวยใหนักเรียนดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามอัตภาพ  

 ผูวิจัยสรุปไดวา การนํากระบวนการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชในสถานศึกษาน้ัน 
ครูอาจารยที่ปรึกษาหรือครูประจําชั้นถือวาเปนผูมีความสําคัญ และเปนบุคลากรหลักในการ
ปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน 
การปองกัน แกไขปญหาและการสงตอ ซึ่งถาหากดําเนินการอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ จะ
ทําใหนักเรียนจะไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงสภาพปญหา ความสัมพันธระหวาง
นักเรียนกับครูจะเปนไปดวยความรัก ความเขาใจและอบอุน และยังเปนการสนับสนุนหรือพัฒนา

                                                 
   

31กระทรวงศึกษาธิการ , สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , คูมือวิทยากร
เครือขายระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ 
(ร.ส.พ.), 2547), 17-18. 
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นักเรียนใหมีคุณภาพเปนทั้ งคนเกง คนดี และมีความสุขตามเปาหมายของหลักสู ตร ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 บทบาทหนาท่ีของผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ในการดําเนินงานของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกฝายยอมมีบทบาท หนาที่ที่แตกตาง
กันออกไป การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนวา เมื่อครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ไดดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเบื้องตนแลว พบกรณีที่ยากตอการแกไข จึงดําเนินการสงตอใหครูแนะแนว ครูฝาย
ปกครอง ครูฝายวิชาการ หรืองานพยาบาลดําเนินการดูแลชวยเหลือตอไป คือ ครูแนะแนวหรือฝายท่ี
เกี่ยวของรับนักเรียนสงตอจากครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษาดําเนินการใหคําปรึกษาชวยเหลือ และ
ประสานกับครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา เพื่อแจงผลการชวยเหลือ ถานักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีขึ้นก็จะอยู
ในความดูแลของครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา แตถายังไมดีขึ้นก็นําเขาที่ประชุมปรึกษารายกรณี (Case 

Conference) เพ่ือรวมมือกันในการแกไขปญหาของนักเรียนจนกวาพฤติกรรมดีขึ้น ก็สงกลับไปอยูใน
ความดูแลของครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ในบางกรณีแมจะเขาที่ประชุมปรึกษารายกรณีแลวก็ยังไมดี
ขึ้นยากตอการชวยเหลือ ผูที่เกี่ยวของอาจเปนฝายปกครองหรือแนะแนวก็ดําเนินการสงตอไปยัง
ผูเชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือหาสาเหตุและแกไขตอไป การสงตอเปนการชวยเหลือนักเรียนอยางถูกวิธี 
ตามทักษะในวิชาชีพของผูเชี่ยวชาญในแตละทางเพ่ือใหเกิดผลดีที่สุดตอนักเรียน32  

หนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน ผูชวยผูอํานวยการทุก

ฝาย หัวหนาระดับชั้น หัวหนาแผนงานโรงเรียน ผูแทนผูปกครอง/ชุมชน และหัวหนางานแนะแนว มี
หนาที่ในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคในการดําเนินงาน การแตงตั้งคณะกรรมการประชุม
คณะกรรมการอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง นิเทศ ติดตาม กํากับการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนแลระดับชั้น และอ่ืนๆ ที่โรงเรียนกําหนดเพ่ิมเติม 

 2. คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) ไดแก ผูชวยฝายปกครอง หัวหนาระดับชั้นทุก
ชั้น หัวหนางานพยาบาล-อนามัย ครูแผนงานสารสนเทศ บุคลากรอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของ
โรงเรียน และหัวหนางานแนะแนวหรือโรงเรียนพิจารณาบุคคลตามความเหมาะสม มีหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานเปนฐานะเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประสานงาน
ระหวางคณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) คณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) และหนวยงานอ่ืนๆ ที่
                                                 

 32สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคา
และพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2547), 54. 
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เกี่ยวของ จัดเอกสาร เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานและรับผิดชอบจัดประชุมชี้แจง และการ
ฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร จัดการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน รวมกันอยางนอยเดือนละคร้ัง และรายงานสรุปผลการดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

  3. คณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา) แยกเปน 6 คณะ ตามระดับชั้น (หากระดับชั้นใดมี
จํานวนครูมากใหจัดแบงเปนกลุมยอยไดอีก) ไดแก หัวหนาระดับชั้น รองหัวหนาระดับชั้น ครูที่ปรึกษา
ในระดับชั้น ครูประจําวิชาในระดับชั้นและครูอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ครูแนะแนว และโรงเรียนพิจารณา
บุคลากรตามความเหมาะสม มีหนาท่ีในการประสานงานผูเกี่ยวของ ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับ
คณะกรรมการการดําเนินงานในระดับชั้นของตน บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานประเมินผลและจัดทํา
รายงานตามระดับชั้น ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความตองการของครูที่ปรึกษาเพ่ือประโยชนตอการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนและนําเสนอทีมประสาน ประชุมรวมกันอยางนอยสัปดาหละ1 ครั้ง รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน และอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการ บุคลากร  และบทบาทหนาที่ 
โรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของแตละโรงเรียน และยังกลาวถึงบทบาทหนาที่
ของบุคลากรในคณะกรรมการ คือ 

 1. ครูหัวหนาระดับชั้น มีบทบาทหนาที่ในการติดตาม กํากับ การดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
ครูประจําชั้น /ครูที่ปรึกษา ประสานงานผูเกี่ยวของในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  จัดประชุมครูใน
ระดับ เพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จัดประชุมกลุมเพ่ือปรึกษา 
รายกรณี บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และจัดทํารายงานประเมินผลระบบ สงผูบริหาร  และอ่ืนๆ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 2. ครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษา มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ทั้งการสงเสริมปองกันปญหาและการชวยเหลือ แกไขปญหาในดานความสามารถดาน
สุขภาพ และดานครอบครัว หรืออ่ืนๆ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามแนวทางที่
กําหนด รวมประชุมกลุมปรึกษาปญหารายกรณี บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และประเมินผล
รายงานสงหัวหนาระดับ 

 3. ครูประจําวิชาและครูอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ มีบทบาทหนาที่ในการใหขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน
แกครูที่ปรึกษา ใหความรวมมือกับครูที่ปรึกษาในการดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกัน รวมประชุมกลุม
ปรึกษาปญหารายกรณี ในกรณีที่เกี่ยวของกับการดูแลชวยเหลือ บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และ
สรุปผลและรายงานสงหัวหนาระดับ 

 4. ครูแนะแนว มีบทบาทหนาที่ในการจัดกิจกรรมตามคาบแนะแนวเพ่ือสนับสนุนระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน สนับสนุนและเปนแกนหลักใหกับครูที่ปรึกษาในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ให
การปรึกษานักเรียนที่มีปญหาในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไมสามารถแกไขหรือยากตอการชวยเหลือของครู
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แนะแนวใหสงตอผูเชี่ยวชาญภายนอก และติดตามผลการดําเนินงาน และบันทึกหลักฐานการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานสงผูบริหารหรือหัวหนาระดับ 

 จะเห็นไดวาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตางๆ นั้น มี
บทบาทหนาที่สําคัญที่จะผลักดันใหการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหบรรลุผล
สําเร็จ33 

 สรุปไดวา การดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนั้นคณะกรรมการมีบทบาทการดําเนินงาน
เกี่ยวเน่ืองทุกองคประกอบและทุกบทบาทหนาที่ การดําเนินการสงผลตอเนื่องทั้งระบบ โดยมีการ
ประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ครูที่เก่ียวของ รวมทั้งผูปกครองและชุมชน ซึ่งมีวิธีการ
ที่หลากหลายแตกตางกันไปแตมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน เพ่ือใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

 การประกันคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงมีระบบ
การประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย การประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งหลักในการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึง
จําเปนตองมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการวัดประเมินผลคุณภาพผูเรียน
เพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
สถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว นอกจากน้ียังระบุใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง ในทุก 5 ป รวมทั้งตองเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนทุกป เพ่ือใหประจักษแกสังคมวา สถานศึกษามี
ประสิทธิผลใน 2 ประเด็นหลัก คือ34 

     1. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐาน 

    2. สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษาใหผูเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานอยางแทจริง 

                                                 
              

33กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, คูมือครูที่ปรึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน, 
(กรุงเทพฯ : ยูเรนัสอิมเมจกรุป จํากัด, 2544), 44-47. 
 34กรมสุขภาพจิต สํานักพัฒนาสุขภาพจิต, คูมือการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ชวงชั้นที่ 3-4 (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6) (กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก, 2546), 43. 
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 ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะทําใหการประกันคุณภาพภายในเปนกลไกที่สถานศึกษาใชในการ
บริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีตองการ นอกจากนี้ยังเปน
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาวาดําเนินการพัฒนาเปนไปตามคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
หรือไม หากพบวาไมก็จะนําไปสูการสงเสริม ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่องจนไดคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีโอกาสไดเขามามีสวนรวมใน
การจัดการและการพัฒนาการศึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแตกําหนดเปาหมาย/การวางแผน การทําตาม
แผนการประเมินและการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน นอกจากนี้การประกันคุณภาพ
การศึกษายังเปนประโยชนแกผูที่เก่ียวของ ดังนี้  
 1. ผูเรียนและผูปกครองมีหลักการประกันและความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 2. ครูไดทํางานอยางมืออาชีพ ไดทํางานที่เปนระบบที่ดีมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบไดและเนนวัฒนธรรมคุณภาพ ไดพัฒนาตนเองและผูเรียนอยางตอเนื่องทําใหเปนที่ยอมรับ
ของผูปกครองและชุมชน  
 3. ผูบริหารไดใชภาวะผูนําและความสามารถในการบริหารงานอยางเปนระบบและมีความ
โปรงใส เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผูปกครองและชุมชน 
ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ กอใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนประโยชนตอสังคม 

 4. หนวยงานที่กํากับดูแลไดสถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะ
ชวยแบงเบาภาระในการกํากับดูแลสถานศึกษาและกอใหเกิดความม่ันใจในคุณภาพทางการศึกษาและ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 5. ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและประเทศชาติไดเยาวชนและคนท่ีดีมีคุณภาพและศักยภาพ
ที่จะชวยทํางานพัฒนาองคกร ชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป 
  จะเห็นไดวา การประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เปนกลไกสําคัญที่ทํา
หนาที่สงเสริมและผลักดันใหกระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ และบุคลากรที่เก่ียวของดําเนิน
ไปอยางประสานสอดรับกันเปนระบบ มีเข็มมุงไปในทิศทางท่ีไดรวมกันกําหนดไว คือ ความม่ันใจของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของในคุณภาพของผูเรียนที่ตองเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดยางมี
ความสุข ทั้งนี้ความม่ันใจนี้ตองอยูบนฐานของหลักวิชา ขอเท็จจริง หลักฐานเชิงประจักษ และความ
สมเหตุสมผลเปนสําคัญ 
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มาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 

 มาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนมาตรฐานที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหสถานศึกษาและ
หนวยงานใชเปนแนวทางในการสงเสริม กํากับ ดูแล ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการประกัน
คุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหทันตอสภาพการณปจจุบันและสนองตอบนโยบายตอ
รัฐบาลและของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด
สามารถดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 มาตรฐาน หมายถึง คุณภาพระดับสูงท่ีเปนที่ยอมรับได เชน มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐาน
การประเมินโครงการ มาตรฐานการสอน มาตรฐานของสิ่งนั้นสิ่งนี้ ซึ่งมีความหมายโดยนัยวามี
คุณภาพสูง   

กรมสุขภาพจิต ไดกําหนดมาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนไวดังนี้ 

 1. ดานผลผลิต (Output) มีจํานวน 3 มาตรฐาน  
   มาตรฐานที่ 1.1 นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีสามารถปรับตัวเขากับสังคม

และสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม มีตัวชี้วัด คือ  
   ตัวชี้วัดที่  1.1.1 นักเรียนมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน 

  ตัวชี้วัดที่  1.1.2 นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ (E.Q) 

  ตวัชี้วัดที่  1.1.3 นักเรียนไมเสพสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา รวมทั้งไมแสวงหา
    ผลประโยชนโดยมิชอบ 

 มาตรฐานที่ 1.2 นักเรียนสามารถเรียนไดตามศักยภาพและมีเจตคติทีดีตอการเรียนรู 
และการทํางาน มี 3 ตัวชี้วัด คือ 

  ตัวชี้วัดที่  1.2.1 นักเรียนรูความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จุดเดน จุด
     ดอยของตนเองพรอมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

  ตัวชี้วัดที่  1.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการประเมิน
      ตามหลักสูตรทุกรายวิชา 

  ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 นักเรียนมีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพและไดผล
    งานที่มีคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ 1.3  นักเรียนมีความเปนอยูทางดานเศรษฐกิจ สังคม ที่เหมาะสมกับตนเอง 
มี 2 ตัวชี้วัด คือ 

  ตัวชี้วัดที่  1.3.1 นักเรียนมีคาใชจายเพียงพอในการศึกษาเลาเรียน 

 ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงและปองกันตนเองใหพนภัย
  จากบุคคลและสังคมได 
 2. ดานกระบวนการ (Process) มีจํานวน 4 มาตรฐาน  
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  มาตรฐานที่ 2.1 การบริหารและจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 
มี 3  ตัวชี้วัด คือ 
     ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 จัดทําแผนการดําเนินงานระบบการชวยเหลือนักเรียน
        อยางชัดเจนและปฏิบัติตามแผนที่กําหนด 

       ตัวชี้วัดที่ 2.1.2  นิเทศ ติดตาม ประเมินเพ่ือทบทวนอยางเปนระบบและ
         ตอเนื่อง 

        ตัวชี้วัดที่ 2.1.3  จัดทํารายงานผลการประเมินเพ่ือทบทวน นําผลการ
           ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาและเผยแพร 

   มาตรฐานที่ 2.2 การพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ 
มี เจตคติที่ดีและมีทักษะในการเปนครูที่ปรึกษาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มี 2 ตัวชี้วัด คือ 

      ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 มีแผนการพัฒนาที่มุงใหครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ี 
          เกี่ยวของไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ คุณธรรม 
          จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และดําเนินการ
          ตามแผนฯ 

      ตัวชี้วัดที่ 2.2.2  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรางขวัญกําลังใจในการ
           ปฏิบัติงานแกครูที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของ 

  มาตรฐานท่ี 2.3 ครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยาง
สม่ําเสมอและตอเน่ือง มี 1 ตัวชี้วัด คือ  

       ตัวชี้วัดที่ 2.3.1  มีการติดตอประสานสัมพันธระหวางครูที่ปรึกษา  
          ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของดวยวิธีการที่หลากหลาย 

  มาตรฐานท่ี  2.4 กระบวนการในการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ มี 5 ตัวชี้วัด 
คือ  

       ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 มีการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลและมีการคัดกรอง
           นักเรียนกลุมปกติและกลุมเสี่ยง 

       ตัวชี้วัดที่ 2.4.2  มีการชวยเหลือนักเรียน และใหคําแนะนําปรึกษาเบื้องตน
         แกนักเรียน 

       ตัวชี้วัดที่ 2.4.3 มีการติดตอสื่อสารกับผูเกี่ยวของในโรงเรียนและผูปกครอง 
      ตัวชี้วัดที่ 2.4.4  มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

      ตัวชี้วัดที่ 2.4.5 มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอความเปนอยูที่เหมาะสม
         ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม 
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 3. ดานปจจัย (Input) มีจํานวน 5 มาตรฐาน  

  มาตรฐานที่ 3.1  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารและจัดการระบบดูแลชวยเหลือ   
นักเรียน มี 2 ตัวชี้วัด  คือ  

     ตัวชี้วัดที่ 3.1.1  ใหความสําคัญและเปนผูนําในการอํานวยการระบบดูแล
        ชวยเหลือนักเรียน 

     ตัวชี้วัดที่ 3.1.2  สามารถนิเทศ  ติดตามและประเมินผลเพ่ือการทบทวน
        ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  มาตรฐานที่ 3.2  ครูที่ปรึกษามีความรู ความเขาใจ มีทัศนคติที่ดีในบทบาทหนาที่การ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน มี 2 ตัวชี้วัด คือ 

     ตัวชี้วัดที่ 3.2.1  มีความรู ความเขาใจในภาระงานดูแลชวยเหลือนักเรียน 

     ตัวชี้วัดที่ 3.2.2  มีเจตคติที่ดีในการเปนครูที่ปรึกษา มีความรัก ความเอ้ือ
       อาทรและเขาใจธรรมชาติของผูเรียน 

  มาตรฐานที่ 3.3  ครูที่ปรึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มี 2  
ตัวชี้วัด คือ 

    ตัวชี้วัดที่ 3.2.1  มีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีดานเปนผูมีคุณธรรม 
     จริยธรรม 

     ตวัชี้วัดที่ 3.2.2  มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม และมีวิจารณญาณในการ
       รักษาความลับของนักเรียน 

  มาตรฐานที่ 3.4 ผูปกครองใหความรวมมือกับโรงเรียนในการเอาใจใสดูแลชวยเหลือบุตร
หลานของตน มี 1 ตัวชี้วัด  คือ 

     ตัวชี้วัดที่ 3.4.1  มีการติดตอสื่อสารและใหความรวมมือกับโรงเรียนในการ
       จัดกิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  มาตรฐานท่ี 3.5 มีสถานท่ีจัดเก็บเอกสารขอมูลของนักเรียนเปนรายบุคคลและอุปกรณ     
เครื่องมือ สื่อดานตางๆ ที่ใชในการดูแลชวยเหลือนักเรียน มี 2 ตัวชี้วัด คือ 

   ตัวชี้วัดที่ 3.5.1  มีศูนยขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล และมีระบบการ
     จัดเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐาน สําหรับผูเกี่ยวของสามารถ
     นํามาใชรวมกันได 

   ตัวชี้วัดที่ 3.5.2  มีคูมือ อุปกรณ เครื่องมือ สื่อตางๆ สําหรับครูที่ปรึกษา 
      ครูแนะแนว และบุคลากรที่เก่ียวของใชในการดูแล 
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      ชวยเหลือนักเรียน โดยมีสถานที่จัดเก็บที่งายตอการ
      นํามาใช35 

โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
        ตามท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานั้น โดยใหยกเลิกมาตรา 33 แหง
พระราชบัญญัติระ เบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ .2546 และใชประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการกําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 

2553 เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา โดยใหมีการยกระดับคุณภาพ
การมัธยมศึกษาสูระดับสากล มีทัง้หมดจํานวน 42 เขต 

 สําหรับโครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา กฎหมายกําหนดใหมีโครงสรางสํานักงาน
เขตพ้ืนที่ตามกฎกระทรวงวาดวยการ แบงสวนราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 

และมีอํานาจเหมือนเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม ดูแลบริหารจัดการเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเทานั้น ซึ่งโรงเรียนมัธยมศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัด
ปทุมธานี ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองปทุมธานี คลองหลวง สามโคก อําเภอ
ลาดหลุมแกว อําเภอธัญบุรี อําเภอลําลูกกา และอําเภอหนองเสือ ประกอบดวย โรงเรียนมัธยมศึกษา
ทั้งหมด 21 โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนปทุมวิไล  
 1. ที่ตั้ง 63/4 ถนนปทุมสัมพันธ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

 2. จํานวนนักเรียน 3,674 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 144 คน 
2. โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงปทุมธานี  
 1. ที่ตั้ง 85 หมู 5 ตําบลบานกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 

 2. จํานวนนักเรียน 2,291 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 107 คน 

3. โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบํารุง”  

                                                 
 
35กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, คูมือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน , 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2544), 75-78.  
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 1. ที่ตั้ง ถนนเทศบาล 5 เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี12000 

 2. จํานวนนักเรียน 831คน  
 3. จํานวนครู/บุคลากร 54 คน 

4. โรงเรียนหอวังปทุมธานี  
 1. ที่ตั้ง 101 หมู 8 ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 

 2. จํานวนนักเรียน 1,744 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 69 คน 

5. โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม  
 1. ที่ตั้ง หมูบานแหลมทอง ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

 2. จํานวนนักเรียน 4,191 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 136 คน 

6. โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ 
  1. ที่ตั้ง 34 หมู 8 ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

 2. จํานวนนักเรียน 2,209 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 80 คน 

7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  
 1. ที่ตั้ง 2/617 หมู 1 รังสิต-นครนายก ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง   
   จังหวัดปทุมธานี 12120 
 2. จํานวนนักเรียน 3,325 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 126 คน 

8. โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒนสายบํารุง”  
 1. ที่ตั้ง 52/12 หมู 3 ตําบลกระแชง อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 

 2. จํานวนนักเรียน 315 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 23 คน 

9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทุมธานี  
 1. ที่ตั้ง หมู 2 ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 

 2. จํานวนนักเรียน 906 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 35 คน 

10. โรงเรียนบัวแกวเกษร 
 1. ที่ตั้ง ตําบลบัวแกวเกษร อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140 

 2. จํานวนนักเรียน 744 คน   
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 3. จํานวนครู/บุคลากร 42 คน 

11. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค  
 1. ที่ตั้ง 73 หมู 4  ตําบลบอเงิน อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140 

 2. จํานวนนักเรียน 136 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 13 คน 

12. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา  
 1. ที่ตั้ง 73 หมู 59 บางบัวทอง-บางปะอิน ตําบลคลองพระอุดม อําเภอลาดหลุมแกว  
   จังหวัดปทุมธานี 12140 

 2. จํานวนนักเรียน 1,778 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 65 คน 

13. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  
 1. ที่ตั้ง  51 หมู 6 ตําบลบอเงิน อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140 

 2. จํานวนนักเรียน 944 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 74 คน 

14. โรงเรียนธัญบุรี   
 1. ที่ตั้ง 2 พหลโยธิน94  ตําบลประชาธิปตย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12130 

 2. จํานวนนักเรียน 3,130 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 125 คน 

15. โรงเรียนธัญรัตน  
 1. ที่ตั้ง 104 ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

 2. จํานวนนักเรียน 3,293 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 128 คน 

16. โรงเรียนสายปญญารังสิต   
 1. ที่ตั้ง 99 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 6 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี  
   จังหวัดปทุมธานี 12130 

 2. จํานวนนักเรียน 2,143 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 83 คน 

17. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา  
 1. ที่ตั้ง 80/4 หมู 5 ลําลูกกา ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

 2. จํานวนนักเรียน 2,375 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 91 คน 
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18. โรงเรียนเทพศิรินทรคลองสิบสาม ปทุมธานี  
 1. ที่ตั้ง 37 หมู 4 ตําบลบึงคอไห อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

 2. จํานวนนักเรียน 1,351 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 63 คน 

19. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  
 1. ที่ตั้ง 45 หมู 9 ตําบลพืชอุดม อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

 2. จํานวนนักเรียน 2,128 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 86 คน 

20. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร  
 1. ที่ตั้ง 99 หมู 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 

 2. จํานวนนักเรียน 924 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 53 คน 

21. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม  
 1. ที่ตั้ง 43 หมู 5 รังสิต-บางขันธ ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170 

 2. จํานวนนักเรียน 1,753 คน   

 3. จํานวนครู/บุคลากร 67 คน 

 ทั้งน้ีโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรีมีทั้งหมด 13 อําเภอ ไดแก  อําเภอเมืองสระบุรี 
อําเภอแกงคอย อําเภอดอนพุด อําเภอวิหารแดง อําเภอบานหมอ อําเภอหนองแซง อําเภอหนองแค 
อําเภอหนองโดน อําเภอเสาไห อําเภอพระพุทธบาท อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอมวกเหล็ก  อําเภอ
วังมวง  ประกอบดวยโรงเรียนมัธยมศึกษา 21 โรงเรียน  ไดแก  1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

สระบุรี 2. สระบุรีวิทยาคม 3.  หนองแซงวิทยา  4. บานหมอ “พัฒนานุกูล” 5. ดอนพุดวิทยา 6.

