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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ในยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี2 (พ.ศ. 2552 - 2561) การศึกษา ถือเปนเครื่องมือ
หรือกระบวนการสําคัญในการทําใหเกิดความรู ความคิด ความสามารถ รวมท้ังพฤติกรรม เจตคติ
คานิยมและคุณธรรมของบุคคลตั้งแตรากฐานของชีวิต ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวเปนปจจัยและพลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ยิ่งสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง มีการแขงขันกันทางเศรษฐกิจและสังคม
เพ่ิมมากข้ึน กระบวนการจัดการศึกษาจึงควรจัดใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ เพราะมีความสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคลในทุกชวงอายุอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 4 ไดกลาวไววา “การศึกษา” หมายถึง กระบวนการ
เรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมาตรา
6 กําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข ซึ่งสอดคลองกับมาตรา 24ท่ีไดกลาวถึง การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใหสถานศึกษา และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจความถนัด
ของผูเรียนคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ การประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมีความ
รอบรู สามารถจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบเพ่ือใหการศึกษามีการขับเคลื่อน
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ผูบริหารสถานศึกษาถือเปนบุคคลสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
ใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายการศึกษาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอการนําสถานศึกษาไปสูความสําเร็จ
ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน มีความรู มีความสามารถ และมีคุณธรรมในการบริหารงานจึงจะสามารถ
เปนผูนําการปฏิรูปท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผูบริหารสถานศึกษา
เปนปจจัยหลักท่ีมีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษาในการเปนผูนําท่ีใหความสําคัญกับการสงเสริม
และสนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผนนโยบาย และยุทธศาสตรอยางชัดเจน
สะดวกตอการนําไปปฏิบัติ เปนผูแนะนําใหคําปรึกษา สรางความรวมมือกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดย
เนนการมีสวนรวมของครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของท้ังภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา
ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน มีการสรางเครือขายผูสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ (ธีระ รุญเจริญ,
2550 : 19)

การดําเนินงานของสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จไดรับการยอมรับวาเปนสถานศึกษา
ท่ีดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพบรรลุจุดมุงหมายของสถานศึกษาและมีมาตรฐานตามตัวบงชี้
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองบริหารงานตามโครงสรางการบริหาร
อยางเปนระบบ ตองอาศัยความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
สถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน โดยนําเอาศักยภาพดานภาวะผูนํามาใชบริหารสถานศึกษานําไปสู
การปฏิรูปการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถมีบุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูและการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
เกิดความศรัทธาความผูกพันความพึงพอใจตอครูนักเรียน พอแม ผูปกครอง ชุมชน และผูท่ีเก่ียวของ
รวมมือกันเพ่ือเปนพลังในการจัดการศึกษาพัฒนาครูและนักเรียนใหมีคุณภาพผูบริหารสถานศึกษา
จึงควรมีคุณลักษณะเฉพาะของผูบริหารท่ีมีความรูมีความสามารถมีภาวะผูนํามีวิสัยทัศนมีทักษะในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาท่ีทันกับการเปลี่ยนแปลงเนนกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาคํานึงถึงผลประโยชนของนักเรียนและชุมชนเปนสําคัญซึ่งการบริหาร
สถานศึกษาใหประสบความสําเร็จนั้นผูบริหารตองใชท้ังศาสตรและศิลปเพ่ือใหการทํางานประสบ
ความสําเร็จ เรียบรอย ถูกตอง ครบถวน (กวี วงศพุฒ, 2550 : 1) ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี
ปฏิสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาผูปกครองและชุมชน เปดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษา และผูท่ี
เก่ียวของมีสวนรวมอยางแทจริง ในการเสนอความตองการแสดงความคิดเห็น เพ่ือประสานงาน หรือ
สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึน สงผลใหผูรวมงานและผูมีสวนเก่ียวของเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธา และ
รวมมือปฏิบัติงานตามภารกิจจนบรรลุผลตามเปาหมายของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ (ออย
สงึมรัมย, 2554 : 1)
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การจัดการศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 - 2561) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมุงเนน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสรางโอกาสทางการศึกษาใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหคนไทย
ทุกกลุมทุกวัยมีคุณภาพ มีความพรอมท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา มีจิตสํานึกของความเปนไทย
มีความเปนพลเมืองท่ีดี ตระหนักและรูคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมท่ีดีงาม
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน
คือ “คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ เปนคนดี มีความสุข มีภูมิคุมกัน รูเทาทัน ในเวทีโลก”
พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในอนาคตผลิตกําลังคนรองรับการพัฒนาประเทศเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ
สรางองคความรูเทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน พัฒนาระบบบริหาร
จัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการบริหารและการจัดการศึกษา มุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพโดยมีเปาหมาย
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
การเรียนรูอยางท่ัวถึงมีคุณภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 : 13) เพ่ือเปนกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนใหมีคุณภาพ มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคม
ปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรูจักแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สุคนธ
สินธพานนท, 2555 : 8)

การพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังดานรางกายจิตใจสติปญญาอารมณ สังคม
มีความรู ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมมีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวังรูเทาทันตอการปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน ท้ังดานการสื่อสารดานเทคโนโลยี
ดานเศรษฐกิจดานการเมือง ดานสังคมการระบาดของสารเสพติดปญหาครอบครัวปญหาพฤติกรรม
ทางเพศ การตั้งครรภไมพรอม การออกกลางคัน ปญหาอาชญากรรมและความรุนแรง ปญหาการแขงขัน
ในทุกรูปแบบกอใหเกิดความทุกขความเครียดความวิตกกังวลซึ่งลวนแตเปนผลเสียตอสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตของทุกคนนําไปสูการเกิดปญหาและสภาวะวิกฤติทางสังคมแมวาความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีจะมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศแตก็มีผลกระทบตอเยาวชนในการดําเนินชีวิต การคิด
การแกปญหา ขาดทักษะชีวิต ขาดประสบการณในการเผชิญปญหา ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ ซึ่งใน
การพัฒนาการศึกษา นอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถตองมีการพัฒนา
ทางดานจิตใจควบคูไปพรอมกันโดยผานกระบวนการทางการศึกษาสถานศึกษาในฐานะหนวยงาน
ท่ีตองรับผิดชอบในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนและแกวิกฤติทางสังคมจึงตองมีการดําเนินการ
จัดการศึกษาใหสงเสริม สนับสนุนนักเรียนดานความรู ความคิด เสริมสรางทักษะชีวิตในการปองกัน
และชวยเหลือนักเรียนในการแกปญหาตาง ๆ
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กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข จึงไดรวมกันวางรากฐานในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยกําหนดใหสถานศึกษา ครู บุคลากรและผูท่ีเก่ียวของตองให
ความรวมมือในการดูแลชวยเหลือ สงเสริมพัฒนานักเรียนอยางมีระบบและตอเนื่อง จึงมีการนําระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนมาประยุกตใชและพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของแตละสถานศึกษา
เพราะเม่ือนักเรียนกาวเขาสูชวงวัยรุนซึ่งเปนวัยท่ีมีภาวะทางอารมณแปรปรวนสูงวุฒิภาวะทางอารมณ
ไมสมบูรณมีความสับสนกับบทบาทของตนเองในสังคมขาดทักษะและประสบการณในการเผชิญกับ
ปญหารูสึกสับสนในการปฏิบัติตนการวางตัวตอเพ่ือนและผูอ่ืน จึงมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไมเหมาะสม
เชนแตงกายผิดระเบียบไมมีสัมมาคารวะพูดจาไมสุภาพโตเถียงเสียงดังกาวราวกระดางกระเดื่องเก็บตัว
เหมอลอยเซื่องซึม(กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข, 2550 : 4 - 5) ซึ่งจากรายงานของกรมสุขภาพจิต
พบวาปญหาของเยาวชนท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษารอยละ 30 ของนักเรียนมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหา
สุขภาพจิตท่ีแสดงออกมาในลักษณะตาง ๆ เชนมีอาการซึมเศราเก็บตัว ทอแทหมดหวัง ขาดกําลังใจ
มีปญหาเก่ียวกับอารมณคิดหาทางออกดวยการฆาตัวตาย (กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข, 2552
: 20 - 24) นอกจากนี้เยาวชน 1 ใน 10 เทานั้นท่ีไดรับการชวยเหลือใหเขาใจปญหาของตนเอง และ
สามารถใชศักยภาพของตนเองในการแกปญหา และในการสํารวจขอมูลเก่ียวกับนักเรียน พบวานักเรียน
มีปญหาหลายประการเชนปญหาครอบครัวบิดามารดาหยารางแยกกันอยูปญหาดานเศรษฐกิจบิดา
มารดาทํางานอยูตางจังหวัดนักเรียนตองอาศัยอยูกับญาติหรืออยูกันตามลําพังสภาพเชนนี้ทําใหนักเรียน
มีจิตใจวาเหวรูสึกโดดเดี่ยว ขาดความรัก ความอบอุนขาดท่ีพ่ึงทางใจ ขาดกําลังใจ ขาดคนแนะนํา
ใหคําปรึกษา ทําใหเกิดผลกระทบตอตัวนักเรียนในดานตาง ๆ เชน ตื่นสายขาดเรียนบอยมาเรียน
อยางไมมีความสุขไมมีสมาธิในการเรียนหนีเรียนผลการเรียนตกต่ํานักเรียนกลุมนี้หากถูกชักจูงไปในทาง
ท่ีไมดีเชนการใชสารเสพติดเท่ียวเตรม่ัวสุมหรือถูกชักจูงใหกอเหตุท่ีไมถูกตองอาจคลอยตามไดงาย
นําไปสูการเกิดปญหาอ่ืน ๆ ตามมา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหง
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพของนักเรียน โดยเนน
กิจกรรมสงเสริม พัฒนา ปองกัน แกปญหาและการคุมครองเด็ก เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการดูแล
ชวยเหลือจากครู ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน และองคกรท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
นักเรียนใหมีคุณภาพท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข โดยผานกระบวนการศึกษาเพราะสถานศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษา
ท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและมีการพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่อง เพ่ือใหศักยภาพท่ีมีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี สามารถดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข สถานศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะบมเพาะเยาวชนใหมีคุณภาพ
ผูบริหารสถานศึกษาจึงถือเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษา โดยอาศัยเทคนิค วิธีการ
ตาง ๆ รวมถึงคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท้ังในดานการมีภาวะผูนําดานการสรางแรงจูงใจ
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ดานการติดตอสื่อสารดานการตัดสินใจและการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพนําพาใหครู บุคลากรและผูเก่ียวของรวมกันสงเสริมพัฒนาเยาวชนใหมีคุณภาพเพ่ือเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปนหนวยงานในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมีภารกิจหลักในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งมีหนาท่ี
กํากับดูแลสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดชุมพรโดยจังหวัดชุมพรมีสถานศึกษาในสังกัด
จํานวน 22 โรงเรียน จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา พ.ศ. 2557
พบวา การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสวนของจังหวัดชุมพร
ประชาชนและผูปกครองสวนใหญยังไมไดรับขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยางครบถวน ผูปกครองบางสวนยังขาด
ความรูความเขาใจในเรื่องการอบรม ดูแลเอาใจใสบุตรหลานประกอบกับสภาพชุมชนรอบสถานศึกษา
บางแหงมีแหลงอบายมุขและสิ่งเสพติดเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมเลียนแบบยากตอการ
พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งชี้ใหเห็นวาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนยังตองมีการพัฒนา และ
แกปญหาดังกลาวใหดียิ่งข้ึน ตองมีการดําเนินงานอยางมีข้ันตอน มีวิธีการและเครื่องมือการทํางาน
ท่ีชัดเจน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน มีการประสาน
ความรวมมือกับบุคลากรท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547 : 14) บทบาทและคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความสําคัญ
ในการดําเนินงานและการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจะตอง
มีเทคนิควิธีการในการบริหารงาน มีการทํางานอยางเปนระบบและตรวจสอบได เพ่ือแสดงถึงศักยภาพ
ในการทํางานท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานนําไปสูการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ในจังหวัดชุมพรเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพรเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
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สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร สามารถดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดไว

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

2. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

ความสําคัญของการวิจัย

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง
พัฒนาตนเองดานคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง
พัฒนาการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

3. เปนขอมูลใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สามารถนําผลการวิจัย
ไปใชในการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพรซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไว ดังนี้

ขอบเขตดานเนื้อหา
1. ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาประกอบดวย 1) ดานการมีภาวะผูนํา

2) ดานการสรางแรงจูงใจ 3) ดานการติดตอสื่อสาร 4) ดานการตัดสินใจ
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2. ศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ประกอบดวย 1) ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน 2) ดานการดําเนินงานตามแผน 3) ดาน
การนิเทศ กํากับ ติดตาม 4) ดานการประเมินผล

3. ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 22 โรงเรียน รวม 993 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชตารางสําเร็จรูปของเครซี่
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2551 : 109) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 278 คน แลวทําการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก

ขอบเขตดานตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาประกอบดวย 1) ดานการมีภาวะผูนํา 2) ดาน
การสรางแรงจูงใจ 3) ดานการติดตอสื่อสาร 4) ดานการตัดสินใจ

2. ตัวแปรตาม ไดแก
การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาประกอบดวย

1) ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน 2) ดานการดําเนินงานตามแผน3) ดานการนิเทศกํากับ
ติดตาม 4) ดานการประเมินผล

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
กับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพรโดยสังเคราะหจากทฤษฎีและแนวคิด
เก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาของ LiKert, Rensis (1967) ; Barnard, Chester l.
(1969) ; สุดา หม่ืนจง (2554) ; สันทนีย บุญถนอม (2554) ; ยุทธพงษ ก่ิงวิชิต (2555) ; ศิริรัตน สุวรรณระ
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(2555) ; สุธน พรหมพฤกษ (2555) ; สุนันทาพวงเพชร (2555) ; ชิสา เพตาเสน (2557) ; สมนึก อินทรเทพ
(2558) ผูวิจัยนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ในครั้งนี้ 4 ดาน คือ 1) ดานการมีภาวะผูนํา 2) ดานการสรางแรงจูงใจ 3) ดานการติดตอสื่อสาร 4)
ดานการตัดสินใจ

และในสวนของการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสังเคราะหตามแนวคิด
ของพิชญมณฑน ลีกําเนิดไทย (2544) ; กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2544) ; สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547) ; หัสพงศงานดี (2551) ; ไพฑูรย ศรีวะสุทธิ์ (2555) ; สุมาลี
ทองงาม (2555) ; เกษราภรณ กลับ (2556) ; ฤทัยทิพย พัดทอง (2556) ; ยุวดี ปนงา (2556) ผูวิจัย
นํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในครั้งนี้ 4 ดาน คือ 1) ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน 2) ดานการดําเนินงานตามแผน 3)
ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 4) ดานการประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับการบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด
ชุมพร

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
1. ดานการมีภาวะผูนํา
2. ดานการสรางแรงจูงใจ
3. ดานการติดตอสื่อสาร
4. ดานการตัดสินใจ

การบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
1. ดานการเตรียมการ

และวางแผนดําเนินงาน
2. ดานการดําเนินงานตามแผน
3. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
4. ดานการประเมินผล
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นิยามศัพทเฉพาะ

ในการวจิัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามศัพทเฉพาะเพ่ือใหเขาใจไดตรงกัน ดังนี้
1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณสมบัติหรือพฤติกรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการบริหารสถานศึกษา การกําหนดนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน
รวมท้ังการคิดอยางมีวิจารณญาณ การมีวิสัยทัศนกวางไกล รูเทาทันเหตุการณในปจจุบัน แกปญหา
เฉพาะหนาไดดีกลาตัดสินใจอยางมีเหตุผล กระตือรือรนในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ตลอดท้ังการสรางบรรยากาศในสถานศึกษาใหเอ้ือตอการรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดมุงหมายของสถานศึกษา ซึ่ง
ประกอบดวย