หนองโดนวิทยา 7. พระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” 8. สุธีวิทยา 9. โคกกระทอนกิตติคุณวุฒิวิทยา 
10. เสาไห “วิมลวิทยานุกูล” 11. เทพศิรินทร พุแค 12. แกงคอย 13. บานทามะปรางวิทยา 14. สอง
คอนวิทยาคม 15. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 16. หนองแค “สรกิจพิทยา” 17. หินกอง
วิทยาคม 18. ประเทียบวิทยาทาน 19. ซับนอยเหนือวิทยาคม 20. มวกเหล็กวิทยา 21. วังมวง
วิทยาคม 

สภาพการจัดการศึกษา  
         โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการมัธยมศึกษาใหมี
คุณภาพและพัฒนาสูความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล มีหนาที่จัดการสงเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยมีปริมาณงาน ผลการดําเนินงานและ
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แนวทางการพัฒนา ดังนี้ กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสรางความ   
เสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากรทุกกลุม ซึ่งรวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ 
ผูบกพรองทางกายและการเรียนรู รวมท้ังชนกลุมนอย โดยสงเสริมการใหความรูตั้งแตอยูในครรภ
มารดาถึงแรกเกิด ใหไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพทั้งแมและเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
วัยและพัฒนาการอยางมีคุณภาพ ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดใหมีระบบ
สะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสใหกวางขวางและ ลดปญหาคนออกจากระบบ
การศึกษา นอกจากน้ีจะดําเนินการลดขอจํากัดของการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดใหมี “โครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต” โดยใหผูกู
เริ่มใชคืนตอเมื่อมีรายไดเพียงพอท่ีจะเลี้ยงตัวไดพักชําระหน้ี แกผูเปนหนี้กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
โดยปรับเปลี่ยนการชําระหนี้เปนระบบท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเขา
ศึกษาตอทุกระดับใหเอ้ือตอการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งจะจัดใหมีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือ
เขาศึกษาตอใน มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม ดําเนิน “โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน” เพ่ือ
เปดโอกาสใหเด็กไทยไดไปเรียนตอตางประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู
และการศึกษาตลอดชีวิต  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 

         บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช ไดทําการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของครูที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ 
ดานรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน ดาน
รวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ดาน
มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแก
ผูเรียน ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูเรียน ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ดานปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยู 
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เสมอ และดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ36 
 มานพ บุญสมพงษ ไดศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขการดําเนินงานของระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด ผลการวิจัยพบวา
ปญหาการดําเนินงานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตราด โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ปญหาการดําเนินงานของระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราดจําแนกตามระดับ
ชวงชั้นของครูที่ปรึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาดโรงเรียน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด ครูที่ปรึกษาไดเสนอแนวคิดวา โรงเรียนควรหา
วิธีประสานกันระหวางครูปรึกษากับผูปกครองนักเรียน  เชน การประชุมผูปกครองชั้นเรียน 

(Classroom Meeting) ควรจัดเวลาและความสะดวกใหครูในการเย่ียมบาน ในระเบียนสะสมควรมี
ขอมูลนักเรียนครบทุกดาน การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ครูที่ปรึกษา
ควรใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมกอนเรียน (Home Room) และครูที่ปรึกษาควรแสวงหาวิธีการ
รวมมือจากนักเรียนในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน37  
 สุรัชต ชาตะรักษ ไดศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจัย พบวา 1.ระดับการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
หนองคาย เขต 3 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ
มาตรฐานดานปจจัย มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดานผลผลิต 2. เปรียบเทียบการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
หนองคาย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ทั้งโดยรวมและรายดาน
พบวาไมแตกตางกัน 3. เปรียบเทียบการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

                                                 
 36บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช, “คุณภาพชีวิตการทํางานของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” (ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 153. 
  

37มานพ บุญสมพงษ, “ปญหาและแนวทางแกไขการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่จังหวัดตราด” (งานนิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), 103. 
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สถานศึกษา ตามประเภทของโรงเรียน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ทั้งโดยรวมและราย
ดาน พบวาไมแตกตางกัน38 
 พิบูลย อ่ิมทรัพย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมวินัยในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ครูมี
ความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนในโรงเรียนวัดเกาะ
สุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในการบริหารงาน 5 ดาน ภาพรวมในความ
คิดเห็นของครูที่มีตอผูบริหารในการสงเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนอยูในระดับมากและเม่ือจําแนก
เปนรายดานอยูในระดับมาก 4 ดาน  ไดแก ดานการวางแผน ดานการประสานงาน ดานการจัดสรร
ทรัพยากร และดานการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานกระตุนและแรงจูงใจ39 
 กิตติพงษ สาระหัง ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย โดยใชกลยุทธการประชุมปฏิบัติการ 
การประสานเครือขายผูปกครองนักเรียน และการนิเทศภายใน ผลการศึกษาคนควา พบวา ทําใหครูที่
ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ทุกคนมีความเขาใจและสามารถเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคลในดาน
ความรู ดานสุขภาพและครอบครัว โดยใชระเบียนสะสมและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน จากการ
ใชกลยุทธ การประชุมปฏิบัติการ โดยจัดกิจกรรมประชุมครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ทุกคน
รวมกัน โดยประสานงานรวมมือกับวิทยากร นายประหยัด คามตะศิลารองผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ทําใหครูที่ปรึกษาประจําชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความรู ความเขาใจ 

สามารถรวมมือกับผูปกครองนักเรียนดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนได มีความมั่นใจที่จะนําไปสู
การจัดกิจกรรมดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนไดและเพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจแกครูที่ปรึกษา 

นําไปสูการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพจึงควรใหการนิเทศภายในและติดตามอยางตอเนื่อง
ตอไป การประสานเครือขายผูปกครองนักเรียนโดยจัดกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนสรางความเขาใจ
ที่ดีและชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระหวางครูที่ปรึกษา
กับผูปกครองนักเรียนใหรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน ซ่ึงผูปกครองนักเรียนยินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลท่ีเปนจริงและรวมแกไขปญหา

                                                 
 38สุรัชต ชาตะรักษ , “การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3” (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550), 98-99. 

 39พิบูลย อ่ิมทรัพย, “ผูบริหารในการสงเสริมวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะ
สุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร” (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, 2551), บทคัดยอ. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 
 
นักเรียนในหองเรียนกับครูที่ การนิเทศภายใน โดยจัดกิจกรรมการใหคําปรึกษา แนะนําชวยเหลือ
แกไขปญหาและพิจารณารวมกันจึงมีขอตกลงรวมกันใหรองผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูนิเทศ แนะนํา 
กํากับติดตาม และแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน40 

 ไกรศร อะโนตะ ไดศึกษาสภาพการปฎิบัติการโครงการโรงเรียนตนแบบระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนบานยางเปยง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม สภาพการปฏิบัติการ
โครงการโรงเรียนตนแบบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามรูปแบบการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ ทั้ง 4 ดาน พบวา มีการปฏิบัติการอยูในระดับมาก แยกเปนแตละดานดังนี้ ดานการวางแผน
ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ (Plan) มีการใหความรูและสรางความตระหนักใหคณะกรรมการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สวนปญหาพบวา มีงบประมาณไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงาน ซึ่งมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมงบประมาณในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
และกิจกรรมเย่ียมบานนักเรียนใหมาก ดานการปฏิบัติตามแผน (Do) มีการทํางานเปนทีมในรูปแบบ
ของคณะกรรมการดําเนินงานซ่ึงมีทั้งบุคลากรภายในและนอกสถานศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในการดูแลชวยเหลือนักเรียน สวนปญหาพบวา การจัดเก็บขอมูล การตอบคําถามและ
การใหขอมูลของนักเรียนและผูปกครองไมตรงกับความเปนจริง ครูมีภาระงานสอนและงานอ่ืนๆ มาก 

ทําใหเกิดความลาชาในการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียน ซึ่งมีขอเสนอแนะใหสรางความตระหนักแก
นักเรียนและผูปกครองใหเห็นความสําคัญและประเมินตนเองตามความเปนจริง และควรลดเอกสารให
มีความกระชับ งายตอเก็บขอมูลและการตรวจประเมินดานการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

(Check) มีการกําหนดการติดตาม และประกันคุณภาพภายในจากผูรับผิดชอบโครงการ จากผูบริหาร 
และจากคณะกรรมการอํานวยการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  การเตรียมรับการประเมิน
โรงเรียนตนแบบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สวนปญหาพบวา นักเรียนและผูปกครองยังไมคอย
มีสวนรวมในการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ซึ่งมีขอเสนอแนะใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมิน
พฤติกรรมซ่ึงกันและกันเพ่ือใหเกิดการยอมรับในจุดแข็ง จุดออน และเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป 

ดานการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน (Act) มีการปรึกษาหารือปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน การเผยแพรประชาสัมพันธผลการปฏิบัติการโครงการ การประชุมวิเคราะหการดําเนินงาน
และนําผลการประเมินไปวางแผนเพ่ือการพัฒนา สวนปญหาพบวาบุคลากรในโรงเรียนบางคน ยัง
ไมใหความสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียน ซึ่งมีขอเสนอแนะใหสรางความตระหนักแก

                                                 
 40กิตติพงษ สาระหัง, “การพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียน
บึงโขงหลงวิทยาคม อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย” (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552), 78-81. 
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บุคลากรในโรงเรียน ใหเห็นความสําคัญตอการเก็บขอมูลพฤติกรรมผูเรียนใหครบทุกดาน  เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาผูเรียนตอไป41 
 ชุติมา พงษเกษ การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Stuffebeam  

ใน 4 ดาน คือ ดานบริษัท ดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต การประเมินโครงการระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานปจจัยนําเขา ดานบริบท ดาน
ผลผลิตของโครงการและความเปนไปไดของโครงการตามลําดับเมื่อเทียบเกณฑการประเมิน  พบวา 
ภาพรวมและรายดาน ผานเกณฑการประเมิน 1.1 ดานบริบท โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ วัตถุประสงคของโครงการ ความตองการจําเปนของโครงการ และ
ความเปนไปไดของโครงการตามลําดับ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ  วัตถุประสงคของโครงการ
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นความตองการประเด็นของโครงการนักเรียนมี
ปญหาเก่ียวของกับยาเสพติด และประเด็นความเปนไปไดของโครงการคือ โรงเรียนกํากับติดตาม
โครงการไดและผูปกครอง นักเรียนและชุมชนและผูเกี่ยวของมีการประสานงานสัมพันธเพ่ือดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในท้ังโรงเรียนท่ีบาน และในชุมชน และขอที่คาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ นักเรียนมี
สุขภาพจิตไมสมบูรณ ผูบริหารโรงเรียนมีนโยบายชัดเจนในการดําเนินโครงการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 1.2 ดานปจจัยนําเขา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
คือ ความพอเพียงของทรัพยากรตางๆ ความพรอมของบุคลากรที่เกี่ยวของ ตามลําดับ โดยขอที่ มี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ ประเด็นความพอเพียงดานตางๆ คือ มีสถานท่ีจัดเก็บขอมูล เอกสารและเครื่องมือ
ในการดําเนินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และประเด็นความของบุคลากรเกี่ยวของ คือ
ผูปกครองรวมมือกับโรงเรียนในการสงเสริมปองกันและแกไขปญหานักเรียน แตขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
คือ ครูมีความรูเขาใจเจตคติที่ดีในบทบาทหนาที่ดูแลชวยเหลือนักเรียนและงบเงินอุดหนุนโครงการ
พอเพียง 1.3 ดานกระบวนการ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย คือ กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการชวงเวลาดําเนินงานตามโครงการตามลําดับ โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ในประเด็นกิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ คือ ครูที่ใหคําปรึกษานักเรียนดานการ
คบเพ่ือน และประเด็นชวงเวลาดําเนินงานของคณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและ
คณะกรรมการนักเรียนซึ่งตรงกัน คือ นักเรียนเคารพและรับฟงคําแนะนําของพอแม ญาติและผูใหญ 

                                                 
 41ไกรศร อะโนตะ, “สภาพการปฏิบัติการโครงการโรงเรียนตนแบบระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนบานยางเปยง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม” การคนควาแบบอิสระ ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2552), 115-116. 
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แตขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนักเรียน คือนักเรียนสามารถ เรียนรูได
ตามศักยภาพ และมีความสุขในการเรียน และนักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี และคณะกรรมการ นักเรียน
คือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑการประเมินตามหลักสูตรทุกสาระการเรียนรู42  
 ธงชาติ วงษสวรรค การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดย
ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดําเนินการ
วิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนาโดยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

โดยดําเนินการที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนบางกะป และโรงเรียนวัดอินทาราม สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1, 2 และ 3 ตามลําดับ ในปการศึกษา 2551-2552 กลุมผูเกี่ยวของ
ในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร คร ูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูปกครอง ขั้นตอน
การวิจัยมี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของการพัฒนา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน ขั้นที ่2 การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นมีชื่อวา “ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนแบบมีสวนรวม” 
(PSSS) ประกอบดวยระบบยอย 4 ระบบ ไดแก ระบบวางแผน (plan) ระบบปฏิบัติการ (act) ระบบ
ตรวจสอบ (observe) และระบบสะทอนผล (reflect) ทุกระบบมีขั้นตอนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน 

คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นตรวจสอบ และขั้นสะทอนผล 2. ผลการทดลองใชระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนแบบมีสวนรวม พบวา ดานการใชประโยชนของระบบ ตอบสนองตอการความ
ตองการของทุกฝาย ซึ่งทําใหเกิดการดูแล ชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหา
นักเรียน ภายใตการมีสวนรวมของบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของ ดานความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง เปนที่
ยอมรับ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของทุกฝาย ดานความเหมาะสม พัฒนาระบบโดยใหผูเกี่ยวของมี
สวนรวมในทุกข้ันตอน คํานึงถึงประโยชนของนักเรียนเปนหลักดําเนินการดวยความรับผิดชอบและมี
จรรยาบรรณ ดานความถูกตองนาเชื่อถือ สอดคลองกับความสําคัญและจําเปนของระบบมีการกําหนด
บทบาทหนาที่ของหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของไวอยางชัดเจน ดานผลที่เกิดขึ้นกับผูเกี่ยวของ 
ทุกฝายมีความพึงพอใจท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน ซึ่งกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้ง
ดานนักเรียน ผูบริหาร ครู ผูปกครองและชุมชน ดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน นักเรียนไดรูจัก
ตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคมและอยูในสังคมไดอยางเปนสุข  ครูผูสอนนําผลการ
ดําเนินงานไปพัฒนาการจัดการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนนําขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียนไปใชกําหนด

                                                 
 

42ชุติมา พงษเกษ, “การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4” (งานวิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2552), บทคัดยอ. 
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แนวทางในการพัฒนานักเรียน หลักสูตรและคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนไดรับการยอมรับการ
สนับสนุน และการรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ43 

 นพดลย เพชระ ไดทําการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูโดยใชกระบวนการมี
สวนรวมแบบ AIC โรงเรียนวัดโคกทราง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ผลการวิจัยพบวา 1. สมรรถนะที่จําเปนตองพัฒนาของครูโรงเรียนวัดโคกทราง สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประกอบดวย สมรรถนะการพัฒนาตนเอง สมรรถนะการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู และสมรรถนะการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน 2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูโดยใชกระบวนการมีสวนรวม แบบ AIC พบวา 
สมรรถนะการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน เปนสมรรถนะที่ตองไดรับการ
พัฒนาอยางเรงดวนเนื่องจากผลการประเมินปรากฏวาครูจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 66.67 มี
สมรรถนะระดับตน และครูจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 มีสมรรถนะระดับปานกลาง และ
รวมกันกําหนดเปนโครงการที่จะนําวิสัยทัศนสูเปาหมาย จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ และโครงการคลินิกวิชาการ44 

 สุธัญญา สมานวงศ ไดทําการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของผูบริหารที่สงผล
ตอการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก การปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานของผูบริหารโดยภาพรวมไมสงผลตอการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา 
พบวา ดานการปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา ดานการพัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผล
จริง ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ดานเปนผูนําและสรางผูนําและดานมุงพัฒนา

                                                 
 

43ธงชาติ วงษสวรรค, “การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม” (ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), บทคัดยอ. 
 44นพดลย เพชระ, “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครู โดยใชกระบวนการมีสวนรวมแบบ 
AIC โรงเรียนวัดโคกทราง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3” (ปริญญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 
2552), 61. 
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ผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ สงผลตอการดําเนินงานวิจัยในชั้น เรียนของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครโดยภาพรวม45  
 กนกกาญจน สมบัติวงค ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยใชกลยุทธ การศึกษาเอกสาร การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ ผลการศึกษาคนควาพบวา การพัฒนาการดําเนินตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในวงรอบที่ 1 โดยใชกลยุทธการศึกษาเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ 

ซึ่งรวบรวมขอมูลจากการบันทึก การสังเกต การสัมภาษณ การทําแบบทดสอบ ทําใหบุคลากรสวน
ใหญมีความรูความเขาใจในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทั้ง 5 องคประกอบ 

กลาวคือการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและ
แกไขปญหานักเรียน การสงตอ ชัดเจนยิ่งขึ้นแตยังมีปญหาอยูสวนหนึ่ง นั่นคือ ครูที่ปรึกษา ประจําชั้น
เรียนบางคนยังขาดความม่ันใจในการปฏิบัติงานบางขั้นตอน จึงมีการการพัฒนาตอในวงรอบท่ี 2 โดย
ใชกลยุทธการฝกอบรมเทคนิคการใหคําปรึกษาเบื้องตนและนิเทศ จนทําใหบุคลากรเกิดความรูความ
เขาใจสามารถดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดเปนอยางดีและนําสูการปฏิบัติไดตาม
ขั้นตอนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ขั้นตอน และมีการต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานอยางเปน
รูปแบบทํางานโดยมีการประสานงานรวมมือทุกฝาย การดําเนินการปฏิบัติงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนสามารถดําเนินงานไปไดดวยดีสามารถปองกันและแกไขปญหาใหกับนักเรียนภายใน
โรงเรียนไดอยางทั่วถึงครูเขาใจในบทบาทผูดูแลชวยเหลือนักเรียนยิ่งขึ้น46 

 ไพรบูรณ จารีต ไดศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของขาราชการครูกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร พบวา สมรรถนะของขาราชการครูกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร 
ที่มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการนําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก  ราย

                                                 
 45สุธัญญา สมานวงศ, “การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานของผูบริหารท่ีสงผลตอการดําเนิน
งานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร” (ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 

2552), บทคัดยอ. 
 

46กนกกาญจน สมบัติวงค, “การพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ” (การศึกษาคนควาอิสระ ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553), 99-100. 
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ดานพบวา มี 3 ดาน ครูในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับ ไดแก 1. ดานการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน 
2. ดานคุณธรรม ศีลธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ 3. ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม47 
 มัณฑนา ทิมมณี ไดศึกษาความตองการในการพัฒนาสมรรถนะของครูผูสอนโรงเรียน
เทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวา 1. ความตองการการพัฒนาสมรรถนะของครู สมรรถนะหลัก 
ไดแก ดานการบริการที่ดี ดานการทํางานเปนทีม ดานการมุงผลสัมฤทธิ์และดานการพัฒนาตนเอง 
โดยรวมมีความตองการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การ
บริการท่ีดีและการทํางานเปนทีม มีความตองการอยูในระดับมาก 2. ความตองการพัฒนาสมรรถนะ
ของคร ูสมรรถนะประจําสายงาน ไดแก ดานการออกแบบการเรียนรู ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ดานการพัฒนาผูเรียนและดานการวิเคราะหและสังเคราะห โดยรวมมีความตองการพัฒนาสมรรถนะ
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาในสภาพปจจุบันครูยังมีความตองการพัฒนาสมรรถนะ
อยูในระดับปานกลาง จําเปนอยางยิ่งท่ีครูตองไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสูงขึ้น จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะครู พบวา เกี่ยวของกับหลายปจจัยอาทิ
เชน ปจจัยภูมิหลังของครู ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ประสบการณการ
ทํางาน ประสบการณการอบรม จํานวนเวลาการสอน จํานวนนักเรียนตอหอง เจตคติตออาชีพครู48 
 สดชื่น ดวงคํานอย ไดศึกษาการพัฒนาครูในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จังหวัดมหาสารคาม ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมเปาหมาย จํานวน 
13 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน และครูผูสอนจํานวน 12 คน ผลการวิจัย
พบวา ผลการพัฒนาครูดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) โดยดําเนินการเปน 2 วงรอบ ซึ่งแตละวงรอบประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การ
วางแผน (P : Planning) การปฏิบัติ (A : Action) การสังเกต (O : Observation) การสะทอนผล (R 

: Reflection) โดยใชกลยุทธในการพัฒนาคือ 1. การประชุมเพ่ือสรางความเขาใจและตระหนัก 2.

การศึกษาดูงาน 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ 4. การนิเทศ 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งผลการพัฒนาแตละ
วงรอบมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ผลการดําเนินงานในวงรอบที่ 1 การพัฒนาครูในการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนตามกรอบการศึกษา 5 ดาน พบวา ครูที่ปรึกษามีความเขาใจและสามารถ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่อง มีการจัดทําระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรม
เด็ก (SDQ) เพ่ือเก็บขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน จัดเปนระบบขอมูล ทําใหครูเขาใจและรูจักนักเรียน

                                                 
 47ไพรบูรณ  จารีต ,  “สมรรถนะของขาราชการครูกรุงเทพมหานคร  เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2553), บทคัดยอ. 
 

48มัณฑนา ทิมมณี, “ความตองการในการพัฒนาสมรรถนะของครูผูสอนโรงเรียนเทคโนโลยี
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี” (งานนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), 58-60. 
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มากข้ึน ดานการคัดกรองนักเรียน พบวา ครูมีความเขาใจและสามารถนําขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียนท่ี
จัดแตในการจัดกิจกรรมนักเรียนดังกลาว ครูยังไมใหความสําคัญเทาที่ควร การจัดกิจกรรมยังไม
ตอเนื่องนักเรียนยังมีพฤติกรรมไมดีขึ้น จึงไดดําเนินการพัฒนาวงจรท่ี 2 ผลการดําเนินงานในวงจรท่ี 2 
การพัฒนาครูในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดพัฒนาครูโดยใชกลยุทธการมีสวนรวม
จากผลการเก็บขอมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ พบวา ครูมีความรูความเขาใจในการจัดระบบ
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพิ่มมากขึ้น มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาสงเสริม
การดําเนินงาน ผลการดําเนินงานเปนเชนนี้เพราะครูไดรวมกันวางแผนมีการประชุมเพ่ือความเขาใจ
และตระหนักการศึกษาดูงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศ และการแลกเปล่ียนเรียนรูจึงทําให
การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูเปนไปดวยดีประสบผลสําเร็จและชวยเหลือ
นักเรียนไดทันทวงที49 

 พัทรณภางค พลนาค ไดศึกษาการประเมินการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 22 ผลการประเมิน ดังนี้ ดานผลผลิตพบวา นักเรียนสวนมากมีคา
คะแนนเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ (E.Q.) เทากับเกณฑปกติของเด็กไทย นักเรียนสวนใหญไดใช
ความสามารถพิเศษของตนเอง มีการใชชีวิตที่พออยูพอกิน ไมขาดไมเกินไป ไดใชความสามารถพิเศษ
ของตนเอง และมีกระบวนการทํางานและไดผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการใชชีวิตท่ีขาดจนเกินไป ดาน
กระบวนการพบวาการจัดกิจกรรมท่ีพบมาก คือ  จัดกิจกรรมการรายงานการศึกษาของตนเองมีสาระ
สอดคลองกับงานที่ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่องคประกอบคุณภาพมีกิจกรรมการพัฒนาครูที่ปรึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวของตามแผนท่ีกําหนดอยางตอเนื่องและเปนระบบดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
กิจกรรมสวนใหญมีการจัดกระบวนประชุมใหผูปกครองมีสวนรวม และมีการติดตามผลการชวยเหลือ
นักเรียนและรายงานใหผูปกครองทราบ ดานปจจัยพบวา ผูบริหารมีกลไกติดตามประเมินความ
พอเพียงของทรัพยากรการบริหารกับปริมาณอยางเปนระบบ ครูที่ปรึกษาไดรับการประเมินวามี
ความรู ความเขาใจดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง ครูมีความ
รับผิดชอบดวยตนเองในการรักษาความลับ ผูปกครองรวมมือกับโรงเรียนในการดูแลแกไขและพัฒนา
นักเรียนทุกครั้ง มีผูรับผิดชอบดูแลจัดทําทะเบียนคุม และสามารถขอใชงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว50

                                                 
 49สดชื่น ดวงคํานอย, “การพัฒนาครูในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน
โพนงามพิทยานุกูล” (การศึกษาคนควาอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

2553), 79-85. 