1.1 ดานการมีภาวะผูนํา หมายถึง คุณสมบัติหรือพฤติกรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษาท่ีผูใชในการบริหารสถานศึกษา การกํากับ
ติดตาม การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางมีลําดับข้ันตอน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของสถานศึกษา สงเสริมใหครูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมหรือประสบการณตาง ๆ ท่ีหลากหลายเนน
ฝกทักษะกระบวนการคิดใหกับนักเรียน มีวิสัยทัศนในการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ
ท่ีดีตอผูรวมงาน สามารถบริหารสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จและมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของครู
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน

1.2 ดานการสรางแรงจูงใจ หมายถึง คุณสมบัติหรือพฤติกรรมของผูบริหาร
สถานศึกษากระบวนการท่ีผูบริหารใชในการบริหารจัดการบุคคลเพ่ือกระตุนความรวมมือ และการมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การกําหนดเปาหมายในการทํางาน เนนการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในดานการจัดการศึกษา สงเสริมใหผูปกครองและชุมชน
มีสวนรวมในการบริหารการศึกษา รวมกันพัฒนาความสามารถของครูและนักเรียนใหมีความรู
ความสามารถ สรางขวัญและกําลังใจ สงเสริมใหนําความรูไปใชในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

1.3 ดานการติดตอสื่อสาร หมายถึง คุณสมบัติหรือพฤติกรรมของผูบริหาร
สถานศึกษากระบวนการท่ีผูบริหารใชในการสงเสริมพัฒนาความรู ความเขาใจเก่ียวกับการบริหาร
สถานศึกษาในดานจุดมุงหมายและโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา การมีสวนรวมในการจัดสรางหลักสูตร
การนําหลักสูตรไปใช การรับฟงความคิดเห็น การสื่อสารทําความเขาใจในการดําเนินงานใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานใหแกผูมีสวนเก่ียวของในดานตาง ๆ

1.4 ดานการตัดสินใจ หมายถึง คุณสมบัติหรือพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา
กระบวนการท่ีผูบริหารใชในการบริหารสถานศึกษา การแกไข ปรับปรุง การแกปญหา ความสามารถ
ในการคาดการณและการรวบรวมทางเลือก มีวิธีการแกไขปญหาอยางหลากหลาย มีลําดับข้ันตอน
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มีแนวทางในการแกไขปญหาท่ีถูกตอง เหมาะสมนําไปสูแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือความสําเร็จ
ของการบริหารสถานศึกษา

2. ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียน
โดยการสงเสริม การปองกันและแกไขปญหาอยางมีข้ันตอน โดยใชวิธีการและเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ
มีมาตรฐานในการทํางานโดยครูท่ีปรึกษาหรือครูประจําชั้นเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน มีการ
ประสานความรวมมืออยางใกลชิดจากบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
ผูปกครองชุมชน บุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานรวมท้ังการสนับสนุน สงเสริมจากสถานศึกษา
เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งประกอบดวย

2.1 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง กระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียน
โดยการทําความเขาใจความแตกตางของนักเรียนแตละคนท่ีมีพ้ืนฐานแตกตางกันในแตละดาน ซึ่งชวย
ใหครูมีความเขาใจนักเรียนมากข้ึน สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือการคัดกรองนักเรียน เปนประโยชน
ในการสงเสริมปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนไดอยางถูกทาง ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษมิใชการ
ใชความรูสึกหรือการคาดเดา เชน ดานความสามารถดานสุขภาพดานครอบครัวดานความปลอดภัย
หรือพฤติกรรมดานอ่ืน ๆ

2.2 การคัดกรองนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดย
พิจารณาขอมูลการวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวกับตัวนักเรียนในดานตาง ๆ ท่ีไดมาจากการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล นําผลท่ีไดมาจําแนกตามเกณฑการคัดกรองเพ่ือการจัดแบงกลุมนักเรียนเปน 3 กลุม
คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา ซึ่งการจัดกลุมนักเรียน มีประโยชนตอครูท่ีปรึกษาในการหา
วิธีการเพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตองสามารถสงเสริมและพัฒนานักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.3 การสงเสริมนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนานักเรียนตามระดับความสามารถมีการพัฒนาความสามารถของตนเอง
อยางเต็มศักยภาพท้ังนักเรียนกลุมปกติกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหาเพ่ือสงเสริมจุดเดนและพัฒนาจุดดอย
ใหนักเรียนรูจักตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีทักษะในการดําเนินชีวิต
โดยอาศัยความรวมมือของทุกฝายในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพมากข้ึน

2.4 การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโดยการหาวิธีชวยเหลือนักเรียน การปองกันและแกไขปญหาดวยการใหคําปรึกษาเบื้องตน
และการจัดกิจกรรมเพ่ือนําไปสูการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนโดยใชเทคนิควิธีการ
ท่ีหลากหลาย มีการประเมิน ติดตาม และรายงานผลอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ

2.5 การสงตอนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา
ยากตอการชวยเหลือหรือชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีข้ึน โดยการสงตอแบงออกเปน 2 รูปแบบ
คือการสงตอภายในไปยังครูฝายปกครองครูแนะแนว หรือครูท่ีเก่ียวของ และการสงตอภายนอกไปยัง
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ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหปญหาของนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางถูกทาง และ
รวดเร็วข้ึน

3. การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีข้ันตอนเปนระบบ โดย
ความรวมมือของบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกฝาย ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีคณะทํางานท่ีชัดเจน
เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดความสําเร็จมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลซึ่งประกอบดวย

3.1 ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน หมายถึง กระบวนการบริหาร
จัดการเก่ียวกับการกําหนดทิศทางการทํางาน กลยุทธการทํางาน การวิเคราะหปญหาหรือความตองการ
ของนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชน หรือผูท่ีเก่ียวของตาง ๆ โดยศึกษานโยบาย มาตรฐาน แนวทาง
การดําเนินงานจากหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ นํามากําหนดเปนกลยุทธของสถานศึกษา
กําหนดแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน วางแผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ใหเหมาะสมกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน มีการกําหนด มอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงานใหกับผูรับผิดชอบอยางชัดเจน

3.2 ดานการดําเนินงานตามแผน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเก่ียวกับ
การสรางความเขาใจ สรางความตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ โดยการ
ประชุม ปรึกษาหารือ ระดมความคิด หาแนวทางในการดําเนินงานรวมกัน จัดอบรมสรางความรูความ
เขาใจ สรางเครื่องมือเพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานอยางมีลําดับข้ันตอน ใหครบท้ัง 5ดาน คือ 1) ดาน
การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) ดานการคัดกรองนักเรียน 3) ดานการสงเสริมนักเรียน 4) ดานการ
ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน 5) ดานการสงตอนักเรียน

3.3 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเก่ียวกับ
การแตงตั้งบุคลากรหรือคณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือทําหนาท่ีในการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เสริมสราง
ขวัญและกําลังใจในการดําเนินงานและการพัฒนาความรูความสามารถใหแกผูปฏิบัติงาน

3.4 ดานการประเมินผล หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเก่ียวกับการแตงตั้ง
บุคลากรหรือคณะกรรมการทําหนาท่ีประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตามมาตรฐานและแผนการประเมิน นําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา จัดทํารายงานสรุปผล และ
เผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ
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4. ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

5. ครูผูสอน หมายถึง ผูปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

6. สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ในจังหวัดชุมพร จํานวน 22 โรงท่ีจัดการศึกษาใหกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการทําวิจัย ดังตอไปนี้

1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา
2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
4. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
5. บริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

การบริหารสถานศึกษา เปนกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของสถานศึกษา
ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาตองใชท้ังศาสตรและศิลป ในการนําพาสถานศึกษาไปสูจุดหมายปลายทาง
ท่ีตองการ สิ่งสําคัญตอความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีหลักการ
แนวคิดและกระบวนการบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อยางมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา

ความหมายของการบริหาร
การบริหารโดยสวนใหญมักจะใชกับการบริหารในระดับสูง โดยเนนท่ีการกําหนดนโยบาย

และการกําหนดแผนท่ีสําคัญ ซึ่งประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การสั่งการ การอํานวยการ
และการควบคุม เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนและจุดมุงหมายในการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย
ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอองคกรอยางสูงสุด ซึ่งมีผูท่ีกลาวถึงความหมาย
ของการบริหารไว ดังนี้

อนันต ปานสังข (2552 : 15) กลาววา การบริหาร หมายถึง พฤติกรรมในการทํางานของบุคคล
ตั้งแตสองคนข้ึนไป รวมมือกันดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ี
บุคคลไดตั้งเปาหมายเอาไว โดยการใชศาสตรและศิลปในการนําทรัพยากรทางการบริหาร
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(Administrative Resources) ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการตามกระบวนการบริหาร
(Process Administrative) โดยความรวมมือของกลุมบุคคลใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เชนเดียวกับ สุนทร โคตรบรรเทา.(2554 : 2 - 3) ไดกลาวไววา
การบริหาร คือ การทําใหคนตั้งแตสองคนข้ึนไป รวมกันทํางานใหบรรลุเปาหมาย หรือการทํางาน
กับคนและโดยคนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ สอดคลองกับ ภารดี อนันตนาวี (2555 : 2)
ไดกลาววาการบริหาร หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลหลายคน รวมกันดําเนินการเพ่ือพัฒนา สงเสริม
ใหเด็กและเยาวชน ประชาชนหรือสมาชิกของสังคมใหเปนสมาชิกท่ีดี มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีทัศนคติท่ีดี มีคานิยมท่ีดี มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของสังคมโดย
กระบวนการตาง ๆ ท่ีเปนระเบียบแบบแผน

จันทรานี สงวนนาม (2553 : 23) กลาววา การบริหาร สามารถใชคําสองคําทดแทนกันได
คือคําวา “การบริหาร” (Administration) และ “การจัดการ” (Management) แตความหมาย
ท่ีแทจริง คําวา “การบริหาร” มักจะใชกับการจัดการท่ีเก่ียวของกับนโยบาย และการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ ซึ่งใชกับการบริหารกิจการสาธารณะหรือการบริหารราชการ สวนคําวา “การจัดการ” ใชกับ
งานท่ีเก่ียวกับการบริหารธุรกิจเอกชน แตท้ังสองคําตางก็มีความหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน
ของผูบริหารท้ังสิ้น

จอมพงศ มงคลวนิช (2556 : 23) ไดใหความหมายของการบริหารไววา การบริหาร หมายถึง
กิจกรรมท่ีคนกลุมหนึ่งกลุมใดรวมกันดําเนินการ เพ่ือทําใหคนอีกกลุมหนึ่ง คือ นักเรียนมีความเจริญ
งอกงามตามวัตถุประสงคของหลักสูตร การบริหารการศึกษาจึงถือเปนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีบุคคลหลาย
คนรวมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน เชน
บุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม คานิยม หรือคุณธรรม ท้ังในดานสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจ เพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีคานิยมตรงกันกับความตองการของสังคม สามารถพัฒนาตนเอง
ตามเปาหมายของสังคมท่ีตนดํารงชีวิตอยู เปนสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดย
กระบวนการตาง ๆ ท้ังท่ีเปนระเบียบแบบแผนและไมเปนระเบียบแบบแผน เชนเดียวกับสิริพร รอดวิจิตร
(2557 : 14) กลาววา การบริหาร คือ กระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลรวมกันดําเนินการ ปฏิบัติ
กิจกรรมใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีองคการกําหนดไว โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดผลท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด เพ่ือพัฒนาบุคคลใหเปนคนดี คนเกง และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
มีคุณภาพ ท้ังความรู ความคิด ความสามารถ และเปนคนดีโดยสมบูรณ

Simon (1960) กลาววา การบริหาร เปนศิลปะในการทําใหสิ่งตาง ๆ ไดรับการกระทํา
จนเปนผลสําเร็จ กลาวคือ ผูบริหารไมใชเปนผูปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายท่ีผูบริหารตัดสินใจเลือกแลว
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Terry (1960) กลาววา การบริหาร เปนกระบวนการ ประกอบดวย การจัดการหนวยงาน
การวางแผน การอํานวยการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคโดยใชกําลังคนและทรัพยากรท่ีมีอยูเชนเดียวกับ
Carter V.Good (1973) กลาววา การบริหารเปนเทคนิค และวิธีการตาง ๆ ท่ีใชในการดําเนินงาน
ในองคการทางการศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายท่ีตั้งไว

Sergiovanni (1987) กลาววา การบริหารเปนกระบวนการทํางานรวมกับผูอ่ืน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ Barnard (1989) กลาววา การบริหาร คือ
การทํางานของคณะบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปรวมกันปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายหรือจุดประสงค
รวมกัน เชนเดียวกับ Hersey, Blanchard and Johnson (2001) กลาวไววา การบริหารเปนกระบวนการ
ทํางานรวมกับบุคคลและกลุมบุคคล ซึ่งพรอมดวยปจจัยทางการบริหาร ไดแก เครื่องมือ งบประมาณ
และเทคโนโลยี เพ่ือนําองคการไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย

Oskars Zids (2006) ไดกลาววา มีผูใหความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารออกเปน 2 กลุม คือ
กลุม A ใหความหมายของคําวา “การบริหารการศึกษา” เปนศาสตรทางการบริหารสาขาหนึ่งท่ีเก่ียวของ
กับกระบวนการตัดสินใจในเรื่องระบบ หนาท่ี และโครงสรางของสถาบันทางการศึกษา การจัดกิจกรรม
ท่ีใหผลสัมฤทธิ์ การประเมินผล รวมท้ังการวางแผนการจัดองคการ การสรางแรงจูงใจ และการควบคุม
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกอใหเกิดการจางงานท่ีดีสําหรับบุคลากรและทรัพยากรทางการเงิน วัสดุ และ
ขอมูลขาวสาร สวนกลุม B ใหความหมายวา การบริหารการศึกษาเปนปญหาหนึ่งทางดานการศึกษา
ท่ีตองมีการแกไขอยางจริงจัง

กลาวโดยสรุป การบริหาร คือ กระบวนการทํางานกับคนโดยคน เปนกระบวนการทํางาน
รวมกันของบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป รวมกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคการรวมกัน เพ่ือ
ขับเคลื่อนใหภารกิจขององคการบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว โดยอาศัยความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชา
และผูมีสวนเก่ียวของ การบริหารจึงเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีผูบริหารจะตองมีการใชกลยุทธ วิธีการ
บริหาร กระบวนการทํางานรวมกันของคณะบุคคล ใชบทบาทของการเปนผูนําในการนําผูอ่ืนใหทํางาน
ตามวัตถุประสงคในการทํางาน เพ่ือนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว

กระบวนการบริหาร
การบริหารเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีผูบริหารใชในการนําพาองคการไปสูจุดหมายปลายทาง

ขององคการ ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารงาน ดังนี้
เนตรพัณณา ยาวิราช (2550 : 2 - 3) กลาววา กระบวนการบริหาร มีหนาท่ีในการจัดการ

ใหบรรลุเปาหมายและจุดมุงหมายขององคการ คือ
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1. การวางแผน หมายถึง การเลือกวิธีการทํางานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายขององคการ
2. การจัดองคการ หมายถึง การนําแผนงานท่ีกําหนดไวมากําหนดหนาท่ีสําหรับบุคลากร
3. การนํา หมายถึง การจูงใจ ภาวะผูนํา และการสื่อสารระหวางบุคคลในองคการ
4. การควบคุม หมายถึง หนาท่ีของผูบริหารในการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนมาตรฐาน

ในการวัดผลการทํางานในองคการ เชนเดียวกับ ศิริชัย ชินะตังกูร (2554 : 3 - 12) กลาวถึง
กระบวนการบริหารแบงเปน 7 องคประกอบ คือ

1. การวางแผน หมายถึง การคาดคะเนเหตุการณในอนาคต โดยมีการคํานึงถึงนโยบาย
เพ่ือใหแผนงานท่ีกําหนดไวดําเนินไปอยางถูกตอง เหมาะสม

2. การจัดองคการ หมายถึง การกําหนดโครงสราง อํานาจหนาท่ีสําหรับบุคลากร เพ่ือให
การปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค

3. การอํานวยการและการสั่งงาน หมายถึง การอํานวยการใหปฏิบัติงานตามแผนตาง ๆ
4. การตัดสินใจ การบริหารงานในทุกข้ันตอนตองเก่ียวของกับการตัดสินใจ
5. การติดตอสื่อสาร หมายถึง การสงขอมูล ขาวสารจากผูหนึ่งไปยังอีกผูหนึ่ง โดยอาศัย

กระบวนการจากผูสงสาร สาร และผูรับสาร
6. การประสานงาน หมายถึง การท่ีคณะบุคคลรวมกันประกอบกิจการใดกิจการหนึ่ง

เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. การควบคุมงาน หมายถึง การควบคุม หลังจากมีการมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติงาน

กลาวโดยสรุป การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ
ชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการทางการบริหาร เชน การวางแผน
การจัดการองคการ ซึ่งเปนสภาวะท่ีผูนํามีความพยายามใชอิทธิพลตอผูอ่ืน การควบคุม การอํานวยการ
การสั่งงาน และการประสานงาน เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององคการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษาเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการจัดการศึกษาใหแกเด็กท่ีมีอายุในเกณฑ

ตามพระราชบัญญัติ และตามนโยบายของรัฐ สถานศึกษาถือวาเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่ง ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ และมีสวนรับผิดชอบอยางใกลชิดตอการศึกษาท่ีจะทํา
ใหเกิดผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการบริหารสถานศึกษาข้ึนอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ การ
บริหารเปนการทํากิจกรรมโดยผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการใช
ทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักการศึกษาหลาย
ทาน ไดใหความหมายไว ดังนี้
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บังอร จันกรม (2552 : 26) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการท่ีใช
ท้ังศาสตรและศิลปของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไดรวมกันปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการทํางานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีโรงเรียนตั้งไว ประกอบดวยการบริหารงานท้ัง
4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานท่ัวไปเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา และผลผลิตของสถานศึกษา คือ นักเรียนท่ี
สําเร็จการศึกษาออกไปใหเปนท่ียอมรับจากภายในและภายนอกอยางแทจริง

จันทรานี สงวนนาม (2553 : 122) กลาววา สถานศึกษาเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่งตอการจัดการจัดการศึกษาในทุกระดับ หากจะพัฒนาคุณภาพของเยาวชนก็จะตองพัฒนา
หรือปฏิรูปการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีภาวะผูนํา
ทางการบริหาร สอดคลองกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553 : 8) ซึ่งกลาววา การบริหารสถานศึกษา
เปนภารกิจหลักของผูบริหารท่ีจะตองกําหนดแบบแผน วิธีการ และข้ันตอนในการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ เพราะหากระบบการบริหารไมดีจะกระทบตอสวนอ่ืน ๆ ของหนวยงาน นักบริหารจะตองรูจัก
วิธีการบริหารท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหงานบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีวางไว ซึ่งการ
บริหารงานจะตองใชท้ังศาสตรและศิลป เพราะในการดําเนินงานผูบริหารจะกระทําเพียงลําพังคน
เดียวไมไดตองมีผูรวมงานอีกหลายคนท่ีทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ ผูรวมงานแตละคนก็มีความ
แตกตางกัน ในดานสติปญญา ความสามารถ ความถนัด ความตองการท่ีไมเหมือนกันจึงเปนหนาท่ี
ของผูบริหารท่ีจะตองนําเทคนิค กระบวนการบริหารท่ีเหมาะสมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
เปาหมาย ของสถานศึกษา

สมคิด มาวงศ (2554 : 11 - 12) และ สลิลรัตน ดวงทองกุล (2558 : 18) กลาววา การบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา
ในทุกดานท่ีเกิดจากกลุมบุคคลหลายคน หลายฝาย รวมมือกันบริหารจัดการ มีผูบริหารสถานศึกษา
กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการทางการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยวิธีการจัดการองคการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาหรือหนวยงานแตละแหง
เพ่ือใหบริการทางการศึกษาแกประชาชนไดมีการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยผูบริหารสถานศึกษา
นําความรู ความสามารถมาใชในการบริหารสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง เปรียบเสมือนขุมพลัง สําหรับการพัฒนานักเรียน บุคลากร สถานศึกษา และประเทศชาติ
ตอไป

กลาวโดยสรุป การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีจัดข้ึน
โดยผูบริหารสถานศึกษา และบุคคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา มีความรวมมือ รวมใจกัน
ดําเนินงาน มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยใชศาสตรและศิลปในการบริหาร มีการวางแผน การวินิจฉัย
การสั่งการ การควบคุม และการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหนักเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
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พัฒนาความรู ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเจตนารมณของการจัดการ ศึกษา
มากท่ีสุด โดยมีกระบวนการดําเนินงานของกลุมบุคคลท่ีมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบริหารงาน
คอยกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด และเปนระบบ มีการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีข้ันตอน
ผูบริหารสถานศึกษาใชความรู ความสามารถของตนเองในการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด

ความหมายของผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูท่ีมีความสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค

ของสถานศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารในยุคปจจุบันตองมีบทบาทในการบริหารจัดการ และมีความรู
ความเขาใจในทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับภาวะผูนําเปนอยางดี ตองรูถึงเทคนิคในการนําความรูไปประยุกตใช
ใหเหมาะสมกับบริบท และสถานการณ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาทักษะอยางตอเนื่อง เพ่ือ
นําสถานศึกษาใหไปสูจุดหมายปลายทางอยางมีประสิทธิภาพ

ธีระ รุญเจริญ (2550 : 5) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูบริหารมืออาชีพในการนํา
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจ และบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา โดยอาศัยความรู
ความสามารถ คุณลักษณะเฉพาะ และอาศัยกระบวนการบริหารท่ีเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย
ทุกสถาบัน ทุกองคกรท่ีเก่ียวของภายนอกสถานศึกษา

ทรงสวัสดิ์ แสงมณี (2552 : 20) กลาววา ผูบริหาร ถือเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุด
ของหนวยงาน เพราะในการบริหารจัดการ การดําเนินงานตาง ๆ ผูบริหารจะตองมีความรู ความสามารถ
มีทักษะการบริหาร สามารถตัดสินใจสั่งการ เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับไพบูลย จําปาปน (2555 : 14) ไดกลาววา ผูบริหารสถานศึกษา
เปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการบริหารจัดการหนวยงาน ซึ่งการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ไดนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการบริหาร
จัดการ สามารถตัดสินใจ สั่งการ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอสถานศึกษา สามารถพัฒนาสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามความมุงหมายของหนวยงาน

กลาวโดยสรุป ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จนถึงระดับอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน ซึ่งถือเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีบทบาทในการ
บริหารจัดการ มีความรู ความสามารถ มีความเขาใจในทฤษฎีตาง ๆ มีเทคนิค วิธีการ ในการนํา
ความรูไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา เพ่ือนําองคการไปสู
จุดหมายปลายทางอยางมีประสิทธิผลและยั่งยืน ผูนําท่ีดีจะตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล นําเทคโนโลยี
มาใชในการบริหารจัดการอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ หากผูบริหารสถานศึกษามีการบริหาร
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จัดการท่ีดีก็จะทําใหสถานศึกษาบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด
บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทในการดําเนินการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมี

คุณภาพ สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งมีนักการศึกษาไดกลาวถึง บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ
ของผูบริหารสถานศึกษา ไวดังนี้

ธีระ รุญเจริญ (2550 : 7) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
จัดการศึกษา เปนผูท่ีทําหนาท่ีใหบริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวของกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ มีอํานาจในการตัดสินใจ กําหนด
นโยบายตาง ๆ ของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมีลักษณะท่ีดี ท้ังทางดานคุณวุฒิ และ
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดท้ังมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดี เปนผูนําวิชาชีพท่ีจะตองมีสมรรถนะ ความรู
ความสามารถ นําไปสูการจัดการ และการบริหารสถานศึกษาท่ีดี มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความคิดเห็น
ของสุวรรณ นุยเขียว (2551 : 29) ซึ่งไดกลาวไววา บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง
ความสามารถในการจัดการ การใชปฏิภาณไหวพริบ และประสบการณ ผูบริหารจะตองปฏิบัติงาน
ใหไดท้ังผลงาน และน้ําใจจากเพ่ือนรวมงาน รวมท้ังบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยสมพิศ โหงาม (2555 : 143)
กลาวถึง คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษาไววา นอกจากผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความเปนผูนํา
ครบถวนแลว ยังตองทําหนาท่ีเปนผูนําของผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามเปาหมาย
ท่ีสถานศึกษากําหนด แสดงบทบาทหนาท่ีของตนในดานตาง ๆ อยางเต็มความสามารถ เชน บทบาท
ดานการบริหารการศึกษา ดานการวางแผนการศึกษา ดานวิชาการ ดานบริหารงานท่ัวไป และดาน
ความสัมพันธกับชุมชน ซึ่งบทบาทหนาท่ีของผูบริหารท่ีมีคุณภาพจะเปนตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา

อธิตา คําปลอง (2554 : 16) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง
ในการบริหารสถานศึกษา เปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีคอยเปนผูกําหนดทิศทางในการบริหารสถานศึกษา
กลาตัดสินใจ สามารถแกปญหาตาง ๆ ในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถติดตอสื่อสาร
ประสานงานระหวางหนวยงานภายใน และภายนอกองคการไดอยางถูกตอง เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
นําขาวสารเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด เปนผูนําดานการบริหารการเรียนการ
สอน รวมท้ังเปนผู มีมนุษยสัมพันธท่ีดีเพ่ือสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูปกครอง และชุมชน
ประชาสัมพันธสถานศึกษาใหเปนท่ีรูจักของคนในชุมชนวาเปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
ไพบูลย จําปาปน (2555 : 19) ไดกลาววา บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาโดยแบงตามหลักการ
บริหารงานแตละดานท่ีสําคัญมี 2 ประการ คือ ผูบริหารตองมีความรู ความสามารถดานวิชาการ
เทคโนโลยี นวัตกรรม สารสนเทศ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรอบรู ทันเหตุการณ และผูบริหารจะตอง
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อาศัยทักษะการบริหารโดยใชความรู ความสามารถ มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการบริหารจัดการ และมี
การวางแผนดานการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด มีความสามารถ
ในการสื่อสาร ประสานความรวมมือ รวมใจกับผูรวมงาน และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายทําใหการ
บริหารงานดําเนินไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางสูงสุด

ในสวนของ ชัชชัย ไชยโย (2555 : 18) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา จะตองสวมบทบาท
ในการเปนผูใหการสนับสนุน สงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู และมีสวนรวมในการใชหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ ติดตามผล การสรางขวัญกําลังใจ การประชาสัมพันธ ซึ่งมีผล
ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ จอมพงศ
มงคลวนิช (2556 : 183) กลาววา บทบาทของผูนําเปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จของการบริหารหนวยงาน
ทางการศึกษา เปนสิ่งสําคัญท่ีสังคมคาดหวัง (Expectation) ตอการแสดงบทบาทใหเหมาะสมกับ
ตําแหนง (Position) ของผูบริหารสถานศึกษาในระดับตาง ๆ ซึ่งแตละระดับจะมีบทบาทแตกตางกัน
ตามสถานภาพ (Status) ของแตละตําแหนง

กลาวโดยสรุป ผูบริหารสถานศึกษา ถือเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินการ
จัดการศึกษา มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ การกําหนดนโยบายตาง ๆ ของ
สถานศึกษา การใชปฏิภาณไหวพริบ ประสบการณเพ่ือพัฒนานักเรียนและสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม และดํารงชีวิต
อยูในสังคม ไดอยางมีความสุข ผูบริหารสถานศึกษาจะตองแสดงบทบาท และหนาท่ีของตนในดาน
ตาง ๆ อยางเต็มความสามารถ เชน บทบาทดานการบริหารการศึกษา ดานการวางแผนการศึกษา
ดานวิชาการ ดานบริหารงานท่ัวไป และดานความสัมพันธกับชุมชน ซึ่งบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร
สถานศึกษาจะเปนตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา และ
ความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษาอีกดวย

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

คุณลักษณะของผูบริหาร มีความสําคัญตอองคการหรือหนวยงานเปนอยางยิ่ง เพราะการท่ี
องคการหรือหนวยงานจะประสบความความสําเร็จไดตามเปาหมายนั้น ผูบริหารจะตองแสดงออก
ในดานการบริหารเพ่ือใหผูรวมงานยอมรับ ผูบริหารจึงมีอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีจะ
กอใหเกิดการกระทํากิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงในองคการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่ง
คุณลักษณะของผูบริหารมีหลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกับสถานการณท่ีผูบริหารใชเปนพ้ืนฐานในการ
บริหารงาน
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ความหมายของคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
คุณลักษณะของผูบริหารเปนสิ่งจําเปน และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารองคการให

ประสบความสําเร็จ คุณลักษณะท่ีดียอมเกิดจากผูบริหารท่ีมีความรู มีความสามารถ มีความเขาใจ
ในกระบวนการบริหาร ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคุณลักษณะของผูบริหารไว ดังนี้

สัมมา รธนิธย (2553 : 68) ไดกลาวไววา ผูบริหารมีบทบาทท่ีเปนผลตอความสําเร็จ หรือ
ประสิทธิภาพของงานเปนอยางยิ่ง ผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติท่ีดี มีพฤติกรรมในการนําท่ีถูกตอง
เหมาะสม เพราะความสําเร็จของงานทุกดานขององคการข้ึนอยูกับผูบริหาร ซึ่งจะมีอํานาจในการ
วินิจฉัย สั่งการหรือตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ เพ่ือใหงานเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะผูบริหาร
ท่ีพึงประสงคนั้นควรท่ีจะประกอบดวย คุณลักษณะสวนบุคคล คุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน
และคุณลักษณะทางสังคม

บวร เทศารินทร (2556) กลาวถึง คุณลักษณะของผูบริหาร ไวดังนี้
1. คุณลักษณะของผูบริหาร ตองมีแนวปฏิบัติไปสูความสําเร็จ คือ มีความขยัน อดทน

ซื่อสัตย ประหยัด ตรงตอเวลา เปนคนเกง เปนคนดี มีความกลาหาญ มีความรับผิดชอบ ตัดสินใจ
อยางชาญฉลาด สุภาพ รูจักแสวงหากัลยาณมิตร ใชคุณธรรมเปนเครื่องชี้นําอาชีพ ฝกฝนพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ

2. คุณลักษณะของผูบริหาร ตองมีลักษณะภายในตนท่ีสามารถปลูกฝง และฝกได คือ
มีวิสัยทัศนกวางไกล มีสายตาท่ียาวไกล กาวไปขางหนาอยูตลอดเวลา มีความเชื่อม่ันในตนเอง
ตรงไปตรงมา ทํางานโดยมุงผลสําเร็จมากกวามุงกระบวนการ มองปญหาชัดเจน ใชปญญาในการ
แกปญหา กลาตัดสินใจ มีการทํางานเปนทีม เปนผูมีศิลปะในการประนีประนอม

3. คุณลักษณะของผูบริหาร ตองมีความเปนผูนําโดยมีคุณสมบัติการเปนผูนําท่ีดี คือ
เปนผูท่ีมีความคิดกวางไกล ลึก ฉลาด มีความสามารถในการใชภาษา มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
มีความสําเร็จในดานวิชาการ และดานการบริหาร มีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีความสามารถ
ในการปรับตัวใหเขากับสังคมได มีระดับจิตใจสูง

4. คุณลักษณะของผูบริหาร คือ ผูท่ีทําหนาท่ีเปนผูบริหารงาน กิจการตาง ๆ ใหสําเร็จ
โดยอาศัยความรู ความสามารถของตนเอง และความรวมมือของผูอ่ืน มีลักษณะเดนคือ มีความรอบรู
ทันตอเหตุการณ มีการตัดสินใจท่ีดีรวดเร็ว แมนยํา และถูกตอง สามารถจับประเด็นไดรวดเร็ว
แสดงความคิดเห็นไดทันการณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถเลือกใชคนไดเหมาะสมกับงาน
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไดดี พรอมท่ีจะปรับตัวอยูเสมอ มีระเบียบ มีความละเอียด รอบคอบ เครงครัด
เรื่องเวลา มีความซื่อสัตย มีคุณธรรม ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีมีความสามารถ
ในการประสานงานไดดีเยี่ยม
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จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา คุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง ลักษณะ หรือ
พฤติกรรม กระบวนการท่ีผูบริหารแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการในสถานศึกษาหรือสิ่งท่ีดีท่ีมีในตัว
ของผูบริหารอันเกิดจากความรู ความสามารถเก่ียวกับภาวะผูนํา การมีวิสัยทัศน มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความสามารถทางภาษา มีความสามารถในการประสานสัมพันธ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ผูบริหารเปนผูท่ี
มีบทบาท และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคการ ไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชน
เพราะผูบริหารเปนผูดําเนินกิจการตาง ๆ ในองคการ รวมท้ังควบคุม บังคับบัญชา การดําเนินงานตาง ๆ
ในสถานศึกษา ผูบริหารจะตองเปนผูนํานโยบาย และโครงการตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งไว คุณลักษณะความสามารถของผูบริหารมีสวนเก่ียวของตอผลการดําเนินงานในองคการ
ถาผูบริหารมีคุณลักษณะความสามารถท่ีเหมาะสม ถูกตอง เปนท่ียอมรับในการบริหารงานยอมไดรับ
ความรวมมือ รวมใจจากผูรวมงานเปนอยางดี ทําใหผลงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของสถานศึกษา

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา พบวา
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีการกลาวถึงมากท่ีสุด คือ ดานการมีภาวะผูนํา ดานการสราง
แรงจูงใจ ดานการติดตอสื่อสาร ดานการตัดสินใจ ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานกําหนดนิยาม และให
ความหมายโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ดานการมีภาวะผูนํา
ในการบริหารสถานศึกษา ปจจัยท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงานภายใน

สถานศึกษา คือ การมีผูบริหารท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการบริหาร การมีภาวะผูนํา
ของผูบริหารจะสามารถนําพาสถานศึกษาใหมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุง
ไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวรวมกันได ผูบริหารจึงถือเปนบุคคลหลักท่ีมีความสําคัญ ภาวะผูนําจึงเปนตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของการบริหารสถานศึกษา

ความหมายของภาวะผูนํา
ภาวะผูนํา (Leadership) ถือเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จหรือความ

ลมเหลวขององคการ เพราะมีผลกระทบตอบุคคล และทรัพยากรภายใตสถานการณตาง ๆ ผูนําท่ีมี
การแสดงออกซึ่งภาวะผูนําจะสงผลใหเกิดผลสําเร็จของงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักวิชาการไดให
ความหมายของภาวะผูนํา (Leadership) ไวดังนี้

กวี วงศพุฒ (2550 : 13 - 14) กลาววา ผูนําท่ีดีจะตองบริหารองคการไดสําเร็จ โดยใชท้ัง
ศาสตรและศิลป เพ่ือใหการทํางานทุกอยางเปนไปดวยความราบรื่น เรียบรอย ถูกตอง ครบถวน
ตอบสนองความตองการของทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยใหความหมายของคุณลักษณะของผูนํา ดังนี้

1. ผูนําหรือภาวะผูนํา ตรงกับภาษาอังกฤษวา Leadership ซึ่งหมายถึง การเปนผูนํา
โดยการใชอิทธิพล (Influence) ในการดําเนินงานหรือปฏิบัติราชการ
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2. ผูนํา คือ ผูสรางอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา เพ่ือจะกอใหเกิดความพยายามในการ
ดําเนินงานใหบรรลุถึงวัตถุประสงครวมกัน

3. ผูนํา คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีมีอํานาจ มีอิทธิพล มีความสามารถจูงใจคนใหปฏิบัติ
ตามความคิดเห็น ความตองการ หรือคําสั่ง มีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของผูอ่ืน

4. ผูนํา คือ ผูท่ีมีหนาท่ี ควบคุม ตรวจตรา ประสานงาน วินิจฉัย สั่งการ โนมนาวใจ
ผูใตบังคับบัญชา ใหทําหนาท่ีของตนอยางดีท่ีสุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ธวัช บุณยมณี (2550 : 2 - 3) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง การกระทําระหวางบุคคล โดย
บุคคลท่ีเปนผูนําจะใชอิทธิพล (Influence) หรือการดลบัลดาลใจ (Inspiration) ใหบุคคลอ่ืนหรือกลุม
กระทําหรือไมกระทําบางอยางตามเปาหมายท่ีกลุมหรอืองคการกําหนดไว ซึ่งมีความคิดเห็นสอดคลอง
กับสุนทร โคตรบรรเทา (2551 : 4 - 5) ซึ่งไดกลาวไววา ภาวะผูนําเปนความสัมพันธระหวางคนตั้งแต
สองคนข้ึนไป ซึ่งมีอิทธิพลและอํานาจไมเทาเทียมกัน แบงเปน ผูนําเปนทางการ (Formal Leader)
เปนบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการใชอิทธิพลของกลุมกับผูนําไมเปนทางการ (Informal Leader) ซึ่ง
เปนบุคคลท่ีใชพฤติกรรมภาวะผูนําในการมีอิทธิพลตอกลุม ซึ่งคุณลักษณะดานภาวะผูนําท่ีผูบริหาร
สถานศึกษาตองมี ประกอบดวย ความมีชีวิตชีวา ความคลองแคลว วองไว ตื่นตัวอยูเสมอ พรอมท่ีจะ
รับสถานการณทุกชนิด ปรับตัวได เปลี่ยนแปลงได ราเริงแจมใสอยูเสมอ มีความอดทนตอการทํางาน
หนัก ทนตอความลําบากโดยไมปริปาก หรือแสดงอาการทอแทใหพบเห็น

ธีระ รุญเจริญ (2550 : 140) กลาววา ภาวะผูนํา คือ คุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดีงาม
ความรู ความสามารถของบุคคลท่ีชักนําใหคนท้ังหลายมาประสานกัน และพากันไปสูจุดหมายท่ีดีงาม
สอดคลองกับปุระชัย เปยมสมบูรณ (2550 : 303) ซึ่งไดกลาววา ความมีภาวะผูนํา คือ ความสามารถ
ในการจูงใจ โนมนาวใหบุคคลอ่ืนประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งท่ีผูนําวางวัตถุประสงคไว ภาวะผูนําจึงเก่ียวของ
โดยตรงกับความกลาคิด กลาริเริ่ม กลาตัดสินใจ กลาทํา กลารับผิดชอบ บุคคลผูมีภาวะผูนําจึงมีพลัง
ความสามารถในการสรางศรัทธาใหบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นคลอยตามดวยความสมัครใจ และเต็มใจ
ไมใชดวยการบังคับขมขูหรือใชอํานาจ