 50พัทรณภางค พลนาค, “การประเมินการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 22 อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน” (ปริญญานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554), บทคัดยอ. 
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 วัชรีพร ลออุทัย ไดศึกษาปจจัยบางประการท่ีสงผลตอสมรรถนะครู สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร พบวา 1. คาสัมประสิทธิ์การถดถอยระหวางตัวแปรปจจัยกับสมรรถนะครู มีคา
วิลคแลมดา(Λ) เทากับ .449 และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยกับตัวแปร
ตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน มีคา .508 และ .564 ตามลําดับ ซึ่งมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา และมีคาความแปรผันรวมกัน 24.10% ตามลําดับ 2. คาน้ําหนัก
ความสําคัญของกลุมตัวแปรปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะในแตละดาน พบวา 2.1 ปจจัยท่ีสงผลตอ
สมรรถนะหลักของครู ไดแก ลักษณะทางกายภาพในที่ทํางานสัมพันธภาพระหวางครูกับ
ผูบังคับบัญชา สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา
น้ําหนักความสําคัญ .109 .065 และ .127 ตามลําดับ เจตคติตอวิชาชีพครูสงผลตอสมรรถนะหลัก
ของครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีมีคาน้ําหนักความสําคัญ .110 สวนประสบการณ
ในการทํางาน  บุคลิกภาพแสดงตัว สัมพันธภาพระหวางครูกับเพ่ือนรวมงานอายุ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
สงผลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 2.2 คาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยที่สงผลสมรรถนะประจําสาย
งานของครูไดแก ลักษณะทางกายภาพในท่ีทํางาน สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน สงผลตอ
สมรรถนะประจําสายงานของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาน้ําหนักความสําคัญ 

.172 และ .178 บุคลิกภาพแสดงตัว สัมพันธภาพระหวางครูกับผูบังคับบัญชา สงผลตอสมรรถนะ
ประจําสายงานของครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาน้ําหนักความสําคัญ .407 และ 
.057 สวนเจตคติตอวิชาชีพครูสัมพันธภาพระหวางครูกับเพ่ือนรวมงาน อายุ ประสบการณในการ
ทํางาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ สงผลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ51 
 สุรเดช อนันตสวัสดิ์  ไดทําการวิจัยเรื่องโมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผลการวิจัยพบวา 1. ระดับสมรรถนะของครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =4.17) โดย
องคประกอบดานสมรรถนะหลัก พบวา ครูมีสมรรถนะดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูสูง
ที่สุด รองลงมาคือ ดานการบริการดี และดานการทํางานเปนทีม สําหรับองคประกอบดานสมรรถนะ
ประจําสายงาน พบวา ครูมีสมรรถนะดานการพัฒนาผูเรียนสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการบริหาร
จัดการชั้นเรียน และผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะของครู พบวา ครูที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับ
สมรรถนะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2. โมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะ
ของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่พัฒนาข้ึนสอดคลองกับขอมูลเชิง

                                                 
 51วัชรีพร ลออุทัย , “ปจจัยบางประการท่ีสงผลตอสมรรถนะครู สังกัดสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร” (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554), บทคัดยอ. 
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ประจักษ ( 2=35.58 df=.44 p=.81 GFI=.99  AGFI=.98  RMSEA=.00)  โดยปจจัยที่มีอิทธิ
ทางตรงตอสมรรถนะของครูมากที่สุดคือ ปจจัยดานองคกร มีขนาดอิทธิพล 0.53  และสมรรถนะของ
ครูมีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรความสุขในการเรียนมากท่ีสุด มีขนาดอิทธิพล 0.33 ตัวแปรในโมเดล
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสมรรถนะของครูไดรอยละ53 และสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดรอยละ 17  3. โมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของครู
ระหวางกลุมครูประถมศึกษาและกลุมครูมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มีความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล แตมีความแปรเปล่ียนของคาพารามิเตอรอิทธิพลเชิง
สาเหตุจากตัวแปรแฝงภายนอกไปยังตัวแปรแฝงภายใน (GA) และคาพารามิเตอรอิทธิพลเชิงสาเหตุ
จากตัวแปรแฝงภายในไปยังตัวแปรแฝงภายใน (BE)52 

 เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ ไดทําการวิจัยเรื่องสมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา 1. สมรรถนะครูของโรงเรียนสาธิตในจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตไดดังนี้ 1) ดาน
สมรรถนะหลักและ 2) ดานสมรรถนะประจําสายงาน  2. การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
สาธิตในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
ไดดังนี้ 1) มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 2) มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 3) มาตรฐาน
ดานคุณภาพผูเรียน 4) มาตรฐานดานการจัดการศึกษา และ 5) มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู  3. สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0153  

 อินทิรา อินทโชติ ไดศึกษาสมรรถนะการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1. สมรรถนะการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา การมีสวนรวมในการทํางาน การปรับตัวในการทํางาน ภาวะผูนําในการทํางาน แรงจูงใจในการ
ทํางาน อยูในระดับมากทุกดาน 2. การเปรียบเทียบสมรรถนะการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ ขนาดโรงเรียน และประสบการณ

                                                 
 52สุรเดช อนันตสวัสดิ์ ,“โมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554), บทคัดยอ.  
 53เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ, “สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตใน
จังหวัดนครปฐม” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), บทคัดยอ. 
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ในการทํางาน พบวา 2.1) สมรรถนะการทํางานเปนทีมของครูจําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2.2) สมรรถนะการทํางานเปนทีมของครูจําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2.3) สมรรถนะ
การทํางานเปนทีมของครูจําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการมีสวนรวมในการทํางานและการปรับตัวใน
การทํางานแตกตางกัน สวนดานภาวะผูนําในการทํางานและแรงจูงใจในการทํางานไมแตกตางกัน54 

งานวิจัยตางประเทศ 

        บราวน และ มาคาแทนเกย (Brown and Macatangay) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาครู    
มืออาชีพใหไดรับการยอมรับ โดยใชแบบสอบถามครูผูสอน จํานวน 3 ราย ที่เขารวมโครงการพัฒนา
วิชาชีพครูของสมาคมภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เพ่ือการศึกษาประสิทธิภาพของโรงเรียนในเมือง ซึ่ง
เปนสวนหน่ึงของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานและยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาครูมืออาชีพ ผลการศึกษาพบวา ครูที่เขารวมโครงการ
แสดงใหเห็นผลกระทบทางบวกวา ครูมีสวนรวมในการพัฒนาใหเปนครูมืออาชีพทั้งระดับบุคคลและ
ระดับโรงเรียน รวมทั้งวัฒนธรรมการเรียนรูของครูถูกพัฒนาตามสภาพแวดลอมอยางตอเนื่องในการ
วางแผนและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาและการสรางประสิทธิภาพของโรงเรียน55 
 ดลาไมนิ (Dlamini) ไดศึกษาเรื่อง องคประกอบความสัมพันธของพฤติกรรมนักเรียนที่ไม
เหมาะสมในโรงเรียนมัธยมศึกษา เก็บขอมูลผูบริหาร ครูและนักเรียน พบวา ผูบริหาร ครูและนักเรียน 
สวนใหญเห็นพองกัน องคประกอบหลักที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของ
นักเรียนคือ ความสัมพันธที่มีระหวางครูกับนักเรียนสัมพันธกับการบริหารงาน ความสัมพันธระหวาง
ผูบริหาร ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวของในดาน วัย ประสบการณ ระดับการศึกษา ถิ่นที่อยู ศาสนา และ
การบริหารจัดการของโรงเรียน ทั้งนี้องคประกอบดังกลาวมีผลตอพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของ

                                                 
 54อินทิรา อินทโชติ , “การศึกษาสมรรถนะการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร” (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555), บทคัดยอ. 
 55Marie Brown and Ana Macatangay, “ The Impact of Action Research for 

Professional Development : Case Studies in Two Manchester Schools,” Westminster 

Studies  in Education 25, 1 (April 2002) : Abstract. 
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นักเรียนทั้งพฤติกรรมกลุมและรายบุคคล นอกจากนี้ยังพบวาการบริหารงานที่ออนแอมีอิทธิพลตอ
สังคม วัฒนธรรม นํามาซึ่งสภาพแวดลอม การเรียนรูที่ดอยคุณภาพ56 

 มูชาโด (Muchado) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “การสํารวจความจําเปนที่รับรูสําหรับการ
ใหบริการ ประเด็นที่จะเปนขอเสนอแนะสําหรับการจัดการแนะแนวในโรงเรียน” ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนมีความวิตกกังวลเร่ืองการสอบตกและการคัดเลือกเขารับการทํางานที่ดี และวิธีที่เขาไดรับ
การปฏิบัติตอบ นอกจากน้ันยังพบวานักเรียนมีความรูสึกไมมั่นคงตอการกระทําที่ไมเหมาะสมทุกชนิด 
ดังนั้นตองใหรับการชวยเหลือ การใหอํานาจสําหรับการเผชิญการเปลี่ยนแปลงในสังคม ผูปกครอง
และนักแนะแนวมืออาชีพแสดงความเปนหวงในการใหการแนะแนวในโรงเรียน ผูมีสวนรวมวิจัยในครั้ง
นี้ตางระบุวาการแนะแนวมีความจําเปนในโรงเรียน และยังพบวาบทเรียนการแนะแนวในโรงเรียนมี
ประโยชนมาก ครูแนะแนวควรไดรับการฝกอบรม57 

 มาสซาเร (Massare) ไดศึกษาพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบวาดวยเครื่องแตงกายของ
นักเรียน ผูบริหาร ครู และผูปกครอง ในการสวมเครื่องแบบโรงเรียนจากการศึกษาเอกสารสําคัญ
เกี่ยวกับนักเรียนในดานวินัย การเขาเรียน และตามนโยบายเครื่องแบบโรงเรียน จากแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Lisert) สํารวจผูบริหาร จํานวน 133 คน ครู 
และผูปกครอง จํานวน 1,336 คน กลุมเปาหมาย 3 กลุม คือ ผูบริหาร ครู ผูปกครอง พบวาโดย
ภาพรวมโรงเรียนท่ีทําการศึกษาท่ีมีนโยบายเกี่ยวกับระเบียบวาดวยเคร่ืองแตงกาย หลังจากไดนํา
นโยบายเครื่องแบบโรงเรียนไปใช ทําใหปญหาดานการทํารายรางกาย การทะเลาะวิวาท ไมเคารพ
เพ่ือน และสั่งพักการเรียนลดลง และการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยอยางยิ่ง และ
สนับสนุนใหนักเรียนใชเคร่ืองแบบโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนและครู สนับสนุน และรับรองคุณภาพ
สําหรับเครื่องแบบโรงเรียน จากกลุมตัวอยางท้ัง 3 กลุม เห็นวาพฤติกรรมท่ีปรับปรุงดีขึ้นเทาที่เปนไป
ไดศึกษาโรงเรียนทั้ง 3 โรง ในรัฐนิวเจอรซี่เปนรูปแบบการศึกษาท่ีสามารถใชแทนไดจากกลุมโรงเรียน 

                                                 
 56Panagitee M. Dlamini, “Factors Related to Student Unrest in Swaziland High 

School as Perceived by Head–Teachers and Students,” Accessed September 9, 2004, 

Available from http://www.ciot.org/tootkits/employment/bresee/banking-

system.html. 

 57Jabulani A. Muchado, “An Investigation of the Perceived Need for School 

Counseling Service in Primary and Secondary School in Botswana,” Dissertation 

Abstracts International 63, 8 (February 2003) : 2008-A. 
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กลุมหนึ่ง เพ่ือกําหนดผลกระทบของนโยบายเครื่องแบบโรงเรียนที่มีผลตอนักเรียนของกลุมโรงเรียน
นั้น58 

 เรงเก (Reinke) ไดศึกษาพัฒนาพฤติกรรมตอดานสังคมตอเยาวชนระบบของโรงเรียนมีการ
ชวยเหลือและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนกอนที่จะเกิดอุปสรรคเกี่ยวกับปญหาดานพฤติกรรมของ
นักเรียน โดยมีจุดมุงหมายครั้งกอนการเกิดปญหาและผลที่จะเกิดภายหลังจากการเกิดปญหา
พฤติกรรมตอตานสังคมของนักเรียน ดานการชวยเหลือถาชวยไดถูกทางก็จะเปนการชวยลดระดับของ
พฤติกรรมท่ีเปนปญหา และลดความเสี่ยงตางๆ ที่จะเกิดกับโรงเรียนดวย อยางไรก็ตาม ถาการ
ชวยเหลือไมถูกทางซ่ึงอาจเกิดจากความรูความเขาใจของครู ความสามารถในการออกแบบเครื่องมือ
และความสามารถในการจัดการกับพฤติกรรมน้ี ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้อาจกอใหเกิดความเสียหายได 
ดังนั้นผลกระทบจากระดับของชั้นเรียนและการจัดระบบการชวยเหลือภายในโรงเรียนตอการ
ชวยเหลือปญหาดานพฤติกรรมน้ีตองเพ่ิมความถูกตองและสนับสนุนมากข้ึน การตรวจสอบเพ่ือใหการ
ชวยเหลือในชั้นเรียน (CCU) เปนการพัฒนาโดยใชรูปแบบการใหคําปรึกษา ซึ่งเปนการเตรียมการ
ชวยเหลือโดยปฏิบัติเหมือนกันทั้งโรงเรียน การใช CCU มีเกณฑในการใหคําปรึกษาเตรียมพรอมใหครู
เพ่ือใหไดผลลัพธและชวยโดยใชแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รวมท้ังจัดใหมีการสัมภาษณและ
แสดงทัศนะของผลลัพธที่เกิดทุกวัน การใช CCU เปนการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักสาธารณสุข โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือปองกันและเปล่ียนแปลงระบบในหองเรียนภายใตระบบของโรงเรียน  เพ่ือชวยใหเกิด
พฤติกรรมในดานบวกของนักเรียน จุดมุงหมายของการศึกษาคร้ังนี้เปนการหาผลกระทบของการใช
เทคนิค CCU ของครูและพฤติกรรมของนักเรียน รวมทั้งผูเกี่ยวของในการบริหารงานโรงเรียนจาก
ภายนอก จากนั้นผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหในสวนของขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชกลยุทธแบบเนน
กรณีศึกษาในการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบในหลายๆ กรณี ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันใน
พฤติกรรมดานการเชื่อมตอองคประกอบยอยในแตละโมเดล และพบวา  ความแตกตางนี้มีความ
เดนชัดที่สุดในการบริหารกระบวนการดานการติดตามผล และยังมีผลกระทบตอนักเรียนที่รับบริการ
จากระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอีกดวย59 

                                                 
 58Joseph Anthony Massare, “Staff and Parent Perceptions Regarding the 

Effects of a Mandotory School Uniform Policy on Elementary and Middle School 

Students in a New Jersey School District,” Dissertation Abstracts International. 64, 9 

(March 2004) : 3151-A. 

 
59Wendy M. Reinke, “The Classroom Check-up : A Brief Intervention to Reduce 

Current and Future Student Problem Behaviors Through Classroom Teaching 

Practices,” Dissertation Abstracts International 66, 7 (January 2006) : 3935-B. 
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.        อีซูมิ (Izumi) ศึกษาสาเหตุความสําเร็จในโรงเรียนประถมศึกษา 8 แหง ในแคลิฟอเนียร 
(California) จากการศึกษาพบวา ครูใหญของโรงเรียนเหลานี้จะใหความสําคัญกับวิธีการสอน 
หลักสูตร การพัฒนาครู ระเบียบวินัย การมีสวนรวมของผูปกครอง ฯลฯ ครู ใหญมีภาวะผูนําและ
วิสัยทัศนที่ชัดเจน หลักสูตรมีสวนในการกําหนดผลการเรียนของนักเรียน การพัฒนาครูเนนไปตาม
มาตรฐานที่รัฐกําหนด โรงเรียนใหความสําคัญกับคุณภาพของครู มากกวาใบวุฒิทางการสอน ครูใหญ
ของโรงเรียนเหลานี้ยืนยันวาคุณภาพของครูเปนสาเหตุใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น60 
 เฮค และคณะ (Heck and others) ไดศึกษาเรื่อง การตรวจสอบผลกระทบคุณภาพของ
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและโรงเรียนที่ปรับปรุง ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระบบของรูปแบบการแสดงความสามารถ โดยโรงเรียนเปนผูดํา เนินงาน ตาม
มาตรฐานความพึงพอใจและความกาวหนาของผูเรียน โดยใชเครื่องมือประเมินผลแบบบัตรรายการ
ขอมูล ผลการวิจัยพบวา บัตรขอมูลถูกใชคนหาความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และกําหนด
เปาหมายของโรงเรียนที่เกิดขึ้นแกนักเรียน ผลมีความแตกตางกันจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน61 

สรุป 

      จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีไดนําเสนอมาตามลําดับนี้ สามารถสรุปไดวา
สมรรถนะครู ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการวิเคราะห สังเคราะห
สมรรถนะครู ประกอบดวย เจตคติ คานิยม ความรู ความสามารถ และทักษะที่จํา เปนสําหรับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจงานในสถานศึกษา เพ่ือใหสามารถดึงขีดความสามารถท่ีซอนเรนของบุคลากร
ออกมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงาน ซึ่งมีองคประกอบอยู 2 สวน คือ 1. สมรรถนะหลัก 
(Core Competency) 2. สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) และดําเนินงาน
ตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติตางๆ ที่จําเปนตองดําเนินการ
ในกระบวนการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ เพ่ือควบคุมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
สรางความมั่นใจและเปนหลักประกันตอผูปกครอง ชุมชนและสังคมวา สถานศึกษาสามารถจั ด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนที่จบการศึกษาจะมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดและ
เปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชน ซึ่งการประกันคุณภาพระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
                                                 
 60Lance T. Izumi, “They have Overcome : High- Poverty, High Performing 

Schools In Carifornia” (Carifonia : Parcific Reseach Inst. 2002), Abstract. 

 61Ronald  H.Heck  and others, “Instructional Leadership And school Achievement : 

Validation of Causal Model ,” Educational Administration Quarterly 26, 2 (May 

2000) : 95. 
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นั้นเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ที่จําเปนตองมีสารสนเทศเปนสวนหนึ่งที่แสดงถึงบริบทของสถานศึกษา ปจจัยในการดําเนินงานของ
สถานศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาไดแก ผลผลิตคือคุณลักษณะของผูเรียนท่ีพึง
ประสงค ทีช่วยใหการประกันคุณภาพมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสอดคลองกับการประกัน
คุณภาพทั้งระบบของสถานศึกษาเปนไปไดสะดวก ซึ่งมีขอกําหนดไว 3 ดานใหญ คือ 1. ดานผลผลิต 
(Output) 2. ดานกระบวนการ (Process) และ3. ดานปจจัย (Input) มี 12 มาตรฐาน ซึ่งการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาดานกระบวนการ ซึ่งปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานตามคูมือครูที่
ปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

         การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบสมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี 2) เพ่ือทราบการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  3) เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูกับการดําเนินงานตาม
มาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี งานวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี เปน
หนวยงานวิเคราะห โดยมีผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการ (ผูดูแลฝายกิจการ
นักเรียน) ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ครูประจําชั้น/แนะแนว เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยจึงเสนอสาระสําคัญของขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

         เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเปนระบบและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนด
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
        ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเปนการจัดเตรียมโครงการอยางเปนระบบ โดย
การศึกษา จากเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ ปญหาวรรณกรรมตางๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ใหสมบูรณ นําเสนอภาควิชาเพ่ือขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร  
         ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยตองสรางเครื่องมือตามขอบเขตของการ
วิจัย โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จากนั้นนํา
เครื่องมือไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลท่ีเก็บไดมาตรวจสอบความสมบูรณถูกตอง ทํา
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

       ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเพ่ือ
นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดพิมพรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา  
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ระเบียบวิธีวิจัย 

         เพ่ือใหการวิจัยในครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัย
ไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร 
กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูลซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

         การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (The one shot non – experimental 

case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (Diagram) ไดดังนี้ 

 

                                                              

                                   

          เมื่อ         R หมายถึง ตัวอยางที่ไดจากการสุม 

                         X  หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
                         O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 

ประชากร  ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จํานวน 21 โรงเรียนเปน
ประชากร   

กลุมตัวอยาง 
 จากการเปดตารางประมาณขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and 

Morgan)1 ซึ่งผูวิจัยไดขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 19 โรงเรียน การเลือกตัวอยางโดยใชเทคนิควิธีการ

                                                 
 

1พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (ฉบับปรับปรุงใหม
ลาสุด) (กรุงเทพฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2543, 303. 

                             O    
        
 
                         
  R                   X   
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สุมอยางงาย (Simple random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลากเพ่ือกําหนดโรงเรียนที่จะเปนกลุม
ตัวอยาง  

ผูใหขอมูล 

 ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รอง
ผูอํานวยการ (ผูดูแลฝายกิจการนักเรียน) 1 คน ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  1 คน ครูประจําชั้น/
ครูแนะแนว 1 คน ทั้งหมด 19 โรงเรียน จํานวนทั้งหมด 76 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 

1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบ ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศกึษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 

2. ตัวแปรตน (X) เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับสมรรถนะครู หมายถึง ความสามารถของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ที่ทํางานรวมกันจนสามารถทําใหเกิดผลที่ประเมินไดโดย
ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะครูตามคูมือการประเมินสมรรถนะครู ของสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประกอบดวย 

สมรรถนะหลักประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ  
 1. การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน คือความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมี

คุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยมีการวางแผน กําหนดเปาหมาย 
ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอยางตอเน่ือง 

 2. การบริการท่ีดี คือ ความมุงมั่น ตั้งใจ เต็มใจ ภาคภูมิใจและความสุขใจในการ
ใหบริการและการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการ 

 3. การพัฒนาตนเอง คือ การศึกษาคนควาหาความรู ติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรู
องคความรูใหมๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยการสรางองคความรูและนวัตกรรม การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การสรางเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน 

 4. การทํางานเปนทีม คือ การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให
กําลังใจแกเพ่ือนรวมงาน การปรับตัวเขากับผูอ่ืนหรือทีมงาน แสดงบทบาทการเปนผูนําหรือผูตามได
อยางเหมาะสมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน เพ่ือสรางและดํารงสัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
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  5. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ การมีความรัก ศรัทธา ยึดมั่นใน
อุดมการณของวิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
เปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนและสังคม เพ่ือสรางความศรัทธาในวิชาชีพครู ใหบรรลุผลสําเร็จ รวมทั้ง
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามสถานะของตนไดอยางเหมาะสม 

สมรรถนะประจําสายงานประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ  
   1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู คือ ความสามารถในการสรางและ

พัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรูอยางสอดคลองและเปนระบบ จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัดประเมินผล การเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

  2. การพัฒนาผูเรียน คือ ความสามารถในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา
ทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต การปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปน
ไทย และการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 

  3. การบริหารจัดการชั้นเรียน คือ การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่สงเสริมการ
เรียนรู การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา ประเมินการกํากับดูแลชั้น
เรียนรายชั้น/รายวิชา เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข และความปลอดภัยของผูเรียน 

  4. การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน คือ ความสามารถในการ
ทําความเขาใจ รวบรวม จําแนกแยกประเด็นสภาพของปญหาเปนสวนยอย ประมวลหาขอสรุปอยางมี
ระบบและนําไปใชในการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน รวมท้ังสามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวม
และดําเนินการแกปญหา เพื่อพัฒนางานอยางเปนระบบ 

  5. ภาวะผูนําครู คือ คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงการมีวุฒิภาวะความ
เปนผูใหญ เปนผูวางแผน มีวิสัยทัศนนําไปสูการเปล่ียนแปลงพัฒนาขององคกรซึ่งเกี่ยวของสัมพันธ
สวนบุคคล และการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกหองเรียนโดยปราศจาก
การใชอิทธิพลของผูบริหารสถานศึกษากอใหเกิดพลังแหงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมี
คุณภาพ 

  6. การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู คือ การ
ประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธที่ดี และเครือขายกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรอ่ืนๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู 

3. ตัวแปรตาม (Y) เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามคูมือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดย
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในดานกระบวนการ (process) มี 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
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  3.1 การบริหารและการจัดการดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ คือ 
จัดทําแผนการดําเนินงานระบบการชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนและปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด จัดให
มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินเพ่ือทบทวนอยางเปนระบบและตอเนื่อง และจัดทํารายงานผลการ
ประเมินเพื่อทบทวน นําผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาและเผยแพรตอผูเกี่ยวของ 

   3.2 การพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติ
ที่ดีและมีทักษะในการเปนครูที่ปรึกษา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ 
มีแผนการพัฒนาที่มุงใหครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เชน จัดใหมีการอบรม ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู 
โดยใหความรู ความเขาใจในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแกครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ี
เกี่ยวของ และดําเนินการตามแผน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
แกครูที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของ   

   3.3 ครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง คือ มีการติดตอสื่อสารระหวางครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของทุกภาคเรียนดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย เชน เยี่ยมบาน สงจดหมาย จัดกิจกรรมวันพบผูปกครอง (Classroom meeting) 
เปนตน 

   3.4 มีกระบวนการในการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ คือ มีการศึกษา
นักเรียนเปนรายบุคคลและมีการคัดกรองนักเรียนกลุมปกติและกลุมเสี่ยง มีการชวยเหลือนักเรียนและ
ใหคําแนะนําปรึกษาเบ้ืองตนแกนักเรียน มีการติดตอส่ือสารกับผูเกี่ยวของในโรงเรียนและผูปกครอง มี
การจัดกิจกรรมโฮมรูม มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอความเปนอยูที่เหมาะสมทั้งดานเศรษฐกิจและ
สังคม 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

         เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามความคิดเห็น เปนเครื่องมือสําหรับการ
เก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
        ตอนที่ 1 เปนสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน ประสบการณการทํางานใน
ตําแหนงปจจุบัน เปนแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (checklist) 

        ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะครู ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามคูมือการประเมิน
สมรรถนะครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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        ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามคูมือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
        สําหรับแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของ
ลิเคอรท2 (Likert’s five rating scale) โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ 
ดังนี้ 
       ระดับ 5 หมายถึง สมรรถนะครู/การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
อยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเทากับ 5 คะแนน 

       ระดับ 4 หมายถึง สมรรถนะครู/การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
อยูในระดับมาก มีคาเทากับ 4 คะแนน                   

       ระดับ 3 หมายถึง สมรรถนะครู/การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
อยูในระดับปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน                  
       ระดับ 2 หมายถึง สมรรถนะครู/การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
อยูในระดับ นอย มีคาเทากับ 2 คะแนน                         

 ระดับ 1 หมายถึง สมรรถนะครู/การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
อยูในระดับนอยที่สุด มีคาเทากับ 1 คะแนน                        

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ  
         เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

         ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ โดยขอคําแนะนํา
จากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ แลวนําผลการศึกษามาปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือสรางขอคําถาม         
 ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และสํานวนภาษา แลวนําแบบสอบถามไป
ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (content validity) ของ
แบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน พิจารณาปรับปรุงแกไขตาม
รายละเอียดของตัวแปรโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) พิจารณาใช
ขอคําถามเปนรายขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป   
         ขั้นตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี จํานวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ทั้งหมด 32 คน  

                                                 
 

2
 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York : McGraw-Hill Book 

Company. 1961), 74. 
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ขั้นตอนท่ี 4 หาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีของครอนบัค3 
(Cronbach) หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) สมรรถนะครู และการดําเนินงานตาม
มาตรฐานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน เทากับ  0.979 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

         ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและเปนระบบ ผูวิจัยดําเนินตาม
ขั้นตอนตอไปนี้  
 ขั้นที่ 1 ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอความรวมมือจาก
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจาก
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
           ขั้นที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือ
ไปยังโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  
           ขั้นที่ 3 ผูวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

การวิเคราะหขอมูล 

       ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากผูตอบ มารวบรวมจัดทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป และเสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีศึกษา ผูวิจัยไดใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้ 
         1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติคาความถ่ี 
(frequency) และคารอยละ (percentage) 

         2. การวิเคราะหระดับสมรรถนะครูโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean)  และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

         3. การวิเคราะหการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยใชคามัชฌิม
เลขคณิต (arithmetic mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

        สําหรับการวิเคราะหสมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี คามัชฌิมเลขคณิตท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูให

                                                 
 

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

Harper & Row Publisher, 1974), 161. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 
 
ขอมูล ตกอยูในชวงคามัชฌิมเลขคณิตใด ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหโดยเทียบกับเกณฑ
ตามแนวคิดของเบสท (Best)4  ดังน้ี 

 คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 - 5.00 หมายถึง สมรรถนะครู/การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ในระดับมากท่ีสุด 
        คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง สมรรถนะครู/การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ในระดับมาก 

        คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง สมรรถนะครู/การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ในระดับปานกลาง 
          คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง สมรรถนะครู/การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ในระดับนอย   

       คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง สมรรถนะครู/การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ในระดับนอยท่ีสุด                                          

       4. การวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนัก เรียน  นํามาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ แบบเพียรสัน            
(Pearson’s Product Moment Correlation) โดยการพิจารณาระดับความสัมพันธ  ดังนี้คือ                     
   
       คาสหสัมพันธ 0.70 ขึ้นไป  แสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน 

                 อยูในระดับมาก 

         คาสหสัมพันธ 0.31 ถึง 0.69 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน 

                   อยูในระดับปานกลาง 
 คาสหสัมพันธ 0 ถึง 0.30   แสดงวา ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกัน 

                   อยูในระดับต่ํา5 

สรุป 

        การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือทราบ 1) สมรรถนะ
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 2) การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือ
                                                 
 

4John W. Best, Research in Education, 4th ed. (New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 
1981), 182.   

 
5ชูศรี วงศรัตนะ, เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย, พิมพครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), 85-87. 
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นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  และ3) ความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูกับการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยใช
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี จํานวน 19 โรงเรียน เปนหนวยวิเคราะห โดยมีผูใหขอมูล 
โรงเรียนละ 4 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการ(ผูดูแลฝายกิจการนักเรียน) ครู
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  ครูประจําชั้น/ครูแนะแนว รวมทั้งสิ้น 76 คน เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับสมรรถนะครู ประกอบดวย 1. สมรรถนะหลัก และ2. สมรรถนะประจําสาย
งาน ตามคูมือการประเมินสมรรถนะครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามคูมือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในดานกระบวนการ (process)  มี 4 มาตรฐาน 
ไดแก มาตรฐานที่ 2.1 การบริหารและการจัดการดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ  
มาตรฐานท่ี 2.2 การพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดี
และมีทักษะในการเปนครูที่ปรึกษา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 2.3 ครูที่ปรึกษา ผูปกครองและผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง มาตรฐานท่ี 2.4 มีกระบวนการการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ จากนั้น
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดวยคาสถิติความถ่ี (f) 
และคารอยละ (%) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (rxy) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเร่ือง “สมรรถนะครูกับการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี” โดย
ใชสถานศึกษาเปนหนวยงานวิเคราะห (unit of analysis) ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา 
ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน 19 โรง โดยกําหนดผูใหขอมูล สถานศึกษาละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน 
ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน 19 โรง จํานวน 76 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เมื่อไดขอมูลจาก
แบบสอบถาม นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย นําเสนอ
เปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหสมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
 ตอนท่ี 4  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 4 กลุม 
คือ ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการ (ผูดูแลฝายกิจการนักเรียน) ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
และครูประจําชั้น/ครูแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 
19 โรง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ (ผูดูแลฝายกิจการ
นักเรียน) จํานวน 1 คน ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 1 คน และครูประจําชั้น/ครูแนะแนว 
จํานวน 1 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 76 คน การวิเคราะหพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงหนาที่ และประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม          

ขอ สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1 เพศ 

      - ชาย 
      - หญิง 

 
33 
43 

 
43.42 
56.58 

รวม 76 100.00 
2 อายุ 

      - 20-30 ป 
      - 31-40 ป 
      - 41-50 ป 
      - 51 ปขึ้นไป 

 
5 
15 
16 
40 

 
6.58 
19.74 
21.05 
52.63 

รวม 76 100.00 
3 ระดับการศึกษา 

      - ปริญญาตรี 
      - ปริญญาโท 
      - ปริญญาเอก 

 
18 
53 
5 

 
23.68 
69.74 
6.58 

รวม 76 100.00 
4 ตําแหนงหนาที่ 

      - ผูอํานวยการสถานศึกษา 
      - รองผูอํานวยการสถานศึกษา (ผูดูแลฝายกิจการนักเรียน) 
      - ครูหัวหนากลุมสาระ 
      - ครปูระจําชั้น/ครูแนะแนว 

 
19 
19 
19 
19 

 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

รวม 76 100.00 
5 ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 

      - 6-10 ป 
      - 11-15 ป 
      - 16-20 ป 
      - 21-25 ป 
      - 26 ปขึ้นไป 

 
15 
1 
13 
9 
38 

 
19.74 
1.32 
17.10 
11.84 
50.00 

รวม 76 100.00 
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  จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 
56.58 เปนเพศชาย 33 คน คิดเปนรอยละ 43.42 เปนผูที่มีอายุ 51 ปขึ้นไปมากท่ีสุด จํานวน 40 คน 
คิดเปนรอยละ 52.63 รองลงมาอายุระหวาง 41 - 50 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 21.05 
รองลงมาอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 19.74 และอายุระหวาง 20 – 30 ป 
นอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 6.58 ระดับการศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมาก
ที่สุด จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 69.74 รองลงมาคือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 18 
คน คิดเปนรอยละ 23.68 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกนอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
6.58 สําหรับตําแหนงหนาที่พบวา เปนผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการ (ผูดูแลฝายกิจการ
นักเรียน) ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูประจําชั้น/ครูแนะแนว มีจํานวนเทากันคือ 19 คน 
คิดเปนรอยละ 25.00 สวนประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบันที่มีจํานวนมากที่สุด คือ 
ประสบการณในการทํางานตั้งแต 26 ปขึ้นไป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ 
ประสบการณในการทํางานระหวาง 6 – 10 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 19.74 รองลงมาคือ 
ประสบการณในการทํางานระหวาง 16 – 20 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 17.10 สําหรับ
ประสบการณในการทํางานระหวาง 21 – 25 ป คิดเปนรอยละ 11.84 และประสบการณในการ
ทํางานระหวาง 11 – 15 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.32  

ตอนที่ 2  การวิเคราะหสมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
 การวิเคราะหสมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคา
มัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  จากกลุมตัวอยาง 19 โรง แลวนําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามแนวคิดของเบสท (Best)  
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ตารางที่ 3 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
   จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม (Xtot) 

ดาน สมรรถนะครู (Xtot) 
ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
2 
 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 

10 
11 

การมุงผลสมัฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงาน (X1) 
การบริการที่ดี (X2) 
 
การพัฒนาตนเอง (X3) 
การทํางานเปนทีม (X4) 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู (X5) 
การบริหารจัดการหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู (X6) 
การพัฒนาผูเรียน (X7) 
 
การบริหารจัดการช้ันเรียน 
(X8) 
การวิเคราะห สังเคราะห และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน (X9) 
ภาวะผูนําครู (X10) 
การสรางความสมัพันธและ
ความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการ
จัดการเรียนรู (X11) 

4.44 
 

4.44 
 

4.39 
4.38 
4.62 

 
4.26 

 
4.55 

 
4.57 

 
4.24 

 
4.46 
4.26 

0.46 
 

0.50 
 

0.58 
0.57 
0.51 

 
0.56 

 
0.47 

 
0.47 

 
0.57 

 
0.47 
0.54 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก
ที่สุด 
มาก 

 
มาก
ที่สุด 
มาก
ที่สุด 
มาก 

 
มาก 
มาก 

4.31 
 

4.55 
 

4.43 
4.46 
4.52 

 
4.17 

 
4.52 

 
4.32 

 
4.05 

 
4.25 
4.20 

0.67 
 

0.64 
 

0.63 
0.53 
0.59 

 
0.57 

 
0.55 

 
0.51 

 
0.70 

 
0.58 
0.63 

มาก 
 

มาก
ที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก
ที่สุด 
มาก 

 
มาก
ที่สุด 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

4.37 
 

4.50 
 

4.41 
4.40 
4.57 

 
4.21 

 
4.54 

 
4.44 

 
4.15 

 
4.36 
4.23 

0.58 
 

0.57 
 

0.61 
0.55 
0.55 

 
0.57 

 
0.51 

 
0.51 

 
0.64 

 
0.53 
0.58 

มาก 
 

มาก
ที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก
ที่สุด 
มาก 

 
มาก
ที่สุด 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม (Xtot) 4.43 0.40 มาก 4.34 0.50 มาก 4.38 0.45 มาก 
  จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวม (Xtot) อยูในระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.45)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 3 ดาน เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้ ดาน
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ( X = 4.57, S.D. = 0.55) ดานการพัฒนาผูเรียน ( X = 4.54, 
S.D. = 0.51) การบริการท่ีดี ( X = 4.50, S.D. = 0.57) และอยูในระดับมาก 8 ดาน เรียงลําดับคา
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังนี้ การบริหารจัดการชั้นเรียน ( X = 4.44, S.D. = 0.51) การ
พัฒนาตนเอง ( X = 4.41, S.D. = 0.61) การทํางานเปนทีม ( X = 4.40, S.D. = 0.55) การมุง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ( X = 4.37, S.D. = 0.58) ภาวะผูนําครู ( X = 4.36, S.D. = 0.53) การ
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สรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู ( X = 4.23, S.D. = 0.58) การ
บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ( X = 4.21, S.D. = 0.57) และการวิเคราะห 
สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน ( X = 4.15, S.D. = 0.64) มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 
สําหรับผูบริหารมีความคิดเห็นวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.40) ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นวาสมรรถนะครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ( X = 4.34, S.D. = 0.50) 
แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 

ตารางที่ 4  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะครูในโรงเรียน 
  มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (X1) 

ขอ สมรรถนะคร ู(X1) 
ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 

ค รู มี ค ว า ม มุ ง มั่ น ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง า น ใ นหน า ที่ ใ ห มี
คุณภาพ  ถูกต องครบถ วน
สมบูรณ 
ครูมีการวางแผน  กํ าหนด
เปาหมาย ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
ครูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
ในกา รพัฒนากา ร จัดก า ร
เรียนรู  
ครูมีการปรับปรุงพัฒนางานให
มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
ครูมีการพัฒนาผลงานอยาง
ตอเนื่อง 

4.42 
 
 
 

4.53 
 
 

4.45 
 
 

4.37 
 

4.42 

0.55 
 
 
 

0.56 
 
 

0.55 
 
 

0.59 
 

0.50 

มาก 
 
 
 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 

4.40 
 
 
 

4.24 
 
 

4.34 
 
 

4.29 
 

4.29 

0.68 
 
 
 

0.79 
 
 

0.75 
 
 

0.77 
 

0.77 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

4.41 
 
 
 

4.38 
 
 

4.39 
 
 

4.32 
 

4.36 
 

0.61 
 
 
 

0.69 
 
 

0.65 
 
 

0.68 
 

0.65 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

รวม  4.44 0.46 มาก 4.31 0.67 มาก 4.37 0.58 มาก 
 จากตารางที่ 4 พบวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (X1) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.58)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา สมรรถนะครูดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกขอ 
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ครูมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมี
คุณภาพ ถูกตองครบถวนสมบูรณ  ( X = 4.41, S.D. = 0.61) ครูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
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พัฒนาการจัดการเรียนรู  ( X = 4.39, S.D. = 0.65) ครูมีการวางแผน กําหนดเปาหมาย ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ( X = 4.38, S.D. = 0.69) ครูมีการพัฒนาผลงานอยางตอเนื่อง ( X = 
4.36, S.D. = 0.65) และครูมีการปรับปรุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ( X = 4.32, 
S.D. = 0.68) มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด สําหรับผูบริหารมีความคิดเห็นวา สมรรถนะครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.46) ในขณะท่ีครูมีความคิดเห็นวาสมรรถนะครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เชนเดียวกัน ( X = 4.31, S.D. = 0.67) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน  

ตารางที่ 5  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะครใูนโรงเรียน 
  มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริการทีด่ี (X2) 

ขอ สมรรถนะครู (X2) 
ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
6 
 
7 
 
8 
 
 
 

ครูมีความมุงมั่น ตั้งใจ เต็มใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
ครูมีความภาคภูมิใจ และสุขใจ
ในการปฏิบัติงาน 
ครูมีการปรับปรุงการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห มี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
เพื่อตอบสนองความตองการ
ของนักเรียน และผูปกครอง
หรือผูมาขอรับบริการ 

4.50 
 

4.50 
 

4.32 

0.56 
 

0.56 
 

0.57 

มาก
ที่สุด 
มาก
ที่สุด 
มาก 

4.62 
 

4.66 
 

4.37 

0.64 
 

0.62 
 

0.75 
 
 

มาก
ที่สุด 
มาก
ที่สุด 
มาก 

4.57 
 

4.58 
 

4.34 
 

0.60 
 

0.59 
 

0.66 

มาก
ที่สุด 
มาก
ที่สุด 
มาก 

รวม 4.44 0.50 มาก 4.55 0.64 มาก
ที่สุด 

4.50 0.57 มาก
ที่สุด 

  จากตารางที่ 5 พบวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริการ
ที่ดี (X2) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D. = 0.57)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
สมรรถนะครูดานการบริการที่ดี อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหานอยไดดังนี้ ครูมีความภาคภูมิใจ และสุขใจในการปฏิบัติงาน ( X = 4.58, S.D. = 0.59) ครู
มีความมุงมั่น ตั้งใจ เต็มใจ ในการปฏิบัติงาน ( X = 4.57, S.D. = 0.60) และมีจํานวน 1 ขออยูใน
ระดับมากคือ ครูมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือ
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ตอบสนองความตองการของนักเรียน และผูปกครองหรือผูมาขอรับบริการ ( X = 4.34, S.D. = 0.66)  
มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด สําหรับผูบริหารมีความคิดเห็นวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี ดานการบริการท่ีดี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.50) ในขณะ
ที่ครูมีความคิดเห็นวาสมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริการที่ดี โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55, S.D. = 0.64)  แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง
กัน  

ตารางที่ 6  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะครูในโรงเรียน 
  มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ดานการพัฒนาตนเอง (X3) 

ขอ สมรรถนะครู (X3) 
ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
9 
 
 
 
 

10 
 

11 
 

ค รูมี ก า รศึ กษาค นคว าห า
ความรู  ติดตาม เขาอบรม/
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู 
องคความรูใหมๆ ทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
ครูนําผลการวิจัยในช้ันเรียนมา
พัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 
ครูมีการสรางเครือขายการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองท้ัง
ภายในและนอกสถานศึกษา 

4.58 
 
 
 
 

4.26 
 

4.34 
 

0.64 
 
 
 
 

0.64 
 

0.63 

มาก
ที่สุด 

 
 
 

มาก 
 

มาก 

4.53 
 
 
 
 

4.37 
 

4.39 

0.60 
 
 
 
 

0.71 
 

0.68 

มาก
ที่สุด 

 
 
 

มาก 
 

มาก 

4.55 
 
 
 
 

4.32 
 

4.37 

0.62 
 
 
 
 

0.68 
 

0.65 

มาก
ที่สุด 

 
 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.39 0.58 มาก 4.43 0.63 มาก 4.41 0.61 มาก 
  จากตารางท่ี 6 พบวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการพัฒนา
ตนเอง (X3) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.61)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
สมรรถนะครูดานการพัฒนาตนเอง อยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 1 ขอดังนี้ ครูมีการศึกษาคนควาหา
ความรู ติดตาม เขาอบรม/สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู องคความรูใหมๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
( X = 4.55, S.D. = 0.62) นอกนั้นอยูในระดับมาก จํานวน 2 ขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหานอยไดดังนี้ ครูมีการสรางเครือขายการเรียนรู เพ่ือพัฒนาตนเองท้ังภายในและนอก
สถานศึกษา ( X = 4.37, S.D. = 0.65) และครูนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาตนเอง และพัฒนา
งาน ( X = 4.32, S.D. = 0.68)  มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด   สําหรับผูบริหารมีความคิดเห็นวา 
สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมอยูในระดับ
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มาก ( X = 4.39, S.D. = 0.58) ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นวาสมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี ดานการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ( X = 4.43, S.D. = 
0.63) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน   

ตารางที่ 7  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัสมรรถนะครูในโรงเรียน 
  มัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ดานการทํางานเปนทีม (X4) 

ขอ สมรรถนะครู (X4) 
ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
12 
 
 

13 
 

14 
 
 
 

15 

ครูใหความรวมมือ ชวยเหลือ 
สนับสนุน เสริมแรงใหกําลังใจ
แกเพื่อนรวมงาน 
ครูสามารถปรับตัวเขากับผูอื่น
หรือทีมงานได 
ครูสามารถปฏิบัติงานกับเพื่อน
รวมงานไดอยางเหมาะสม 
เปนไดทั้งผูนําและผูตามตาม
สถานการณที่เปลี่ยนไป 
ครูสรางและรักษาสัมพันธภาพ
ความเปนเพ่ือน พี่นองที่ดีกับ
สมาชิก  เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย 

4.50 
 
 

4.47 
 

4.26 
 
 
 

4.29 

0.58 
 
 

0.69 
 

0.64 
 
 
 

0.69 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 
มาก 

 
 
 

มาก 

4.58 
 
 

4.47 
 

4.35 
 
 
 

4.34 

0.60 
 
 

0.65 
 

0.63 
 
 
 

0.63 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 
มาก 

 
 
 

มาก 

4.54 
 
 

4.47 
 

4.30 
 
 
 

4.32 

0.58 
 
 

0.66 
 

0.63 
 
 
 

0.66 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 
มาก 

 
 
 

มาก 

รวม 4.38 0.57 มาก 4.46 0.53 มาก 4.41 0.55 มาก 
  จากตารางท่ี 7 พบวา สมรรถนะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการทํางาน
เปนทีม (X4) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอใน
ภาพรวมพบวา สมรรถนะครูดานการทํางานเปนทีม อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ขอดังนี้ ครูให
ความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรงใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงาน ( X = 4.54, S.D. = 0.58) 
นอกนั้นอยูในระดับมาก จํานวน 3 ขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ครู
สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนหรือทีมงานได ( X = 4.47, S.D. = 0.66) ครูสรางและรักษาสัมพันธภาพ
ความเปนเพ่ือน พ่ีนองที่ดีกับสมาชิก เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  
( X = 4.32, S.D. = 0.66) และครูสามารถปฏิบัติงานกับเพ่ือนรวมงานไดอยางเหมาะสม เปนไดทั้ง
ผูนําและผูตามตามสถานการณที่เปลี่ยนไป ( X = 4.30, S.D. = 0.63) มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด   
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สําหรับผูบริหารมีความคิดเห็นวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการ
ทํางานเปนทีม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.57) ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นวา
สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการทํางานเปนทีม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากเชนเดียวกัน ( X = 4.46, S.D. = 0.53) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
 
ตารางที่ 8   คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะครูในโรงเรียน

 มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (X5) 

ขอ สมรรถนะครู (X5) 
ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
16 
 

17 
 

18 
 
 

19 
 
 

20 

ค รูมี ค วามรั ก  ศ รัทธา  ต อ
วิชาชีพครู 
ครูยึดมั่นในอุดมการณของ
วิชาชีพครู 
ครูประพฤติปฏิบัติตนถูกตอง
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ครูเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน
และสั งคมเ พ่ือสร า งความ
ศรัทธาในวิชาชีพครู 
ครูปฏิบัติตนและดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.76 
 

4.66 
 

4.69 
 
 

4.58 
 
 

4.42 

0.49 
 

0.63 
 

0.57 
 
 

0.55 
 
 

0.64 

มาก
ที่สุด 
มาก
ที่สุด 
มาก
ที่สุด 

 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

4.60 
 

4.58 
 

4.50 
 
 

4.58 
 
 

4.34 

0.55 
 

0.60 
 

0.69 
 
 

0.64 
 
 

0.75 

มาก
ที่สุด 
มาก
ที่สุด 
มาก
ที่สุด 

 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

4.68 
 

4.62 
 

4.59 
 
 

4.58 
 
 

4.38 

0.52 
 

0.61 
 

0.64 
 
 

0.59 
 
 

0.69 

มาก
ที่สุด 
มาก
ที่สุด 
มาก
ที่สุด 

 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

รวม 4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

4.52 0.59 มาก
ที่สุด 

4.57 0.55 มาก
ที่สุด 

 จากตารางที่ 8 พบวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (X5) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.55) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา สมรรถนะครูดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูในระดับมาก
ที่สุด จํานวน 4 ขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ครูมีความรัก ศรัทธา ตอ
วิชาชีพครู  ( X = 4.68, S.D. = 0.52) ครูยึดมั่นในอุดมการณของวิชาชีพครู ( X = 4.62, S.D. = 
0.61) ครูประพฤติปฺฏิบัติตนถูกตองตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ( X = 
4.59, S.D. = 0.64) ครูเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนและสังคมเพ่ือสรางความศรัทธาในวิชาชีพครู 
( X = 4.58, S.D. = 0.59) และมีจํานวน 1 ขอ อยูในระดับมากดังนี้ ครูปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตาม

   ส
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 4.38, S.D. = 0.69) มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด สําหรับ
ผูบริหารมีความคิดเห็นวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.62, S.D. = 0.51) ในขณะที่ครูมี
ความคิดเห็นวาสมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน ( X = 4.52, S.D. = 0.59) แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 

ตารางที่ 9  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะครูในโรงเรียน 
  มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู (X6) 

ขอ สมรรถนะครู  (X6) 
ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
21 
 
  

22 
 
 
 

23 
 
 
 

24 
 
 

ครูสามารถสราง พัฒนา
หลักสตูรและการจัดการ
เรียนรู 
ครูสามารถออกแบบการ
เรียนรูใหสอดคลองกับระบบ
การเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปน
สําคัญ 
ครูสามารถใชและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีอยาง
หลากหลายเหมาะสมกับ
เนื้อหาและกจิกรรมการเรียนรู 
ครูออกแบบการวัดประเมินผล
การเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู 

4.37 
 
 

4.37 
 
 
 

4.13 
 
 
 

4.16 

0.67 
 
 

0.67 
 
 
 

0.62 
 
 
 

0.64 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 

4.29 
 
 

4.24 
 
 
 

4.08 
 
 
 

4.08 

0.65 
 
 

0.68 
 
 
 

0.63 
 
 
 

0.67 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 

4.33 
 
 

4.30 
 
 
 

4.11 
 
 
 

4.11 

0.66 
 
 

0.67 
 
 
 

0.62 
 
 
 

0.65 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 

รวม 4.26 0.56 มาก 4.17 0.57 มาก 4.21 0.57 มาก 
  จากตารางที่ 9 พบวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู (X6) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.21, S.D. = 0.57) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สมรรถนะครูดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู อยู
ในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ครูสามารถสราง พัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ( X = 4.33, S.D. = 0.66) ครูสามารถออกแบบการเรียนรูให
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สอดคลองกับระบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ( X = 4.30, S.D. = 0.67) ครูออกแบบการวัด
ประเมินผลการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู ( X = 4.11, 
S.D. = 0.65) และครูสามารถใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีอยางหลากหลายเหมาะสมกับ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู ( X = 4.11, S.D. = 0.62) สําหรับผูบริหารมีความคิดเห็นวา 
สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.56) ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นวา
สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.57) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน 

ตารางที่ 10  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะครูในโรงเรียน 
  มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการพัฒนาผูเรียน  (X7)             

ขอ สมรรถนะครู  (X7) 
ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
25 
 
 

26 
 
 

27 
 
 
 

28 
 

ครูสามารถปลูกฝงคณุธรรม 
จริยธรรมแกผูเรียนในการ
จัดการเรียนรูในช้ันเรียน 
ครูสามารถพัฒนาทักษะชีวิต 
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของนักเรียนไดอยางเหมาะสม 
ครูสามารถปลูกฝงความเปน
ประชาธิปไตยและความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย
ใหแกนักเรียน 
ค รูสามารถ จัดระบบดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพ 

4.66 
 
 

4.47 
 
 

4.50 
 
 
 

4.58 

0.63 
 
 

0.56 
 
 

0.56 
 
 
 

0.55 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 
 

มาก
ที่สุด 

 
 

มาก
ที่สุด 

4.61 
 
 

4.47 
 
 

4.53 
 
 
 

4.47 

0.59 
 
 

0.65 
 
 

0.56 
 
 
 

0.60 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 
 

มาก
ที่สุด 

 
 

มาก 

4.63 
 
 

4.47 
 
 

4.51 
 
 
 

4.53 

0.61 
 
 

0.60 
 
 

0.55 
 
 
 

0.58 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 
 

มาก
ที่สุด 

 
 

มาก
ทีสุ่ด 

รวม 4.55 0.47 มาก
ที่สุด 

4.52 0.55 มาก
ที่สุด 

4.54 0.51 มาก
ที่สุด 

 จากตารางที่ 10 พบวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการพัฒนา
ผูเรียน (X7) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา สมรรถนะครูดานการพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 3 ขอ เรียงลําดับคามัชฌิม
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เลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังน้ี ครูสามารถปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการ
เรียนรูในชั้นเรียน ( X = 4.63, S.D. = 0.61) ครูสามารถจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพ ( X = 4.53, S.D. = 0.58) ครูสามารถปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยและความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทยใหแกนักเรียน ( X = 4.51, S.D. = 0.55) และมีจํานวน 1 ขอ มีสมรรถนะ
ครูดานการพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมากดังนี้ ครูสามารถพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของนักเรียนไดอยางเหมาะสม ( X = 4.47, S.D. = 0.60) มีคามัชฌิมนอยที่สุด สําหรับ
ผูบริหารมีความคิดเห็นวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการพัฒนา
ผูเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55, S.D. = 0.47) ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นวา
สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการพัฒนาผูเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด ( X = 4.52, S.D. = 0.55) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 

ตารางที่ 11  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะครูในโรงเรียน 
  มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน (X8)        

ขอ สมรรถนะครู (X8) 
ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
29 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

31 
 
 

ครูจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียน เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูอยางมี
ความสุขและความปลอดภัย
ของผูเรียน 
ครูจัดทําขอมลูสารสนเทศของ
นักเรียนเปนรายบุคคล และ
เอกสารประจําช้ันเรียน/
ประจําวิชาอยางถูกตอง
ครบถวนเปนปจจุบัน 
ครูมีการประเมินการกํากับ
ดูแลช้ันเรียนรายช้ัน/รายวิชา 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางมี
ความสุข และความปลอดภัย
ของผูเรียน 

4.63 
 
 
 
 
 

4.45 
 
 
 
 

4.63 

0.54 
 
 
 
 
 

0.50 
 
 
 
 

0.63 
 
 
 
 

มาก
ที่สุด 

 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก
ที่สุด 

4.32 
 
 
 
 
 

4.26 
 
 
 
 

4.37 

0.66 
 
 
 
 
 

0.55 
 
 
 
 

0.59 

มาก 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 

4.47 
 
 
 
 
 

4.36 
 
 
 
 

4.50 

0.62 
 
 
 
 
 

0.53 
 
 
 
 

0.62 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก
ที่สุด 

รวม 4.57 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

4.32 0.51 มาก 4.44 0.51 มาก 
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 จากตารางท่ี 11 พบวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการ
บริหารจัดการชั้นเรียน (X8) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา สมรรถนะครูดานการบริหารจัดการชั้นเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 1 ขอ ครู
มีการประเมินการกํากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข และ
ความปลอดภัยของผูเรียน ( X = 4.50, S.D. = 0.62) นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ครูจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุขและความปลอดภัยของผูเรียน ( X = 4.47, S.D. = 0.62) และ
ครูจัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล และเอกสารประจําชั้นเรียน /ประจําวิชาอยาง
ถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน ( X = 4.36, S.D. = 0.53) มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด สําหรับ
ผูบริหารมีความคิดเห็นวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริหาร
จัดการชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.57, S.D. = 0.47) ในขณะที่ครูมีความ
คิดเห็นวาสมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.32, S.D. = 0.51) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง
กัน 

ตารางที่ 12  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะครูในโรงเรียน 
 มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
 ผูเรียน (X9) 

ขอ สมรรถนะครู (X9) 
ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
32 
 
 
 

33 
 
 

34 
 
 

ครูสามารถทําความเขาใจ 
รวบรวม จําแนกแยกประเด็น
สภาพของปญหาของนักเรยีน
เปนสวนยอยได 
ครูสามารถประมวลหาขอสรุป
ของปญหาของนักเรียนอยาง
เปนระบบ 
ครูสามารถนําขอสรุปของ
ปญหาไปใชในการวิจัยเพื่อ
พัฒนานักเรียน 

4.37 
 
 
 

4.18 
 
 

4.18 
 
 

0.59 
 
 
 

0.65 
 
 

0.61 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

4.03 
 
 
 

4.11 
 
 

4.00 
 
 

0.72 
 
 
 

0.69 
 
 

0.74 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

4.20 
 
 
 

4.14 
 
 

4.09 
 
 

0.67 
 
 
 

0.67 
 
 

0.68 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



103 
 

 
 

ตารางที่ 12  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะครูในโรงเรียน 
 มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
 ผูเรียน (X9) (ตอ) 

ขอ สมรรถนะครู (X9) 
ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
35 ครูสามารถวิเคราะหองคกร

หรืองานในภาพรวมและ
ดําเนินการแกปญหาเพื่อ
พัฒนางานอยางเปนระบบ 

4.24 0.57 มาก 4.08 0.75 มาก 4.16 
 

0.67 
 

มาก 

รวม 4.25 0.57 มาก 4.05 0.70 มาก 4.15 0.64 มาก 
 จากตารางท่ี 12 พบวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการ
วิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน (X9) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.15) 
(S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สมรรถนะครูดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัย
เพ่ือพัฒนาผูเรียน อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ครู
สามารถทําความเขาใจ รวบรวม จําแนกแยกประเด็นสภาพของปญหาของนักเรียนเปนสวนยอยได  
( X = 4.20, S.D. = 0.67) ครูสามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการแกปญหา
เพ่ือพัฒนางานอยางเปนระบบ ( X = 4.16, S.D. = 0.67) ครูสามารถประมวลหาขอสรุปของปญหา
ของนักเรียนอยางเปนระบบ ( X = 4.14, S.D. = 0.67) และครูสามารถนําขอสรุปของปญหาไปใชใน
การวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียน ( X = 4.09, S.D. = 0.68) มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด สําหรับผูบริหาร
มีความคิดเห็นวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการวิเคราะห สังเคราะห 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.57) ในขณะที่ครูมี
ความคิดเห็นวาสมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการวิเคราะห สังเคราะห 
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.05, S.D. = 0.70) แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
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ตารางที่ 13  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะครูในโรงเรียน 
 มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานภาวะผูนําครู (X10) 

ขอ สมรรถนะครู (X10) 
ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
36 
 
 
 
 

37 
 
 
 
 

38 
 
 

ครูมีวุฒิภาวะความเปนผูใหญ
ที่เหมาะสมกับความเปนครู 
เชน มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสวนรวม เห็น
คุณคาใหเกยีรตผิูอื่น เปนตน 
ครูเปนผูวางแผน มีวิสัยทัศน 
นํามา ซ่ึ งการ เปลี่ ยนแปลง
พัฒนาองคกร เพื่อใหบรรลุ
เ ป า ห ม า ย  พั น ธ กิ จ ข อ ง
โรงเรียน 
ครูแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
แ ล ะ กั น ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกหองเรียนดวยความ
เต็มใจ เพื่อกอใหเกิดพลังแหง
การเรียนรู และพัฒนาการ
จัดการเ รียนการสอนใหมี
คุณภาพ 

4.58 
 
 
 
 

4.50 
 
 
 
 

4.32 

0.50 
 
 
 
 

0.51 
 
 
 
 

0.57 

มาก
ที่สุด 

 
 
 

มาก
ที่สุด 

 
 
 

มาก 

4.45 
 
 
 
 

4.21 
 
 
 
 

4.11 

0.65 
 
 
 
 

0.66 
 
 
 
 

0.73 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 

4.51 
 
 
 
 

4.36 
 
 
 
 

4.21 

0.58 
 
 
 
 

0.60 
 
 
 
 

0.66 

มาก
ที่สุด 

 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 

รวม 4.46 0.47 มาก 4.25 0.58 มาก 4.36 0.53 มาก 
 จากตารางที่ 13 พบวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานภาวะผูนํา
ครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สมรรถนะ
ครูดานภาวะผูนําครู (X10) อยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 1 ขอ ดังนี้ ครูมีวุฒิภาวะความเปนผูใหญที่
เหมาะสมกับความเปนครู เชน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม เห็นคุณคาใหเกียรติผูอ่ืน 
เปนตน ( X = 4.51, S.D. = 0.58) นอกนั้นอยูในระดับมากเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หานอยไดดังน้ี ครูเปนผูวางแผน มีวิสัยทัศน นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคกร เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย พันธกิจของโรงเรียน ( X = 4.36, S.D. = 0.60) และครูแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันทั้ง
ภายในและภายนอกหองเรียนดวยความเต็มใจ เพ่ือกอใหเกิดพลังแหงการเรียนรู และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ( X = 4.21, S.D. = 0.66) มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด สําหรับ
ผูบริหารมีความคิดเห็นวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานภาวะผูนําครู 
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โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = 0.47) ในขณะท่ีครูมีความคิดเห็นวาสมรรถนะครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานภาวะผูนําครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X = 4.25, 
S.D. = 0.58) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 

ตารางที่ 14  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะครูในโรงเรียน 
   มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือ
  การจัดการเรียนรู  (X11)                             

ขอ สมรรถนะครู (X11) 
ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
39 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

41 
 
 
 

42 

ครูสามารถประสานความ
รวมมือ สรางความสัมพันธที่ดี
กับชุมชน/ผูปกครอง เพื่อ
สนับสนุนสงเสริมการจัดการ
เรียนรู 
ครูสามารถประสานความ
รวมมือ สรางความสัมพันธที่ดี
กับองคกรภาครัฐและเอกชน 
เพื่อสนับสนุนสงเสริมการ
จัดการเรียนรู 
ครูสามารถสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางครู/
ผูปกครอง/ชุมชน เพื่อสงเสรมิ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู 
ครูสามารถสรางเครือขาย
ความรวมมือท้ังองคกรภาครัฐ
และเอกชน เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู 

4.34 
 
 
 
 

4.24 
 
 
 
 

4.26 
 
 
 

4.21 

0.53 
 
 
 
 

0.59 
 
 
 
 

0.64 
 
 
 

0.62 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 

4.37 
 
 
 
 

4.16 
 
 
 
 

4.16 
 
 
 

4.11 

0.63 
 
 
 
 

0.68 
 
 
 
 

0.72 
 
 
 

0.73 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 

4.36 
 
 
 
 

4.20 
 
 
 
 

4.21 
 
 
 

4.16 

0.58 
 
 
 
 

0.63 
 
 
 
 

0.68 
 
 
 

0.67 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 

รวม 4.26 0.54 มาก 4.20 0.63 มาก 4.23 0.58 มาก 
 จากตารางที่ 14 พบวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการสราง
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู (X11) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X = 4.23, S.D. = 0.58)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สมรรถนะครูดานการสรางความสัมพันธ
และความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอยไดดังนี้ ครูสามารถประสานความรวมมือ สรางความสั มพันธที่ดีกับชุมชน/
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ผูปกครอง เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู ( X = 4.36, S.D. = 0.58) ครูสามารถสราง
เครือขายความรวมมือระหวางครู/ผูปกครอง/ชุมชน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู ( X = 
4.21, S.D. = 0.68) ครูสามารถประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธที่ดีกับองคกรภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู ( X = 4.20, S.D. = 0.63) และครูสามารถสราง
เครือขายความรวมมือทั้งองคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู  ( X = 
4.16, S.D. = 0.67) มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด สําหรับผูบริหารมีความคิดเห็นวา สมรรถนะครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการ
จัดการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.54) ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นวา
สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.63) แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน  
  
ตอนที่ 3 การวิเคราะหการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

มัธยมศึกษา  จังหวัดปทุมธานี 
 การวิเคราะหการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากกลุมตัวอยาง 19 โรงเรียน แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตามแนวคิด
ของเบสท (Best) ตามท่ีไดกําหนดไวพบวาการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อยูในระดับมากซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไว ดังรายละเอียดตามตารางตอไปน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



107 
 

 
 

ตารางที่ 15  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินงานตามมาตรฐาน
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม(Ytot)         

ดาน 
การดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

(Ytot)         

ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 

การบริหารจัดการระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง
เปนระบบ (Y1) 
พั ฒ น า ค รู ที่ ป รึ ก ษ า แ ล ะ
บุ ค ล าก รที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ใ ห มี
ความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่
ดีและมีทักษะในการเปนครูที่
ป รึ ก ษ า  เ พื่ อ ใ ห ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (Y2) 
ครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และ
ผู เ กี่ ย วข องมีการประส าน
สัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง (Y3) 
มีการชวยเหลือนักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ (Y4) 

4.38 
 
 

4.43 
 
 
 
 
 
 

4.73 
 
 
 

4.69 
 

0.40 
 
 

0.48 
 
 
 
 
 
 

0.42 
 
 
 

0.38 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 

มาก
ที่สุด 

 
 

มาก
ที่สุด 

4.38 
 
 

4.23 
 
 
 
 
 
 

4.50 
 
 
 

4.49 
 

0.64 
 
 

0.62 
 
 
 
 
 
 

0.61 
 
 
 

0.57 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 

มาก
ที่สุด 

 
 

มาก 

4.38 
 
 

4.33 
 
 
 
 
 
 

4.62 
 
 
 

4.59 

0.53 
 
 

0.56 
 
 
 
 
 
 

0.53 
 
 
 

0.49 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 

มาก
ที่สุด 

 
 

มาก
ที่สุด 

รวม (Ytot)         4.54 0.36 มาก
ที่สุด 

4.39 0.56 มาก 4.46 0.47 มาก 

 จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม (Ytot) อยูในระดับมาก  
( X = 4.46, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ดาน เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
นอยไดดังนี้ ดานครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง ( X = 4.62, S.D. = 0.53) และดานมีการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 
4.59, S.D. = 0.49) นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้   
ดานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ ( X = 4.38, S.D. = 0.58) 
และดานการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและมี
ทักษะในการเปนครูที่ปรึกษา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 4.33, 
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S.D. = 0.56) มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด สําหรับผูบริหารมีความคิดเห็นวา การดําเนินงานตาม
มาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54, S.D. = 0.36) ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นวา การดําเนินงานตาม
มาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.56) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 

ตารางที่ 16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการการดําเนินงานตามมาตรฐาน
   ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริหาร
   จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ (Y1)              

ขอ
การดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน

(Y1) 

ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

สถานศึกษามีการจัดทําการ
ดํ า เนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจน 
สถานศึกษามีการปฏิบัติงาน
ตามแผนระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนท่ีกําหนดไว 
สถานศึกษามีการกํากับ นิเทศ 
ติ ด ต า ม  ปร ะ เ มิ น ผ ลก า ร
ดําเนินงานตามแผนระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 
สถานศึกษาจัดทํารายงานการ
ประเมินผลระบบการดูแล
ช ว ย เ ห ลื อ นั ก เ รี ย น  เ พื่ อ
ทบทวน นําผลการประเมินไป
ปรับปรุง พัฒนาระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4.53 
 
 

4.45 
 
 

4.39 
 
 
 
 

4.32 
 
 
 
 

0.51 
 
 

0.60 
 
 

0.59 
 
 
 
 

0.53 
 
 
 
 
 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

4.39 
 
 

4.42 
 
 

4.37 
 
 
 
 

4.42 
 
 
 

0.68 
 
 

0.72 
 
 

0.67 
 
 
 
 

0.68 
 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 

4.46 
 
 

4.43 
 
 

4.38 
 
 
 
 

4.36 
 
 
 
 

0.60 
 
 

0.66 
 
 

0.63 
 
 
 
 

0.61 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
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ตารางที่ 16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการการดําเนินงานตามมาตรฐาน
   ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ดานการบริหาร
   จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ (Y1) (ตอ)      

ขอ 
การดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน

(Y1) 

ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

5 สถานศึกษาเผยแพร
ประชาสมัพันธผลสําเร็จของ
การดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรยีนตอ
ผูเกี่ยวของ 

4.24 0.59 มาก 4.29 0.65 
 

มาก 4.26 0.62 มาก 

รวม 4.38 0.40 มาก 4.38 0.64 มาก 4.38 0.53 มาก 
 จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ (Y1)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.38) (S.D. = 0.53) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังน้ี สถานศึกษามีการจัดทําการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางชัดเจน ( X = 4.46, S.D. = 0.60) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการปฏิบัติงานตามแผน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่กําหนดไว ( X = 4.43, S.D. = 0.66) สถานศึกษามีการกํากับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
( X = 4.38, S.D. = 0.63) สถานศึกษาจัดทํารายงานการประเมินผลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
เพ่ือทบทวน นําผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ( X = 4.36, S.D. 
= 0.61) และสถานศึกษาเผยแพรประชาสัมพันธผลสําเร็จของการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนตอผูเกี่ยวของ ( X = 4.26, S.D. = 0.62) มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด สําหรับผูบริหารมี
ความคิดเห็นวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี ดานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.40) ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นวา การดําเนินงานตาม
มาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.38, 
S.D. = 0.64) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
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ตารางที่ 17 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการการดําเนินงานตามมาตรฐาน       
                ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการพัฒนาครู          
                ทีป่รึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการ
 เปนครูที่ปรึกษา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Y2)    

ขอ 
การดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน

(Y2) 

ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามีแผนพัฒนาครูที่
ปรึกษา และบุคลากรที่
เกี่ยวของใหมีความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับการดูแล
ชวยเหลือนักเรยีน 
สถานศึกษามีแผนพัฒนาครูที่
ปรึกษา และบุคลากรที่
เกี่ยวของใหไดรับการพัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อ
พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/
แลกเปลีย่นเรยีนรูครูที่ปรึกษา 
และบุคลากรที่เกีย่วของ 
เพื่อใหความรู ความเขาใจใน
การดําเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรยีน 
สถานศึกษามีการดําเนินงาน
ต ามแผน  นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม 
ประเมินผลการดําเนินงาน
ระบบการ ดู แลช ว ย เหลื อ
นักเรียน เพื่อนํามาปรับปรุง
แกไขและพัฒนานักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4.50 
 
 
 
 

4.47 
 
 
 
 
 
 

4.45 
 
 
 
 
 

4.45 
 
 
 
 
 
 

0.51 
 
 
 
 

0.51 
 
 
 
 
 
 

0.50 
 
 
 
 
 

0.55 
 
 
 
 
 

มาก
ที่สุด 

 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 

4.26 
 
 
 
 

4.21 
 
 
 
 
 
 

4.16 
 
 
 
 
 

4.34 
 
 
 
 
 
 

0.72 
 
 
 
 

0.74 
 
 
 
 
 
 

0.64 
 
 
 
 
 

0.67 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 

4.38 
 
 
 
 

4.34 
 
 
 
 
 
 

4.30 
 
 
 
 
 

4.39 
 
 
 
 
 

0.63 
 
 
 
 

0.64 
 
 
 
 
 
 

0.59 
 
 
 
 
 

0.61 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 
 

มาก 
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ตารางที่ 17 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการการดําเนินงานตามมาตรฐาน
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการพัฒนาครู          
                ที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการ
 เปนครูที่ปรึกษา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Y2) (ตอ)    

ขอ 
การดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน

(Y2) 

ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

10 สถานศึกษามีการประกาศ
เกียรติคณุแกครูที่ปรึกษาดเีดน 
เพื่อเสรมิสรางขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัตหินาท่ีของครูที่
ปรึกษา เพื่อใหการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนมี
ประสิทธิภาพ 

4.26 0.76 มาก 4.16 
 

0.75 
 

มาก 4.21 
 

0.75 มาก 

รวม 4.43 0.48 มาก 4.23 0.62 มาก 4.33 0.56 มาก 
 จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ี
เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการเปนครูที่ปรึกษา เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ (Y2) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 
0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดาน
การพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เก่ียวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการ
เปนครูที่ปรึกษา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผน นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขและพัฒนา
นักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ( X = 4.39, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ สถานศึกษามีแผนพัฒนาครู
ที่ปรึกษา และบุคลากรที่เก่ียวของใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการดูแลชวยเหลือนักเรียน  ( X = 
4.38, S.D. = 0.63) สถานศึกษามีแผนพัฒนาครูที่ปรึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหไดรับการพัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค เพ่ือพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ( X = 
4.34, S.D. = 0.64) สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/แลกเปล่ียนเรียนรูครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่
เกี่ยวของ เพื่อใหความรู ความเขาใจในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ( X = 4.30, S.D. 
= 0.59) และสถานศึกษามีการประกาศเกียรติคุณแกครูที่ปรึกษาดีเดน เพ่ือเสริมสรางขวัญกําลังใจใน
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การปฏิบัติหนาที่ของครูที่ปรึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ  
( X = 4.21, S.D. = 0.75) มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด สําหรับผูบริหารมีความคิดเห็นวา การ
ดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดาน
การพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการ
เปนครูที่ปรึกษา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.43, S.D. = 0.48) ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการพัฒนาครูที่ปรึกษาและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการเปนครูที่ปรึกษา เพ่ื อให
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 
0.62) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
  
ตารางที่ 18  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการการดําเนินงานตามมาตรฐาน
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานครูที่ปรึกษา 
 ผูปกครอง และผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  (Y3) 

ขอ 
การดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน

(Y3) 

ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

11 
 
 
 

12 
 
 

13 

สถานศึกษามีการติดตอสื่อสาร
ร ะ ห ว า ง ค รู ที่ ป รึ ก ษ า กั บ
ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของ
อยางสมํ่าเสมอ 
สถานศึกษามีการเย่ียมบาน
นักเรียน เพื่อติดตอสื่อสารกับ
ผูปกครองและนักเรียน 
สถานศึกษามีการดําเนินการ
สงจดหมายไปยังผูปกครอง 
เพื่อแจงขอมูลเกี่ยวกับระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

4.71 
 
 
 

4.71 
 
 

4.76 
 
 
 

0.46 
 
 
 

0.46 
 
 

0.43 
 
 
 

มาก
ที่สุด 

 
 

มาก
ที่สุด 

 
มาก
ที่สุด 

 
 

4.45 
 
 
 

4.47 
 
 

4.53 
 
 

0.69 
 
 
 

0.69 
 
 

0.60 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก
ที่สุด 

 

4.58 
 
 
 

4.59 
 
 

4.64 

0.59 
 
 
 

0.59 
 
 

0.53 
 

มาก
ที่สุด 

 
 

มาก
ที่สุด 

 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 18  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการการดําเนินงานตามมาตรฐาน
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานครูที่ปรึกษา 
 ผูปกครอง และผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง(Y3)(ตอ) 

ขอ 
การดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน

(Y3) 

ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

14 
 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
วันพบผูปกครอง(Classroom 
meeting)เพื่อรับทราบ
พฤติกรรมของนักเรยีน และ
สรางสมัพันธภาพท่ีดีระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครอง 

4.74 0.50 มาก
ที่สุด 

4.55 
 

0.65 
 

มาก
ที่สุด 

4.62 0.58 มาก
ที่สุด 

รวม 4.73 0.42 มาก
ที่สุด 

4.50 0.61 มาก
ที่สุด 

4.62 0.53 มาก
ที่สุด 

 จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ดานครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และ
ผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง (Y3) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.62, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยได
ดังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมวันพบผูปกครอง (Classroom meeting) เพ่ือรับทราบพฤติกรรม
ของนักเรียน และสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ( X = 4.64, S.D. = 0.58) 
รองลงมาคือ สถานศึกษามีการดําเนินการสงจดหมายไปยังผูปกครอง เพ่ือแจงขอมูลเกี่ยวกับระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ( X = 4.64, S.D. = 0.53) สถานศึกษามีการเย่ียมบานนักเรียน เพ่ือ
ติดตอสื่อสารกับผูปกครองและนักเรียน ( X = 4.59, S.D. = 0.59) และสถานศึกษามีการ
ติดตอสื่อสารระหวางครูที่ปรึกษากับผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ ( X = 4.58, S.D. = 
0.59) มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด สําหรับผูบริหารมีความคิดเห็นวา การดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ดานครูที่ปรึกษา ผูปกครอง 
และผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.73, S.D. = 0.42) ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานครูที่ปรึกษา ผูปกครอง  และ
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ผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
( X = 4.50, S.D. = 0.61) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 

ตารางที่ 19  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการการดําเนินงานตามมาตรฐาน
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ดานมีการ
 ชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ (Y4)                      

ขอ 
การดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน

(Y4) 

ผูบริหาร (n=38) ครู (n=38) รวม (n=19) 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

15 
 
 

16 
 
 
 
 

17 
 
 
 

18 
 
 
 

สถานศึกษามีการดําเนินการ
จัดทําระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเปนรายบุคคล 
สถานศึกษามีการคัดกรอง
นักเรียนกลุมปกติและกลุม
เสี่ยง เพื่อชวยเหลือนักเรียน
และใหคําแนะนําปรึกษา
เบื้องตนแกนักเรียน  
สถานศึกษามีการติดตอสื่อสาร
กับผูเก่ียวของในโรงเรยีนและ
ผูปกครอง เชน กิจกรรมวัน
พบผูปกครอง เปนตน 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
โฮมรูม (Home Room) และ
จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
และเอื้อตอการจัดการเรียน
การสอน 

4.71 
 
 

4.71 
 
 
 
 

4.58 
 
 
 

4.76 

0.46 
 
 

0.46 
 
 
 
 

0.50 
 
 
 

0.43 

มาก
ที่สุด 

 
มาก
ที่สุด 

 
 
 

มาก
ที่สุด 

 
 

มาก
ที่สุด 

 
 

4.53 
 
 

4.53 
 
 
 
 

4.39 
 
 
 

4.50 

0.60 
 
 

0.60 
 
 
 
 

0.64 
 
 
 

0.60 
 
 
 

มาก
ที่สุด 

 
มาก
ที่สุด 

 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก
ที่สุด 

 

4.62 
 
 

4.62 
 
 
 
 

4.49 
 
 
 

4.63 

0.54 
 
 

0.54 
 
 
 
 

0.58 
 
 
 

0.54 

มาก
ที่สุด 

 
มาก
ที่สุด 

 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก
ที่สุด 

 

รวม 4.69 0.38 มาก
ที่สุด 

4.49 0.57 มาก 4.59 0.49 มาก
ที่สุด 

  จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ดานมีการชวยเหลือนักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ (Y4) โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.59, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด  จํานวน 3 
ขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
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(Home Room) และจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน ( X = 4.63, 
S.D. = 0.54) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการดําเนินการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล 
และสถานศึกษามีการคัดกรองนักเรียนกลุมปกติและกลุมเสี่ยง เพ่ือชวยเหลือนักเรียนและให
คําแนะนําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียนได ซึ่งมีคาเทากัน ( X = 4.62, S.D. = 0.54) และมีจํานวน 1 
ขอ อยูในระดับมากคือ สถานศึกษามีการติดตอสื่อสารกับผูที่เกี่ยวของในโรงเรียนและผูปกครอง เชน
กิจกรรมวันพบผูปกครอง เปนตน ( X = 4.49, S.D. = 0.58) มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด สําหรับ
ผูบริหารมีความคิดเห็นวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานมีการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.69, S.D. = 0.38) ในขณะที่ครูมีความคิดเห็นวา การดําเนินงานตาม
มาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานมีการชวยเหลือ
นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.57) แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
 
ตอนที่ 4  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบ
   ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ผูวิจัยวิเคราะหจากคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) 
พบวามีความสัมพันธกันสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ดังรายละเอียดตามตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของสมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 รวม (Xtot) 
Y1 .532** .414** 583** .367** .438** .416** .519** .402** .570** .569** .641** .630** 
Y2 .557** .409** .498** .316** .370** .356** .405** .481** .422** .535** .539** .560** 
Y3 .467** .400** .403** .340** .374** .286* .369** .432** .340** .480** .493** .501** 
Y4 .493** .414** .452** .304** .398** .295** .442** .476** .371** .511** .493** .530** 

รวม (Ytot) .576** .454** .553** .358** .441** .383** .498** .503** .487** .588** .604** .624** 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สมรรถนะครู (Xtot) กับการดําเนินงานตาม
มาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Ytot) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (rxy = 0.624) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปน
ความสัมพันธในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูในภาพรวม (Xtot) กับการดําเนินงานตาม
มาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ในแตละดาน (Y1 – 
Y4) พบวามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง จํานวน 4 ดาน เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธไดดังนี้ ดานการบริหารและการจัดการดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ (rxy 
= 0.630) รองลงมาคือ ดานการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มี
เจตคติที่ดี และมีทักษะในการเปนครูที่ปรึกษาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (rxy = 0.560) ดานมีการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ (rxy = 0.530) และ 
ดานครูที่ปรึกษา ผูปกครองและผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง (rxy 
= 0.501) 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูในแตละดาน (X1 – X11) กับการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในภาพรวม (Ytot) พบวามีความสัมพันธกันในระดับปาน
กลางทุกดาน เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังนี้ สมรรถนะครูดานการสรางความสัมพันธ
และความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู (rxy = 0.604) รองลงมาคือ สมรรถนะครูดานภาวะ
ผูนําครู (rxy = 0.588) สมรรถนะครูดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (rxy = 0.576) สมรรถนะ
ครูดานการพัฒนาตนเอง (rxy = 0.553) สมรรถนะครูดานการบริหารจัดการชั้นเรียน (rxy = 0.503) 
สมรรถนะครูดานการพัฒนาผูเรียน (rxy = 0.498) สมรรถนะครูดานการวิเคราะห สังเคราะห และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน (rxy = 0.487) สมรรถนะครูดานการบริการท่ีดี (rxy = 0.454) ครูดานจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (rxy = 0.441) สมรรถนะครูดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู (rxy = 0.383) และสมรรถนะครูดานการทํางานเปนทีม (rxy = 0.358) 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูในภาพรวม (Xtot) กับการดําเนินงานตาม
มาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในแตละดาน (Y1 – Y4)พบวา มีความสัมพันธกันในระดับปาน
กลาง เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไดดังนี้ สมรรถนะครูดานสรางความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
ดานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ (rxy = 0.641)  สมรรถนะครู
ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ดานการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดี และมีทักษะ
ในการเปนครูที่ปรึกษาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ (rxy = 0.557)  
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สมรรถนะครูดานภาวะผูนําครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานมีการ
ชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ (rxy = 0.511)  สมรรถนะครูดานสรางความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ดานครูที่ปรึกษา ผูปกครองและผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  (rxy 
= 0.493)   
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูในแตละดาน (X1 – X11) กับการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีในแตละดาน (Y1 
– Y4) พบวามีความสัมพันธในระดับปานกลาง จํานวน 42 ดาน และมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา มี
จํานวน 2 ดาน ดานที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงที่สุดคือ สมรรถนะครูดานการสรางความสัมพันธ
และความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู มีความสัมพันธกับดานการบริหารจัดการระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ (rxy = 0.641) และคาความสัมพันธอยูในระดับต่ําที่สุดคือ 
สมรรถนะครูดานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู มีความสัมพันธกับดานครูที่ปรึกษา ผูปกครอง 
และผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง (rxy = 0.286)  
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 บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) 
สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 2) การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  3) ความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูกับ
การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  
โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ประชากรท่ีศึกษาคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 21 โรง กลุมตัวอยางคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  จํานวน 19 
โรง ผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูอํานวยการ (ผูดูแลฝายกิจการนักเรียน) 1 คน ครู
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน และครูประจําชั้น/ครูแนะแนว 1 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะครู ตามคูมือการประเมินสมรรถนะครูของสํานัก
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ตามคูมือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดย
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 100 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่ 
(frequency) และรอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product – 
moment correlation coefficient)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง สมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก  
ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นแตกตางกันไมมากนัก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สมรรถนะครูอยู
ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 3 ดาน เรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู การพัฒนาผูเรียน และดานการบริการท่ีดี และอยูในระดับมากจํานวน 8 ดาน เรียงจากมากไปหา
นอยดังนี้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาตนเอง การทํางานเปนทีม การมุงผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน ภาวะผูนําครู การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู การ
บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู และการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน 
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 2. การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกมาตรฐานอยูในระดับมาก
ที่สุด จํานวน 2 ดาน คือ ดานครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง และดานมีการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และการดําเนินงานตาม
มาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ และดานการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการเปนครูที่ปรึกษา เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3. สมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา
ความสัมพันธในทางบวก หรือมีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูในแตละดานกับการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในภาพรวมพบวา มีความสัมพันธกันในระดับปานกลางทุกดาน เรียง
ตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังนี้ สมรรถนะครูดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู ดานภาวะผูนําครู ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การพัฒนา
ตนเอง การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาผูเรียน การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน การบริการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู และการทํางานเปนทีม  
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูในภาพรวมกับการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในแตละดานพบวา มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไดดังนี้ สมรรถนะครูดานสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือ
การจัดการเรียนรูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ สมรรถนะครูดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
กับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการพัฒนาครูที่ปรึกษาและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดี และมีทักษะในการเปนครูที่ปรึกษาเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สมรรถนะครูดานภาวะผูนําครูกับการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ดานมีการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ   
สมรรถนะครูดานสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรูกับการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานครูที่ปรึกษา ผูปกครองและผูเกี่ยวของมี
การประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  
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 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูในแตละดานกับการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ในแตละดานพบวา มี
ความสัมพันธในระดับปานกลาง จํานวน 42 ดาน และมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา มีจํานวน 2 ดาน 
ดานที่มคีาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงที่สุดคือ สมรรถนะครูดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือ
กับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู มีความสัมพันธกับดานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางเปนระบบ และมีคาความสัมพันธอยูในระดับต่ําที่สุด สมรรถนะครูดานบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู มีความสัมพันธกับดานครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของมีการประสาน
สัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  

การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง สมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณา 
เพ่ือใหทราบสภาพที่แทจริงที่เปนไปได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน ผูวิจัยไดนําไปสูการ
อภิปรายผลดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก สําหรับผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมากดวยเชนกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเปน
เพราะผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีในยุคปจจุบันเปนบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ เอาใจใสกับการทํางานในหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัด ซึ่งจากขอมูล
งานวิจัยพบวาจบการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และมีประสบการณในการทํางานใน
ตําแหนงปจจุบันมากกวา 26 ป จึงทําใหสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การศึกษาคนควา 
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ดวยการติดตามเขารับการอบรม/สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรูองคความรูใหมๆ 
ทางวิชาการและวิชาชีพของแตละบุคคลในองคกรเพ่ิมมากข้ึน จนสงผลใหการปฏิบัติงานในหนาที่มี
ประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน พันธกิจที่สถานศึกษาวางแผนไว ซึ่งนอกเหนือจากการบริหารสถานศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนแลว พบวาผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานียังมี
บทบาทในการดําเนินงานอ่ืนๆ ของโรงเรียนดวย สมรรถนะครูจึงเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงานของ
แตละบุคคล และเปนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อันสงผลใหเกิดความสําเร็จตามมาตรฐานหรือสูง
กวามาตรฐานที่องคการไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรเดช อนันตสวัสดิ์  ไดทําการวิจัย
เรื่องโมเดลเชิงสาเหตุและผลของสมรรถนะของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลการวิจัยพบวา ระดับสมรรถนะของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของไพรบูรณ จารีต ไดศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะ
ของขาราชการครูกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครที่พบวา สมรรถนะของขาราชการ
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ครูกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการนําไปสู
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก   นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ     
เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ ไดทําการวิจัยเรื่องสมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิต
ในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะครูของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมากเชนกัน 
 เมื่อพิจารณาสมรรถนะครูเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 3 ดาน คือ ดาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดานการพัฒนาผูเรียน การบริการท่ีดี  และอยูในระดับมาก 8 
ดาน คือ การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาตนเอง การทํางานเปนทีม การมุงผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน ภาวะผูนําครู การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู การ
บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู และการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน ซ่ึงมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด  สําหรับผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวาสอดคลองกัน พบวา 
ดานจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู อยูในระดับมากท่ีสุด อาจเปนเพราะผูบริหารและครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีความรัก ศรัทธา ยึดมั่นในอุดมการณของวิชาชีพครู ประพฤติ
ปฏิบัติตนถูกตองตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน
และสังคม และปฏิบัติตนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได เปนอยางดี ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูเปนตัวกําหนดระเบียบปฏิบัติของบุคคลใหประพฤติ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหมีผลสะทอนออกมาในรูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมี
สวนชวยในการสรางระเบียบแบบแผน และสามารถลดปญหาความขัดแยงได  ซึ่งโคเกอร (Coker) 
กลาวไววา สมรรถนะครู หมายถึง ความสามารถในการแกปญหาที่ตนเองกําลังเผชิญอยู ครูที่สามารถ
แกปญหาในดานใดไดก็เรียกวา มีสมรรถนะในดานนั้น ดังนั้นครูที่มีสมรรถนะสูง จึงเปนผูที่ประสบ
ความสําเร็จในการแกปญหาทุกชนิด นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของนพดลย เพชระ เรื่อง
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูโดยใชกระบวนการมีสวนรวมแบบ AIC โรงเรียนวัดโคกทราง 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบวา จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของครู
โรงเรียนวัดโคกทรางทุกคนอยูในระดับปฏิบัติการสูง ตลอดถึงตอบสนองความตองการขององคการได 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุรเดช อนันตสวัสดิ์  ไดทําการวิจัยเรื่องโมเดลเชิงสาเหตุและผลของ
สมรรถนะของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา  ระดับ
สมรรถนะของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในดานองคประกอบรายดาน
พบวา ครูมีสมรรถนะดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูสูงที่สุดดวยเชนกัน  รองลงมา
ตามลําดับดังนี้ 
 ดานการพัฒนาผูเรียนพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งผูบริหารและครูมีความ
คิดเห็นวาสมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีดานการพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมาก
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ที่สุด อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน และมีการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของนักเรียนไดอยางเหมาะสม  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบาทหลวงเชษฐา ไชยเดช ได
ทําการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก คือ ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียน ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนให เต็มตาม
ศักยภาพ ดานตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน ดานสรางโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน 
ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูเสมอ ดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และดานรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 
 ดานการบริการท่ีดี โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ผูบริหารมีความเห็นวาผูบริหารมี
สมรรถนะครู ดานการบริการที่ดอียูในระดับมาก สวนครูมีความเห็นวาครูมีสมรรถนะ ดานการบริการ
ที่ดีอยูในระดับท่ีมากกวาผูบริหาร อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานีมีความมุงมั่น ตั้งใจ เต็มใจ ภาคภูมิใจ และสุขใจในการปฏิบัติงาน และการใหบริการ เปน
อยางมาก อีกทั้งมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอและตอเนื่อง เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของนักเรียน เพ่ือใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  ทั้งนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยของนพดลย เพชระ เรื่องแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูโดยใชกระบวนการมีสวนรวม
แบบ AIC โรงเรียนวัดโคกทราง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบวา การ
บริการท่ีดีของครูโรงเรียนวัดโคกทรางอยูในระดับปฏิบัติการสูง นอกจากน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ
มัณฑนา ทิมมณ ีไดศึกษาความตองการในการพัฒนาสมรรถนะของครูผูสอนโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี 
จังหวัดชลบุรีพบวา โดยรวมมีความตองการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง  อาจเปนเพราะ
ผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ในปจจุบันยังมีความตองการพัฒนา
สมรรถนะอยูในระดับปานกลาง จําเปนอยางยิ่งท่ีครูตองไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสูงขึ้น เพ่ือให
ผูเรียนและผูปกครองมาขอรับบริการอยางสุขใจ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทัศนคติของผูมาขอรับบริการดวย ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของวัชรีพร ลออุทัย ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอสมรรถนะครู สังกัด
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครพบวา ปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะหลักของครู ไดแก ลักษณะทาง
กายภาพในท่ีทํางานสัมพันธภาพระหวางครูกับผูบังคับบัญชา สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาจเน่ืองมาจากผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานีมีเจตคติตอวิชาชีพครูสัมพันธภาพระหวางครูกับเพ่ือนรวมงาน อายุ ประสบการณในการ
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ทํางาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ บุคลิกภาพแสดงตัว สัมพันธภาพระหวางครูกับผูบังคับบัญชา สงผลตอ
สมรรถนะประจําสายงานของครู ซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานการใหบริการแกผูมาขอรับ
บริการในสถานศึกษาดวย 
 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สําหรับผูบริหารมีความเห็นวา 
สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน อยูในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งผูบริหารมองวาผูบริหารมีสมรรถนะดานนี้มากกวาครู  ในขณะท่ีครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานีก็มีความเห็นวา  ครูมีสมรรถนะดานการบริหารจัดการชั้นเรียนอยูในระดับมากดวย 
อาจเปนเพราะผูบริหารและครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุขและความ
ปลอดภัยของผูเรียนไดอยางเหมาะสม และมีการประเมินการกํากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา เพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข และความปลอดภัยของผูเรียน  โดยภาพรวมรายขอพบวา อยูใน
ระดับมากท่ีสุด ดังน้ันในจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะใหมีประสิทธิภาพนั้น ครูจําเปนตองมี
สมรรถนะ ซึ่งสอดคลองกับ สาโรช บัวศรี กลาววา สมรรถนะ คือ ครูที่สามารถทําการสอนไดอยางดี 
ตองรูจักจิตวิทยา รูวิธีสอน รูสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับการสอน สามารถปกครอง แนะนําและอบรมลูกศิษย
ไดมีความสามารถในการทํากิจกรรมของโรงเรียนได มีความสามารถในการติดตอกับคนในชุมชนได 
สามารถเปนครูชั้นอาชีพได คือสามารถที่จะอธิบาย โตเถียง และเขียนเกี่ยวกับอาชีพ  นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ มัณฑนา ทิมมณี ไดศึกษาความตองการในการพัฒนาสมรรถนะของ
ครูผูสอนโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวาดานการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยรวมมีความ
ตองการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับปานกลาง 
 ดานการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สําหรับผูบริหารและครูมีความเห็นวา 
สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ดานการพัฒนาตนเอง อยูในระดับมาก อาจ
เปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี มีการพัฒนาตนเองมากโดยเฉพาะ
ครูมีการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจํานวน 5 คน (รอยละ 6.58) ครูมีการศึกษาคนควา
หาความรู ติดตาม เขาอบรม/สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู องคความรูใหมๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
ครูจึงมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพ่ือมุงเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ รวมท้ัง
จรรยาบรรณครู เพ่ือทําใหการจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน ซึ่งทางโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี ใหการสนับสนุน อบรม ศึกษาดูงานอยูเสมอและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
บราวน และ มาคาแทนเกย (Brown and Macatangay) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูมืออาชีพให
ไดรับการยอมรับ เปนการศึกษาประสิทธิภาพของโรงเรียนในเมือง ที่เขารวมโครงการพัฒนาวิชาชีพครู
ของสมาคมภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูมืออาชีพ ผล
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การศึกษาพบวา ครูที่เขารวมโครงการมีสวนรวมในการพัฒนาใหเปนครูมืออาชีพทั้งระดับบุคคลและ
ระดับโรงเรียนสงผลกระทบไปในทางบวก รวมทั้งวัฒนธรรมการเรียนรูของครูถูกพัฒนาตาม
สภาพแวดลอมอยางตอเนื่องในการวางแผนและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาและการสราง
ประสิทธิภาพของโรงเรียน  
 ดานการทํางานเปนทีม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งผูบริหารและครูมีความเห็นวา 
สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการทํางานเปนทีม  อยูในระดับมากที่สุด 
อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีใหความรวมมือ ชวยเหลือ 
สนับสนุน เสริมแรงใหกําลังใจแกเพ่ือนรวมงาน สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนหรือทีมงานไดดี สามารถ
สรางและรักษาสัมพันธภาพความเปนเพ่ือน พ่ีนองที่ดีกับสมาชิกเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอินทิรา อินทโชติ ไดศึกษาสมรรถนะการ
ทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครพบวา สมรรถนะ
การทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมในการทํางาน การปรับตัวในการทํางาน 
ภาวะผูนําในการทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับ ธํารงศักดิ์ 
คงคาสวัสดิ์ กลาววา สมรรถนะดานสังคม (social competency) หมายถึง คุณสมบัติ(หรือคุณลักษณะ) 
ทีเ่นนในเรื่องของการทํางานรวมกันเพื่อการประสานงานกันดวยดีซึ่งสมรรถนะตัวนี้จะมุงความสัมพันธ
ของคนในองคกรใหทํางานดวยกันอยางราบรื่น  
 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งผูบริหารและครู มี
ความเห็นวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารและครูทุกคนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานีมีความมุงมั่นในการทํางานในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จ ถูกตองครบถวน สมบูรณ และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของไพรบูรณ 
จารีต ไดศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของขาราชการครูกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
พบวาสมรรถนะของขาราชการครูกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร ที่มีคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมในการนําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก รายดานพบวา มี 3 
ดานที่ครูมีอยูในระดับมากที่สุด เรียงลําดับ ไดแก 1. ดานการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน 2. ดาน
คุณธรรม ศีลธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ 3. ดานภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 
 ดานภาวะผูนําครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งผูบริหารและครูมีความเห็นวา สมรรถนะ
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานภาวะผูนําครูอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหาร
และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีวุฒิภาวะความเปนผูใหญที่เหมาะสมกับความเปนครู 
เชน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม เห็นคุณคาใหเกียรติผูอ่ืน เปนตน เปนผูวางแผน มี
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วิสัยทัศน นํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงพัฒนาองคกร เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย พันธกิจของโรงเรียนได ทํา
ใหเห็นบุคลิกภาพของความเปนผูนําที่ดี ทั้งนีส้อดคลองกับธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ อธิบายถึง สมรรถนะ
ดานภาวะผูนํา (leadership competency) หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่พูดถึงการเปนผูนํา
โดยทั่วไปมักเปนสมรรถนะที่กําหนดสําหรับผูที่จะเปนผูบริหารหรือหัวหนางานวา  จะตองมีคุณสมบัติ
อยางไรบางในตําแหนงน้ันๆ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของอินทิรา อินทโชติ ไดศึกษา
สมรรถนะการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานภาวะผูนําในการทํางานและแรงจูงใจในการ
ทํางานของครูไมแตกตางกัน 
 ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ทั้งผูบริหารและครูมีความเห็นวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก อาจเปน
เพราะผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีความสามารถในการประสานความ
รวมมือ สรางความสัมพันธที่ดีกับครู/ผูปกครอง ชุมชน ระหวางองคการภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
สนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู ไดอยางแนบแนน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของบาทหลวงเชษฐา 
ไชยเดช ไดทําการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตการทํางานของครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก 
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอยดังนี้ ดานรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแก
ผูเรียน ดานความรวมมือกับผูอ่ืนในชุมชนอยางสรางสรรค ตามลําดับ 
 ดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สําหรับ
ผูบริหารและครูมีความเห็นวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีดานการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีสามารถสราง พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  ครูสามารถ
ออกแบบการเรียนรูใหสอดคลองกับระบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดและครูสามารถ
ออกแบบการวัดประเมินผลการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรูได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อีซูมิ (Izumi) ไดศึกษาสาเหตุความสําเร็จในโรงเรียน
ประถมศึกษา 8 แหง ในแคลิฟอเนียร (California) จากการศึกษาพบวา ครูใหญของโรงเรียนเหลานี้
จะใหความสําคัญกับวิธีการสอน หลักสูตร การพัฒนาครู ระเบียบวินัย การมีสวนรวมของผูปกครอง 
ฯลฯ ครูใหญมีภาวะผูนําและวิสัยทัศนที่ชัดเจน หลักสูตรมีสวนในการกําหนดผลการเรียนของนักเรียน 
การพัฒนาครูเนนไปตามมาตรฐานท่ีรัฐกําหนด โรงเรียนใหความสําคัญกับคุณภาพของครู มากกวาใบ
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วุฒิทางการสอน ครูใหญของโรงเรียนเหลานี้ยืนยันวาคุณภาพของครูเปนสาเหตุใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
 ดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้ง
ผูบริหารและครูมีความเห็นวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  ดานการ
วิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนพบวาอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหาร
และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีระดับวุฒิการศึกษาสูงต้ังแตปริญญาตรีถึงปริญญา
เอก โดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทเปนมากท่ีสุด (รอยละ 69.74) จึงทําใหครูสามารถนําขอสรุปของ
ปญหาไปใชในการวิจัยเพ่ือพัฒนานักเรียนและการเรียนการสอนไดดี รวมทั้งครูมีการศึกษาหาความรู 
ติดตาม เขารับการอบรม/สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูนําองคความรูใหมๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุธัญญา สมานวงศ เรื่องการปฏิบัติตาม
เกณฑมาตรฐานของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
 2. จากผลการวิจัยพบวา ดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  สําหรับผูบริหารมีความคิดเห็นวา การ
ดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ในขณะที่ครูมีความเห็นวาการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปน
เพราะในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีผูบริหารและครูเปนบุคลากรสําคัญที่มีคุณภาพ ซึ่ง
เต็มดวยความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนดาน
กระบวนการ (process) เปนอยางดี จนทําใหนักเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรูและมีคุณธรรม ซึ่งสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ซึ่งจากขอมูลที่ไดพบวา ผูบริหารและครูสวนใหญจบ
การศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เปนผูมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนางานอยาง
ดียิ่ง เพ่ือใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตรงตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูเรียนอยางเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ตอบสนองตอมาตรฐานการศึกษา  จึงทําให
ผูบริหารและครูในสถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนมากยิ่งข้ึน จึงมีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานกระบวนการดังนี้ ดานการ
พัฒนาครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ มีการประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่ อง 
ดานการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ดานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางเปนระบบ และดานการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความ
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เขาใจ มีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการเปนครูที่ปรึกษา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหน าที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรัชต ชาตะรักษ ไดศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจัย
พบวา ระดับการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเ รียนใน
สถานศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือมาตรฐานดานปจจัย มาตรฐานดานกระบวนการ และ
มาตรฐานดานผลผลิต ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของไกรศร อะโนตะ ไดศึกษาสภาพการปฎิบัติการ
โครงการโรงเรียนตนแบบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนบานยางเปยง อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม สภาพการปฏิบัติการโครงการโรงเรียนตนแบบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตาม
รูปแบบการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ทั้ง 4 ดาน พบวา มีการปฏิบัติการอยูในระดับมาก นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับงานวิจัยชุติมา พงษเกษ การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model 
ของ Stuffebeam ใน 4 ดาน คือ ดานบริษัท ดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต การ
ประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน  

เมื่อพิจารณาการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรายดานพบวา อยูใน
ระดับมากที่สุด จํานวน 2 ดาน คือ ดานครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธ
กันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง และดานมีการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก 
จํานวน 2 ดานคือ  ดานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ และดาน
การพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เก่ียวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการ
เปนครูที่ปรึกษา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีคามัชฌิมเลขคณิต
นอยที่สุด สําหรับผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของมีการ
ประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องพบวา อยูในระดับมากที่สุด อาจเปนเพราะผูบริหาร
และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีการดําเนินการสงจดหมายไปยังผูปกครอง เพ่ือแจง
ขอมูลเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการจัดกิจกรรมวันพบผูปกครอง(Classroom meeting)
เพ่ือรับทราบพฤติกรรมของนักเรียน และสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง  มีการ
เย่ียมบานนักเรียน เพ่ือติดตอสื่อสารกับผูปกครองและนักเรียนและสถานศึกษามีการติดตอสื่อสาร
ระหวางครูที่ปรึกษากับผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   
กิตติพงษ สาระหัง ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบึงโขง
หลงวิทยาคม อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย โดยใชกลยุทธการประชุมปฏิบัติการ โดยการ
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ประสานเครือขายผูปกครองนักเรียน และการนิเทศภายใน ผลการศึกษาพบวา ทําใหครูที่ปรึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีความรู ความเขาใจ สามารถรวมมือกับผูปกครองนักเรียนดําเนินงานดูแล
ชวยเหลือนักเรียนไดอยางมั่นใจที่จะนําไปสูการจัดกิจกรรมดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนไดและ
เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจแกครูที่ปรึกษา นําไปสูการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของมานพ บุญสมพงษ ไดศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขการดําเนินงานของ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด พบวา 
ปญหาการดําเนินงานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตราด โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ครูที่ปรึกษาไดเสนอแนวคิดวา 
โรงเรียนควรหาวิธีประสานกันระหวางครูปรึกษากับผูปกครองนักเรียน เชน การประชุมผูปกครองชั้น
เรียน (Classroom Meeting) ควรจัดเวลาและความสะดวกใหครูในการเยี่ยมบาน ในระเบียนสะสม
ควรมีขอมูลนักเรียนครบทุกดาน การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ครูที่
ปรึกษาควรใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมกอนเรียน (Home Room) และครูที่ปรึกษาควรแสวงหา
วิธีการรวมมือจากนักเรียนในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการ
ดําเนินงานจัดทําโครงการกิจกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี เชน วันรักลูกใหถูกทาง 
วันเพ่ือลูกรัก เพ่ือหาโอกาสใหครูที่ปรึกษาไดพบปะพูดคุยติดตอสื่อสารกับผูปกครองรับทราบ
พฤติกรรมของบุตรหลาน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไดกําหนดไว ในกระบวนการจัดการศึกษาใหมีการดําเนินงาน“ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน”ใน
โรงเรียน ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการรองรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  

  ดานมีการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับ
ผูบริหารมีความคิดเห็นวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานมีการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากที่สุด 
ซึ่งผูบริหารมองวา ผูบริหารมีการดําเนินงานดานมีการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพนี้
มากกวาครู ในขณะที่ครูก็มีความคิดเห็นวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานมกีารชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับ
มากดวย อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีการจัดกิจกรรม 
โฮมรูม (Home Room) และจัดสภาพแวดลอมเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
และมีการดําเนินการจัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล   มีการคัดกรองนักเรียนกลุม
ปกติและกลุมเสี่ยง เพ่ือชวยแกไขปญหาใหคําแนะนําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียน และมีการ
ติดตอสื่อสารกับผูเกี่ยวของในโรงเรียน ระหวางครูและผูปกครอง เชน กิจกรรมวันพบผูปกครอง   
เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเรงเก (Reinke) ไดศึกษาพัฒนาพฤติกรรมตอดานสังคมตอ
เยาวชนระบบของโรงเรียนมีการชวยเหลือและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนกอนที่จะเกิดอุปสรรค
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เกี่ยวกับปญหาดานพฤติกรรมของนักเรียน โดยมีจุดมุงหมายครั้งกอนเกิดปญหาและผลที่จะเกิด
ตามมาภายหลัง จากการเกิดปญหาพฤติกรรมตอตานสังคมของนักเรียน ในดานการชวยเหลือถาชวย
ไดถูกทางก็จะเปนการชวยลดระดับของพฤติกรรมท่ีเปนปญหา และลดความเส่ียงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
โรงเรียน อยางไรก็ตาม ถาการชวยเหลือไมถูกทาง อาจเกิดเปนความรูความเขาใจใหมของครู  ในการ
ออกแบบเครื่องมือและความสามารถจัดการกับพฤติกรรมน้ีได ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้อาจกอใหเกิด
ความเสียหายได ดังนั้นผลกระทบในระดับของชั้นเรียนและการจัดระบบการชวยเหลือภายในโรงเรียน
ตอการชวยเหลือปญหาดานพฤติกรรมน้ีตองเพ่ิมความถูกตองและสนับสนุนมากขึ้น  การตรวจสอบ
เพ่ือใหการชวยเหลือในชั้นเรียน (CCU) เปนการพัฒนาโดยใชรูปแบบการใหคําปรึกษา ซึ่งเปนการ
เตรียมการชวยเหลือโดยการปฏิบัติเหมือนกันทั้งโรงเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือปองกัน และ
เปลี่ยนแปลงระบบในหองเรียนภายใตระบบของโรงเรียน เพ่ือชวยใหเกิดพฤติกรรมทางดานบวกของ
นักเรียน รวมท้ังผูเกี่ยวของในการบริหารงานโรงเรียนจากภายนอกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ธงชาติ วงษสวรรค การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใชการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยดําเนินการที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนบางกะป และโรงเรียน
วัดอินทาราม สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1, 2 และ 3 ตามลําดับ ในปการศึกษา 
2551-2552 ในการพัฒนาผูเรียน ซึ่งกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งดานนักเรียน ผูบริหาร 
ครู ผูปกครองและชุมชน ดานการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือชวยใหนักเรียนไดรูจักตนเอง สามารถ
ปรับตัวมีทักษะทางสังคม และอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ครูผูสอนนําผลการดําเนินงานไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนนําขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียนไปใชกําหนดแนวทางในการพัฒนา
นักเรียน หลักสูตรและคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนไดรับการยอมรับการสนับสนุน และการ
รวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ ทั้งนี้ถาสถานศึกษามีการดําเนินระบบดูแล
ชวยเหลือที่ไมเขมแข็งก็จะพบกับปญหาพฤติกรรมนักเรียนที่หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของดลาไมนิ (Dlamini) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง องคประกอบความสัมพันธของพฤติกรรมนักเรียนที่ไม
เหมาะสมในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนทั้งพฤติกรรมกลุมและ
รายบุคคล เปนการบริหารงานที่ออนแอมีอิทธิพลตอสังคม วัฒนธรรม นํามาซึ่งสภาพแวดลอม การ
เรียนรูที่ดอยคุณภาพ จะสงผลกระทบตอสภาพชีวิต ความเปนอยูของนักเรียน การแนะแนวและการ
ใหคําปรึกษาในโรงเรียนจึงมีความจําเปนและสําคัญมากกับนักเรียนในระชั้นมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของมูชาโด (Muchado) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การสํารวจความจําเปนที่รับรู
สําหรับการใหบริการ ประเด็นที่จะเปนขอเสนอแนะสําหรับการจัดการแนะแนวในโรงเรียน ระบุวา
การแนะแนวมีความจําเปนในโรงเรียน และยังพบวาบทเรียนการแนะแนวในโรงเรียนมีประโยชนมาก
ครูแนะแนวควรไดรับการฝกอบรมดวย  
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 ดานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก สําหรับผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางเปนระบบอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานีมีการจัดทําการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจน   มีการ
ปฏิบัติงานตามแผนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่กําหนดไว มีการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง  จัดทํารายงานการ
ประเมินผลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือทบทวน นําผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน และสถานศึกษามีการเผยแพรประชาสัมพันธผลสําเร็จของการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตอผูเกี่ยวของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของไกรศร อะโนตะ ไดศึกษา
สภาพการปฏิบัติการโครงการโรงเรียนตนแบบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนบานยางเปยง 
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม สภาพการปฏิบัติการโครงการโรงเรียนตนแบบระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ตามรูปแบบการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ทั้ง 4 ดานพบวา มีการปฏิบัติการ
อยูในระดับมาก ดังนี้ ดานการวางแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ (Plan) มีการใหความรูและสรางความ
ตระหนักใหคณะกรรมการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนพบวา มีปญหาเรื่องงบประมาณ
ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน ดานการปฏิบัติตามแผน (Do) มีการทํางานเปนทีมในรูปแบบของ
คณะกรรมการดําเนินงานซ่ึงมีทั้งบุคลากรภายในและนอกสถานศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนในการดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา มีปญหาเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูล การตอบคําถามและ
การใหขอมูลของนักเรียนและผูปกครองไมตรงกับความเปนจริง ครูมีภาระงานสอนและงานอ่ืนๆ มาก 
ทําใหเกิดความลาชาในการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียน ดานการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
(Check) มีการกําหนดการติดตาม และประกันคุณภาพภายในจากผูรับผิดชอบโครงการ จากผูบริหาร 
และจากคณะกรรมการอํานวยการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  การเตรียมรับการประเมิน
โรงเรียนตนแบบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา มีปญหาระหวางนักเรียนและผูปกครองยังไม
คอยมีสวนรวมในการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ดานการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปน
มาตรฐาน (Act) มีการปรึกษาหารือปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน การเผยแพรประชาสัมพันธผลการ
ปฏิบัติการโครงการ การประชุมวิเคราะหการดําเนินงานและนําผลการประเมินไปวางแผนเพ่ือการ
พัฒนา สวนปญหาพบวาบุคลากรในโรงเรียนบางคน ยังไมใหความสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล
นักเรียน ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สดชื่น ดวงคํานอย ไดศึกษาการพัฒนาครูในการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จังหวัดมหาสารคาม ประชากรและกลุม
ตัวอยาง กลุมเปาหมาย จํานวน 13 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน และ
ครูผูสอนจํานวน 12 คน ผลการวิจัยพบวา ผลการพัฒนาครูดานการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
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นักเรียน โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยดําเนินการเปน 2 วงรอบ ซึ่งแตละ
วงรอบประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (P : Planning) การปฏิบัติ (A : Action) การสังเกต 
(O : Observation) การสะทอนผล (R : Reflection) โดยใชกลยุทธในการพัฒนาคือ 1) การประชุม
เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนัก 2) การศึกษาดูงาน 3) อบรมเชิงปฏิบัติการ 4) การนิเทศ 5) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งผลการพัฒนาแตละวงรอบมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ผลการดําเนินงานในวงรอบ
ที่ 1 การพัฒนาครูในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามกรอบการศึกษา 5 ดาน พบวา 
ครูที่ปรึกษามีความเขาใจและสามารถดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่อง มีการจัดทํา
ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) เพ่ือเก็บขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน จัดเปนระบบ
ขอมูล ทําใหครูเขาใจและรูจักนักเรียนมากขึ้น ดานการคัดกรองนักเรียน พบวา ครูมีความเขาใจและ
สามารถนําขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียนที่จัดแตในการจัดกิจกรรมนักเรียนดังกลาว ครูยังไมให
ความสําคัญเทาที่ควร การจัดกิจกรรมยังไมตอเนื่องนักเรียนยังมีพฤติกรรมไมดีขึ้น จึงไดดําเนินการ
พัฒนาวงจรที่ 2 ผลการดําเนินงานในวงจรท่ี 2 การพัฒนาครูในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไดพัฒนาครูโดยใชกลยุทธการมีสวนรวมจากผลการเก็บขอมูลโดยการสังเกตและการ
สัมภาษณ พบวา ครูมีความรูความเขาใจในการจัดระบบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
เพ่ิมมากข้ึน มีความม่ันใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาสงเสริมการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานเปนเชนนี้
เพราะครูไดรวมกันวางแผนมีการประชุมเพ่ือความเขาใจและตระหนักการศึกษาดูงาน การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการนิเทศ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูจึงทําใหการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของครูเปนไปดวยดีประสบผลสําเร็จและชวยเหลือนักเรียนไดทันทวงที 

ดานการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและมี
ทักษะในการเปนครูที่ปรึกษา เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ การ
ดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก สําหรับผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวา การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ดานการพัฒนาครูที่ปรึกษาและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและมีทักษะในการเปนครูที่ปรึกษา เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารและครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีการดําเนินงานตามแผน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงนํามาปรับปรุงแกไขและพัฒนานักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น มีแผนพัฒนาครูที่ปรึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ ดวย
วิธีการจัดอบรม/ประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรูครูที่ปรึกษา และบุคลากรเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน เพ่ือชวยใหครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เพ่ือพัฒนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป และมีการประกาศ
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เกียรติคุณแกครูที่ปรึกษาดีเดน เพ่ือเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของครูที่ปรึกษา สงผล
ใหการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
กิตติพงษ สาระหัง ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบึงโขง
หลงวิทยาคม อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย โดยใชกลยุทธการประชุมปฏิบัติการดวยการ
ประสานเครือขายผูปกครองนักเรียน และการนิเทศภายใน พบวาทําใหครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 ทุกคนมีความเขาใจและสามารถเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคลในดานความรู  ดานสุขภาพและ
ครอบครัว โดยใชระเบียนสะสมและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน จากการใชกลยุทธ การประชุม
ปฏิบัติการ โดยจัดกิจกรรมประชุมครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ทุกคนรวมกัน โดยประสานงาน
รวมมือกับวิทยากร ทําใหครูที่ปรึกษาประจําชั้นมัธยมศึกษาปที่3 มีความรู ความเขาใจ สามารถ
รวมมือกับผูปกครองนักเรียนดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนได  มีความมั่นใจท่ีจะนําไปสูการจัด
กิจกรรมดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนไดและเพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจแกครูที่ปรึกษา นําไปสู
การดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพจึงควรใหการนิเทศภายในและติดตามอยางตอเนื่องตอไป การ
ประสานเครือขายผูปกครองนักเรียนโดยจัดกิจกรรมการเย่ียมบานนักเรียนสรางความเขาใจท่ีดี  และ
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระหวางครูที่ปรึกษากับ
ผูปกครองนักเรียนใหรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน ซึ่งผูปกครองนักเรียนยินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลที่เปนจริงและรวมแกไขปญหา
นักเรียนในหองเรียนกับครูที่ไดรับการนิเทศภายใน โดยจัดกิจกรรมการใหคําปรึกษา แนะนําชวยเหลือ
แกไขปญหาและพิจารณารวมกันจึงมีขอตกลงรวมกันใหรองผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูนิเทศ แนะนํา 
กํากับติดตาม และแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน   
 3. จากผลการวิจัยพบวา สมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันใน
ลักษณะคลอยตามกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา สมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี ทุกดานมีความสัมพันธกันทางบวกทุกคูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ไดใกลเคียงกัน จึงทําใหมีสมรรถนะไมแตกตาง
กัน สมรรถนะทางดานการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียนและสังคม ถูกตองตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เปนตัวกําหนดสมรรถนะครูในการเปนบุคลากรทาง
การศึกษา โดยการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือครูใหมีสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพครูอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้ครูควรจะมีความสามารถในการจัดการ เทคนิค และวิธีการ ทักษะตางๆ ควบคูไปกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน เปาหมายความสําเร็จคือ ประสิทธิผลของ
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โรงเรียน ไดแก ผูเรียนมีคุณภาพ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผูเรียนมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค คือ เปนคนดี คนเกง และอยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข อันเนื่องมาจาก
ผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี มีการจัดทํา วางแผน กํากับดูแล ติดตาม 
นิเทศ และวัดประเมินผลการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีระบบข้ันตอนการทํางานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะดานกระบวนการ
(process) ซ่ึงสอดรับกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จนทําใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ปลอดภัยจากอันตรายตางๆ ทางสังคมทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือและประสานสัมพันธระหวาง
ผูบริหารกับครู ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
สามารถปฏิบัติงานหรือดําเนินกิจกรรมในวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพตามภารกิจงานในสถานศึกษา 
ตลอดจนสรางโอกาสในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามความเหมาะสมกับสถานการณของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 เมื่อพิจารณาคาความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูในแตละดานกับการดําเนินงานตาม
มาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในภาพรวมพบวา มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลางทุกดาน
ดังนี้ สมรรถนะครูดานสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู มี
ความสัมพันธกัน อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี มีการ
ประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธที่ดี และเครือขายกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรอ่ืนๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู รองลงมาคือ สมรรถนะครูดานภาวะผูนํา
ครู มีความสัมพันธกัน อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีเปน
บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถมีคุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงการมีวุฒิภาวะความ
เปนผูใหญ เปนผูวางแผน มีวิสัยทัศนนําไปสูการเปล่ียนแปลงพัฒนาขององคกรซึ่งเกี่ยวของสัมพันธ
สวนบุคคล และการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกหองเรียนโดยปราศจาก
การใชอิทธิพลของผูบริหารสถานศึกษากอใหเกิดพลังแหงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมี
คุณภาพ  สมรรถนะครูดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกันอาจเปนเพราะ
ผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมี
คุณภาพ ถูกตอง ครบถวนสมบูรณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยมีการวางแผน กําหนดเปาหมาย 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอยางตอเนื่อง  
สมรรถนะครูดานการพัฒนาตนเอง มีความสัมพันธกัน อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีเปนผูศึกษาคนควาหาความรู ติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรูองคความรู
ใหมๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยการสรางองคความรูและนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
การสรางเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
สมรรถนะครูดานการบริหารจัดการชั้นเรียน มีความสัมพันธกัน  อาจเปนเพราะผูบริหารและครูใน
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โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู การ
จัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชา ประเมินการกํากับดูแลชั้นเรียนราย
ชั้น/รายวิชา เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข และความปลอดภัยของผูเรียน  สมรรถนะครูดาน
การพัฒนาผูเรียน มีความสัมพันธกัน อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานีมีความสามารถในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต การปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเปนไทย และการจัดระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ สมรรถนะครูดานการวิเคราะห สังเคราะห และการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน มีความสัมพันธกัน อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานีมีความสามารถในการทําความเขาใจ รวบรวม จําแนกแยกประเด็นสภาพของปญหา
เปนสวนยอย ประมวลหาขอสรุปอยางมีระบบและนํามาใชในการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน รวมทั้ง
สามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการแกปญหา เพ่ือพัฒนางานอยางเปนระบบ  
สมรรถนะครูดานการบริการท่ีดี มีความสัมพันธกัน อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีความมุงมั่น ตั้งใจ เต็มใจ ภาคภูมิใจและความสุขใจในการใหบริการ
และการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ สมรรถนะครูดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสัมพันธกัน อาจเปนเพราะ
ผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีความรัก ศรัทธา ยึดมั่นในอุดมการณของ
วิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนถูกตองตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เปน
แบบอยางที่ดีแกผูเรียนและสังคม เพ่ือสรางความศรัทธาในวิชาชีพครูใหบรรลุผลสําเร็จ รวมทั้งดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามสถานะของตนไดอยางเหมาะสม   สมรรถนะครูดานการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู มีความสัมพันธกัน อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู
อยางสอดคลองและเปนระบบ จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีและการวัดประเมินผล การเรียนรู เ พ่ือพัฒนาผู เรียนอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด และสมรรถนะครูดานการทํางานเปนทีม มีความสัมพันธกัน อาจเปนเพราะผูบริหาร
และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให
กําลังใจแกเพ่ือนรวมงาน การปรับตัวเขากับผูอ่ืนหรือทีมงาน แสดงบทบาทการเปนผูนําหรือผูตามได
อยางเหมาะสมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน เพ่ือสรางและดํารงสัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูในภาพรวมกับการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในแตละดานพบวา มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ดังนี้ สมรรถนะ
ครูดานสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรูกับการดําเนินงานตาม
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มาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง
เปนระบบ มีความสัมพันธกัน อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
จัดทําแผนการดําเนินงานระบบการชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนและปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด จัดให
มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินเพ่ือทบทวนอยางเปนระบบและตอเนื่อง และจัดทํารายงานผลการ
ประเมินเพ่ือทบทวน นําผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาและเผยแพรตอผูเกี่ยวของ สมรรถนะครู
ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ดานการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดี และมีทักษะ
ในการเปนครูที่ปรึกษาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความสัมพันธกัน 
อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีแผนการพัฒนาที่มุงใหครูที่
ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค เชน จัดใหมีการอบรม ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู โดยใหความรู ความเขาใจ
ในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแกครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ และดําเนินการ
ตามแผน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแกครูที่ปรึกษาและ
ผูเกี่ยวของ สมรรถนะครูดานภาวะผูนําครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนดานมีการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธกัน อาจเปนเพราะผูบริหาร
และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลและมีการคัดกรอง
นักเรียนกลุมปกติและกลุมเส่ียง มีการชวยเหลือนักเรียนและใหคําแนะนําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียน  
มีการติดตอสื่อสารกับผูเกี่ยวของในโรงเรียนและผูปกครอง  มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม มีการจัด
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอความเปนอยูที่เหมาะสมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม สมรรถนะครูดานสราง
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนดานครูที่ปรึกษา ผูปกครองและผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง มีความสัมพันธกัน อาจเปนเพราะผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดปทุมธานีมีการติดตอสื่อสารระหวางครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของทุกภาคเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลายเชน เยี่ยมบาน สงจดหมาย จัดกิจกรรมวันพบผูปกครอง (Classroom meeting) 
เปนตน  
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูในแตละดานกับการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในแตละดานพบวา มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 42 ดาน และมี
ความสัมพันธในระดับต่ํา 2 ดานดังนี้ ดานคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่มีคาสูงที่สุดคือ สมรรถนะครู
ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู มีความสัมพันธกับดาน
การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ มีความสัมพันธกัน อาจเปนเพราะ
ผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีมีการประสานความรวมมือ สราง
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ความสัมพันธที่ดี และประสานเครือขายกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรูและมีการจัดทําแผนการดําเนินงานระบบการชวยเหลือ
นักเรียนอยางชัดเจนและปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด จัดใหมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินเพ่ือทบทวน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง และจัดทํารายงานผลการประเมินเพ่ือทบทวน นําผลการประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนาและเผยแพรตอผูเกี่ยวของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัทรณภางค พลนาค ได
ศึกษาการประเมินการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 
22 ผลการประเมิน ดานผลผลิตพบวา นักเรียนสวนมากมีคาคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ 
(E.Q.) เทากับเกณฑปกติของเด็กไทย นักเรียนสวนใหญไดใชความสามารถพิเศษของตนเอง มีการใช
ชีวิตที่พออยูพอกิน และมีกระบวนการทํางานไดผลงานและมีคุณภาพ ดานกระบวนการพบวา มี
กิจกรรมพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของตามแผนที่กําหนดอยางตอเนื่องและเปนระบบ
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย กิจกรรมสวนใหญจัดประชุมใหผูปกครองไดมีสวนรวม และมีการติดตามผล
การชวยเหลือนักเรียนและรายงานใหผูปกครองทราบ ดานปจจัยพบวา ผูบริหารมีกลไกติดตาม
ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการบริหารกับปริมาณอยางเปนระบบ ครูที่ปรึกษาไดรับการ
ประเมินวามีความรู ความเขาใจดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง ครูมี
ความรับผิดชอบดวยตนเองในการรักษาความลับ ผูปกครองใหความรวมมือกับโรงเรียนในการดูแล
แกไขและพัฒนานักเรียนทุกครั้ง และคาท่ีมีความสัมพันธอยูในระดับตํ่าที่สุดคือ สมรรถนะครูดาน
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู มีความสัมพันธกับดานครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ
มีการประสานสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มีความสัมพันธกันอาจเปนเพราะผูบริหารและ
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีใหความสําคัญ เอาใจใสกับการสรางพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูนั้นยังนอย การออกแบบการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนยังไมคอย
สอดคลองกับบทเรียน และเปนระบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนการสอนโดยการใชสื่อ
ในการพัฒนาผูเรียนทางดานนวัตกรรมเทคโนโลยียังไมหลากหลาย และยังไมเหมาะสมกับเนื้อหาใน
บทเรียนเทาท่ีควร และการออกแบบการวัดประเมินผลการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมกับ
เนื้อหานั้นยังนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมัณฑนา ทิมมณี ไดศึกษาความตองการในการพัฒนา
สมรรถนะของครูผูสอนโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรีพบวา ความตองการพัฒนาสมรรถนะ
ของคร ูสมรรถนะประจําสายงาน ไดแก ดานการออกแบบการเรียนรู ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ดานการพัฒนาผูเรียนและดานการวิเคราะหและสังเคราะห โดยรวมมีความตองการพัฒนาสมรรถนะ
อยูในระดับปานกลาง ชี้ใหเห็นวาในสภาพปจจุบันครูยังมีความตองการพัฒนาสมรรถนะอยูในระดับ
ปานกลาง จําเปนอยางยิ่งที่ครูตองไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากหลายปจจัย
อาทิเชน ปจจัยภูมิหลังของครู ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ประสบการณ
การทํางาน ประสบการณการอบรม จํานวนเวลาการสอน จํานวนนักเรียนตอหอง เจตคติตออาชีพครู
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และนอกจากน้ันการติดตอส่ือสารระหวางครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของทุกภาคเรียนดวยการ
เย่ียมบาน สงจดหมาย จัดกิจกรรมวันพบผูปกครอง (Classroom meeting) ยังไมตอเนื่อง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของมานพ บุญสมพงษ ไดศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขการดําเนินงานของ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด พบวา
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด จากแนวคิดของครูที่ปรึกษาเสนอใหโรงเรียนหาวิธีติดตอสื่อสาร 
ประสานสัมพันธกันระหวางครูปรึกษากับผูปกครองนักเรียน  เชน การประชุมผูปกครองชั้นเรียน 
(Classroom Meeting) ควรจัดหาเวลาใหครูไปเย่ียมบานนักเรียน ในระเบียนสะสมขอมูลนักเรียน
ตองครบทุกดาน การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ครูที่ปรึกษาควรให
ความสําคัญในการจัดกิจกรรมกอนเรียน (Home Room) และครูที่ปรึกษาควรแสวงหาวิธีการรวมมือ
จากนักเรียนในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาสมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 จากการศึกษาสมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาดังนี ้
 1. จากการศึกษาสมรรถนะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ดานท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน ผูบริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีควรทําความเขาใจ รวบรวม จําแนก
แยกประเด็นสภาพของปญหาของนักเรียนเปนสวนยอยใหได รวมทั้งประมวลหาขอสรุปของปญหา
อยางระบบและนําไปใชในการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนนั้นได รวมท้ังสามารถวิเคราะหองคกรหรืองานใน
ภาพรวมและดําเนินการแกปญหา เพ่ือพัฒนางานอยางเปนระบบไดไมดีเทาที่ควร อีกท้ังครูควรมี
การศึกษาคนควาหาความรู ติดตาม เขาอบรม/สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู องคความรูใหมๆ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ และนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน รวมถึงครูมีการ
สรางเครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองท้ังภายในและนอกสถานศึกษาดวย 
 2. จากการศึกษาการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



139 
 

 
 

ดานการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและมีทักษะ
ในการเปนครูที่ปรึกษา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูบริหารและ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีควรมีแผนการดําเนินงานตามแผน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เ พ่ือนํามาปรับปรุงแกไข พัฒนานักเรียนใ หมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรมีแผนการพัฒนาที่มุงใหครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน จัดใหมีการอบรม 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใหความรู ความเขาใจในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแก
ครูที่ปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ และดําเนินการตามแผน  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสราง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแกครูที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของ 
 3. จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสมรรถนะครูกับการดําเนินงานตาม
มาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานีพบวา ดานที่มี
ความสัมพันธกันอยูในระดับสูงที่สุดคือ สมรรถนะครูดานสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรูมีความสัมพันธกับดานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางเปนระบบ ดังนั้นผูบริหารและครูควรมีการประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธที่ดี และ
สรางเครือขายระหวางครู ผูปกครอง ชุมชน และองคกรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุน
สงเสริมการจัดการเรียนรูและมีการจัดทําแผนการดําเนินงานระบบการชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจน
และปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดได จัดใหมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินเพ่ือทบทวนอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง และจัดทํารายงานผลการประเมินเพ่ือทบทวน นําผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาและ
เผยแพรตอผูเกี่ยวของได  

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 เพ่ือเปนแนวทางในการทําวิจัยในโอกาสตอไป ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรนํามาศึกษาในการ
วิจัยครั้งตอไปดังนี้ 
 1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา  
 2. ควรมีการศึกษากลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูโดยเฉพาะในดานการ
วิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู 
 3. ควรศึกษาสมรรถนะผูบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา 
 4. ควรศึกษาการปฏิรูปการศึกษาสงผลตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
เรื่อง  สมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
  มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
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หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

และรายชื่อสถานศึกษากลุมทดลองใชเคร่ืองมือวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 152 

 

 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 153 

 

 

รายช่ือสถานศึกษากลุมทดลองใชเครื่องมือวิจัย 
เรื่อง  สมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
  มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 

  1. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

  2. โรงเรียนแกงคอย 
  3. โรงเรียนเสาไห “วิมลวิทยานุกูล” 
  4. โรงเรียนวังมวงวิทยา 
  5. โรงเรียนบานหมอ “พัฒนานุกูล”   

  6. โรงเรียนสุธีวิทยา 
   7. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 

   8. โรงเรียนหนองโดนวิทยา   
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หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
และรายช่ือสถานศึกษากลุมตัวอยางการวิจัย 
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รายช่ือสถานศึกษากลุมตัวอยางการวิจัย 
เรื่อง  สมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
 มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  
 จํานวน  19 แหง 76 คน 

  1. โรงเรียนปทุมวิไล 
  2. โรงเรียนคณะราษฎรบํารุงปทุมธานี 
  3. โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบํารุง” 
  4. โรงเรียนหอวังปทุมธานี 
  5. โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม   
  6. โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ 
   7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  
  8. โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒนสายบํารุง” 
   9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ปทุมธานี  
   10. โรงเรียนบัวแกวเกษร 

  11. โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค 
  12. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
  13. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
   14. โรงเรียนธัญบุรี   
  15. โรงเรียนสายปญญารังสิต   
  16. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา 
  17. โรงเรียนเทพศิรินทรคลองสิบสาม ปทุมธานี 
  18. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
  19. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 
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การหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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Reliability 

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) 

Reliability Coefficients  

N of Cases = 32.0   N of Items = 60 

Alpha = .979 

Reliability 

Item - total Statistics 

 Scale  

Mean  

if Item  

Deleted 

Scale  

Variance  

if Item  

Deleted 

 Corrected 

 Item - 

   Total    

Correlation 

 

 Alpha 

 if Item 

Deleted 

 q1    257.31     896.480     .535      .979 

 q2 257.41 890.959 .563 .979 

 q3 257.69 891.770 .528 .979 

 q4 257.59 895.410 .496 .979 

 q5 257.59 903.604 .281 .979 

 q6 257.19 905.835 .243 .979 

 q7 257.31 893.060 .654 .979 

q8 257.50 886.710 .677 .979 

q9 257.34 893.072 .641 .979 

 q10 257.59 885.410 .624 .979 

 q11 257.63 869.274 .826 .979 

 q12 257.63 881.661 .639 .979 

 q13 257.53 890.064 .588 .979 

 q14 257.56 893.480 .498 .979 

 q15 257.69 883.512 .694 .979 

 q16 257.25 900.258 .427 .979 

17 257.22 899.596 .469 .979 
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q18 

Scale  

Mean  

if Item  

Deleted 

257.25 

Scale  

Variance  

if Item  

Deleted 

907.226 

  Corrected 

  Item - 

   Total    

Correlation 

.172 

 

Alpha 

if Item 

Deleted 

.980 

q19 257.22 909.854 .080 .980 

 q20 257.41 905.991 .155 .980 

 q21 257.81 871.319 .843 .979 

 q22 257.75 885.871 .613 .979 

 q23 257.53 904.580 .214 .980 

 q24 257.63 885.984 .721 .979 

 q25 257.31 881.125 .859 .979 

 q26 257.47 869.612 .805 .979 

 q27 257.34 882.491 .810 .979 

 q28 257.53 866.838 .827 .979 

 q29 257.59 883.346 .786 .979 

 q30 257.66 857.652 .791 .979 

 q31 257.44 874.512 .875 .979 

 q32 257.72 859.886 .833 .979 

 q33 257.94 868.190 .893 .978 

 q34 257.78 878.628 .712 .979 

 q35 257.94 867.931 .899 .978 

 q36 257.44 894.964 .558 .979 

 q37 257.72 880.209 .737 .979 

 q38 257.59 863.862 .856 .978 

 q39 257.84 870.523 .733 .979 

 q40 257.75 874.516 .751 .979 

 q41 257.97 867.580 .811 .979 

 q42 258.00 868.645 .807 .979 

 q43 257.91 863.894 .883 .978 
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q44 
257.81 862.222 .875 .978 

q45 257.63 855.661 .945 .978 

q46 257.47 890.709 .434 .979 

q47 258.00 851.806 .903 .978 

q48 257.88 866.177 .768 .979 

q49 257.94 849.351 .874 .978 

q50 257.81 859.964 .917 .978 

q51 258.00 860.839 .858 .978 

q52 258.03 880.096 .554 .979 

q53 257.53 891.805 .540 .979 

q54 257.56 888.512 .635 .979 

q55 257.63 887.661 .673 .979 

q56 257.38 906.952 .165 .980 

q57 257.50 901.290 .349 .979 

q58 257.50 894.581 .571 .979 

q59 257.56 878.577 .737 .979 

q60 257.38 907.532 .146 .980 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  สมรรถนะครูกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
 มัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี  

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 1. แบบสอบถามน้ีมีจํานวน 4 ฉบับ สําหรับผูใหขอมูลดังตอไปนี้ 
  ● ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน  
  ● รองผูอํานวยการ (ผูดูแลฝายกิจการนักเรียน) 1 คน 
  ● ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน 

  ● ครูประจําชั้น/ครูแนะแนว 1 คน รวมผูใหขอมูลโรงเรียนละ 4 คน  
 2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน จํานวน 65 ขอดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 5 ขอ 

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะครู จํานวน 42 ขอ 

  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน จํานวน 18 ขอ 

 3. โปรดกรอกขอมูลตามคําแนะนําในแตละตอนใหครบทุกขอ 

 4. คําตอบของทานมีคายิ่งตอการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในโอกาสตอไป 

 5. ขอมูลใดๆ ที่ทานระบุไวในแบบสอบถามนี้ จะถือเปนความลับและขอรับรองวาจะไมมี
ผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นตอการปฏิบัติงานของทานผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะห
จากทานเปนอยางดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานไดกรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้  

                นางสาวศศิมาพร  คชาชัย 

            นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
                  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง ใหทานตอบคําถามตามความเปนจริง โดยทําเคร่ืองหมาย ลงใน  เพียงคําตอบเดียว 

ขอ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

1 
เพศ 

ชาย                  หญิง 

2 

อายุ 
20-30 ป            31-40 ป 
41-50 ป            51 ปขึ้นไป 

3 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี          ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

4 

ตําแหนงหนาที่ 
ผูอํานวยการสถานศึกษา 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา(ผูดูแลฝายกิจการนักเรียน) 
ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
ครูประจําชั้น/ครูแนะแนว 

5 

ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน (เศษของปหากเกิน  
6 เดือนใหถือเปน 1 ป) 

0-5 ป                6-10 ป 
11-15 ป            16-20 ป 
21-25ป             26 ปขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 สมรรถนะครู 
คําชี้แจง ใหทานพิจารณาสมรรถนะครู วาอยูในระดับใดโดยทําเครื่องหมาย ลงใน                                     
ชองความคิดเห็น โดยมีเกณฑการพิจารณาดังตอไปนี้ 
  1 หมายถึง สมรรถนะครู อยูในระดับนอยที่สุด 

  2 หมายถึง สมรรถนะครู อยูในระดับนอย 

  3 หมายถึง สมรรถนะครู อยูในระดับปานกลาง 
  4 หมายถึง สมรรถนะครู อยูในระดับมาก 
  5 หมายถึง สมรรถนะครู อยูในระดับมากท่ีสุด 

ขอ 
 

สมรรถนะครู 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
การมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

1 ครูมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ ถูกตอง
ครบถวนสมบูรณ 

     

2 ครมูีการวางแผน กําหนดเปาหมาย ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

     

3 ครูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาการจัดการเรียนรู      

4 ครูมีการปรับปรุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง      

5 ครูมีการพัฒนาผลงานอยางตอเนื่อง      

การบริการที่ดี 
6 ครูมีความมุงมั่น ตั้งใจ เต็มใจ ในการปฏิบัติงาน      
7 ครูมีความภาคภูมิใจ และสุขใจในการปฏิบัติงาน      
8 ครูมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

อยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของนักเรียน และ
ผูปกครองหรือผูมาขอรับบริการ 

     

การพัฒนาตนเอง 
9 ครูมกีารศึกษาคนควาหาความรู ติดตาม เขาอบรม/สัมมนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู องคความรูใหมๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
     

10 ครนูําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน      
11 ครูมีการสรางเครือขายการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองทั้งภายใน

และนอกสถานศึกษา 
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ขอ สมรรถนะครู 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

การทํางานเปนทีม 
12 ครูใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรงใหกําลังใจแก

เพ่ือนรวมงาน 
     

13 ครูสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนหรือทีมงานได      
14 ครสูามารถปฏิบัติงานกับเพ่ือนรวมงานไดอยางเหมาะสม 

เปนไดท้ังผูนําและผูตามตามสถานการณที่เปลี่ยนไป 

     

15 ครูสรางและรักษาสัมพันธภาพความเปนเพ่ือน พ่ีนองที่ดีกับ
สมาชิก เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 

     

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
16 ครูมีความรัก ศรัทธา ตอวิชาชีพครู      
17 ครูยึดมั่นในอุดมการณของวิชาชีพครู      
18 ครูประพฤติปฺฏิบัติตนถูกตองตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
     

19 ครูเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนและสังคมเพ่ือสรางความศรัทธา
ในวิชาชีพครู 

     

20 ครูปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
สมรรถนะประจําสายงาน (Function Competency) 
การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
21 ครูสามารถสราง พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู      
22 ครูสามารถออกแบบการเรียนรูใหสอดคลองกับระบบการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

23 ครูสามารถใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีอยาง
หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู 

     

24 ครูออกแบบการวัดประเมินผลการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนให
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู 

     

การพัฒนาผูเรียน 
25 ครสูามารถปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมแกผูเรียนในการจัดการ

เรียนรูในชั้นเรียน 
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ขอ สมรรถนะครู 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

26 ครสูามารถพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
นักเรียนไดอยางเหมาะสม 

     

27 ครูสามารถปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยและความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทยใหแกนักเรียน 

     

28 ครูสามารถจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพ 

     

การบริหารจัดการชั้นเรียน 
29 ครูจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

หองเรียน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุขและความ
ปลอดภัยของผูเรียน 

     

30 ครูจัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล และ
เอกสารประจําชั้นเรียน/ประจําวิชาอยางถูกตองครบถวนเปน
ปจจุบัน 

     

31 ครูมีการประเมินการกํากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา เพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข และความปลอดภัยของ
ผูเรียน 

     

การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 
32 ครูสามารถทําความเขาใจ รวบรวม จําแนกแยกประเด็นสภาพ

ของปญหาของนักเรียนเปนสวนยอยได 
     

33 ครสูามารถประมวลหาขอสรุปของปญหาของนักเรียนอยางเปน
ระบบ 

     

34 ครสูามารถนําขอสรุปของปญหาไปใชในการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นักเรียน 

     

35 ครสูามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมและดําเนินการ
แกปญหาเพ่ือพัฒนางานอยางเปนระบบ 

     

ภาวะผูนําครู 
36 ครมูีวุฒิภาวะความเปนผูใหญที่เหมาะสมกับความเปนครู เชน 

มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม เห็นคุณคาใหเกียรติ
ผูอื่น เปนตน 

     

   ส
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ขอ สมรรถนะครู 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

37 ครูเปนผูวางแผน มีวิสัยทัศน นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
องคกร เพื่อใหบรรลุเปาหมาย พันธกิจของโรงเรียน 

     

38 ครูแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอก
หองเรียนดวยความเต็มใจ เพ่ือกอใหเกิดพลังแหงการเรียนรู 
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

     

การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู 
39 ครูสามารถประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธที่ดีกับ

ชุมชน/ผูปกครอง เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู 
     

40 ครูสามารถประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธที่ดีกับ
องคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการจัดการ
เรียนรู 

     

41 ครูสามารถสรางเครือขายความรวมมือระหวางครู/ผูปกครอง/
ชุมชน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู 

     

42 ครูสามารถสรางเครือขายความรวมมือทั้งองคกรภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู 
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ตอนที่ 3  การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
คําชี้แจง  ใหทานพิจารณาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา วา
มีการดําเนินการอยูในระดับใดโดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองความคิดเห็น โดยมีเกณฑการ
พิจารณาดังตอไปนี้ 
  1 หมายถึง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
      อยูในระดับนอยที่สุด 

  2 หมายถึง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
      อยูในระดับนอย 

  3 หมายถึง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
      อยูในระดับปานกลาง 
  4 หมายถึง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
      อยูในระดับมาก 

  5 หมายถึง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
      อยูในระดับมากท่ีสุด 

ขอ การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

มีการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 
1 สถานศึกษามีการจัดทําการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนอยางชัดเจน 
     

2 สถานศึกษามีการปฏิบัติงานตามแผนระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนที่กําหนดไว 

     

3 สถานศึกษามีการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 

     

4 สถานศึกษาจัดทํารายงานการประเมินผลระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เพ่ือทบทวน นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

     

5 สถานศึกษาเผยแพรประชาสัมพันธผลสําเร็จของการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตอผูเกี่ยวของ 

     

มีการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีและมีทักษะใน
การเปนครูที่ปรึกษา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ขอ การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

6 สถานศึกษามีแผนพัฒนาครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เก่ียวของ
ใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

     

7 สถานศึกษามีแผนพัฒนาครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เก่ียวของ
ใหไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค เพ่ือพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

     

8 สถานศึกษาจัดอบรม/ประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรูครูที่ปรึกษา 
และบุคลากรที่เก่ียวของ เพ่ือใหความรู ความเขาใจในการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

     

9 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผน นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขและพัฒนานักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

     

10 สถานศึกษามีการประกาศเกียรติคุณแกครูที่ปรึกษาดีเดน เพ่ือ
เสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของครูที่ปรึกษา 
เพ่ือใหการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมี
ประสิทธิภาพ 

     

ครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของมีการประสานสัมพันธกันอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
11 สถานศึกษามีการติดตอสื่อสารระหวางครูที่ปรึกษากับ

ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 

     

12 สถานศึกษามีการเยี่ยมบานนักเรียน เพื่อติดตอสื่อสารกับ
ผูปกครองและนักเรียน 

     

13 สถานศึกษามีการดําเนินการสงจดหมายไปยังผูปกครอง เพ่ือ
แจงขอมูลเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

     

14 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมวันพบผูปกครอง (Classroom 

meeting) เพ่ือรับทราบพฤติกรรมของนักเรียน และสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง 

     

มีกระบวนการในการชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

15 สถานศึกษามีการดําเนินการจัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
เปนรายบุคคล 
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ขอ การดําเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

16 สถานศึกษามีการคัดกรองนักเรียนกลุมปกติและกลุมเสี่ยง เพ่ือ
ชวยเหลือนักเรียนและใหคําแนะนําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียน 

     

17 สถานศึกษามีการติดตอสื่อสารกับผูเกี่ยวของในโรงเรียนและ
ผูปกครอง เชน กิจกรรมวันพบผูปกครอง เปนตน 

     

18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) และจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม และเอ้ือตอการจัดการเรียนการ
สอน 

     

 
   ส
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