ณัฐพงศ บุณยารมณ (2553 : 23) กลาววา ภาวะผูนํา คือ ศิลปะ และความสามารถในการ
จูงใจผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาแตละคนใหทํางานดวยความเต็มใจ และกระตือรือรนเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของกลุม และองคการ

ประคัลภ ปณฑพลังกูร (2553 : 22) กลาววา คุณลักษณะดานการมีภาวะผูนําเปนเรื่องท่ี
สําคัญมาก หลายองคกรพยายามหาวิธีพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับใหเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะ
ใหผูนําเหลานี้เปนผูผลักดันความสําเร็จใหเกิดข้ึนกับองคกร และจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย
มิชิแกนในเรื่องของภาวะผูนํา ยืนยันวาองคกรท่ีประสบความสําเร็จเปนผลมาจากผูบริหารมีภาวะผูนํา
สามารถนําองคกร ใหไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวได ซึ่งในการเปนผูนําท่ีดีมีคุณสมบัติ 5 ประการ คือ
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1. ผูนําท่ีดีตองเปนผูมีวิสัยทัศน ตองเปนคนท่ีมองเห็นภาพในอนาคตท่ีคนอ่ืนมองไม
เห็น มองเห็นโอกาสในอนาคตได และเม่ือมองเห็นภาพอนาคตแลวก็ตองสามารถกําหนดเปาหมาย
และแผนงานในการไปสูเปาหมายนั้นไดอยางชัดเจน

2. ผูนําท่ีดีจะตองกระจายงานใหทีมงานอยางเหมาะสม เปนการนําแผนงานท่ีกําหนด
ไวมากระจายสูพนักงาน และทีมงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานแตละคนใหเหมาะกับ
งานแตละอยาง เพ่ือใหเขาสามารถทํางานไดตามท่ีถนัด และใหโอกาสคนอ่ืน ๆ ไดทํางาน ผูนําอาจจะ
ตองยอมรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ ยอมท่ีจะไววางใจพนักงาน และเชื่อวาพนักงานจะสามารถทํางานนั้นได

3. ผูนําท่ีดีจะตองสรางทีมงานได จะตองเปนคนท่ีทํางานใหสําเร็จโดยเนนท้ังงาน
เนนท้ังคน และในการสรางทีมงานท่ีดี ผูนําก็ตองมีทักษะในการสื่อความท่ีดี มีความเปนธรรม
กับพนักงานทุกคนในทีม ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง เวลาทํางานก็จะเนนใหทุกคนรวมกันทํางาน

4. ผูนําท่ีดีจะตองสรางแรงบันดาลใจใหพนักงานมีพลังในการสรางกําลังใจใหกับทีมงาน
และกระตุนใหพนักงานมีความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จได

5. ผูนําท่ีดีจะตองเปนผูพัฒนาคนอ่ืนอยูเสมอ มีความเขาใจพนักงานท่ีมีผลงานไมดี
และพยายามท่ีจะพัฒนาพนักงานใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานมากข้ึน ผูนําท่ีดี
จะพยายามพัฒนาใหพนักงานทํางานใหได ผูนําท่ีดีจึงเปรียบเสมือนครูท่ีสอนพนักงานท้ังดานความรู
ในการทํางาน และเปนตัวอยางสําหรับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมดวย

ไพบูลย จําปาปน (2555 : 35) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง การท่ีบุคคลไดรับการยอมรับ
ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูนํา เปนหัวหนาหรือเปนบุคคลท่ีมีอํานาจ มีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน และทุกคน
ใหการยอมรับนับถืออยางเต็มใจใหเปนผูนําในการปฏิบัติงาน เปนผูประสานงานเพ่ือนําพาใหองคกร
ดําเนินไปดวยความเจริญกาวหนาและมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับวิโรจน สารรัตนะ
(2556 : 75 - 76) ไดกลาวไววา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของสถานศึกษา โดยผูบริหารไมไดมีความสามารถมาตั้งแตเกิด แตสามารถพัฒนา
ข้ึนได

จอมพงศ มงคลวนิช (2556 : 181 - 179) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการท่ี
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกวา พยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตนในกระตุน ชี้นํา ผลักดันให
บุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจ และกระตือรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ ตามตองการ โดยมี
ความสําเร็จของกลุมหรือองคการเปนเปาหมาย ซึ่งคุณสมบัติของผูนํา คือ มีความรู ความสามารถ
ใชสติปญญาเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได เปนผูมีสังคมดี คือ มีลักษณะของการเปนผูนํา
ท่ีมีอารมณม่ันคง มีวุฒิภาวะ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสนใจ และใชกิจกรรมตาง ๆ อยางกวางขวาง
เพ่ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน เปนผูท่ีมีแรงกระตุนภายใน คือ มีจิตสํานึกเกิดข้ึนในตัวผูนํา เปนแรง
กระตุนท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธตอแรงจูงใจท่ีจะสามารถโนมนาวใหผูปฏิบัติงานมีความปรารถนา
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ท่ีจะทํางานใหเกิดความสําเร็จ มีทัศนคติท่ีดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ผูนําจะตองตระหนักในคุณคา และ
ศักดิ์ศรีของตนเอง และของลูกนอง มีความสัมพันธท่ีดีกับทุกคน มองโลกในแงดีในการท่ีจะทําให
กิจการตาง ๆ ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย

จตุพร สังขวรรณ (2557 : 17) กลาววา ภาวะผูนํา คือ ทักษะท่ีมีความจําเปนตองพัฒนา
เพ่ือใหสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลง คือ การนําตนเอง (Leading Self) การนําทีม (Leading Team)
การเปนผูนําในการปรับปรุงกระบวนการ (Leading Process) และการนําองคการ (Leading
Organization)

กลาวโดยสรุป ภาวะผูนํา (Leadership) เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จ
หรือความลมเหลวขององคการ ผูนําท่ีดีจะตองบริหารองคการไดสําเร็จ โดยใชท้ังศาสตรและศิลป
เพ่ือใหการทํางานทุกอยางเปนไปดวยความราบรื่น ตอบสนองความตองการของทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ผูนําท่ีมีการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําจะสงผลใหเกิดผลสําเร็จของงาน คุณลักษณะดานการมีภาวะผูนํา
เปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง เพราะองคการท่ีประสบความสําเร็จเปนผลมาจากผูบริหารมีภาวะผูนํา
สามารถนําพาองคการไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวได ซึ่งการเปนผูนําท่ีดีจะตองมีความสามารถในการ
ตัดสินใจ ตัดสินใจถูกตอง ตัดสินใจไดเร็ว มีความสามารถในการจูงใจคน มีความรับผิดชอบ มีความฉลาด
ไหวพริบดี มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความสนใจและใชกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน
บริหารกิจการตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย

ความสําคัญของภาวะผูนําของผูบริหาร
ในการบริหารองคการ ผูบริหารมีหนาท่ีบริหารงานตามภารกิจขององคการใหบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีกําหนด หนาท่ีในการบริหารงานจะเก่ียวของกับกิจกรรมหลายอยาง ข้ึนอยูกับวาอยูบนพ้ืนฐานการ
บริหารขององคการประเภทใด การบริหารจะมีลักษณะแตกตางกันท่ีเปาหมายขององคการ เทคนิค
และประสบการณ การบริหารการศึกษาเปนกระบวนการท่ีเห็นผลนานกวาการบริหารธุรกิจซึ่งกวาจะรูวา
บริหารผิดพลาดเด็กก็เรียนจบไปนานแลว สวนดานธุรกิจหากผิดพลาดก็จะรูไดเร็วมากและบทลงโทษ
ก็จะรุนแรงกวา ดังนั้น ผูบริหารในฐานะผูนําองคการจะตองมีภาวะผูนําซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญตอ
ความสําเร็จขององคการ เพราะเปนบุคคลท่ีสรางสรรคสิ่ งตาง ๆ โดยอาศัยพลังความคิด
ความกระตือรือรน หากปราศจากผูนําการริเริ่มก็จะไมเกิดข้ึน สิ่งตาง ๆ ก็จะดําเนินไปอยางไรทิศทาง

นิติมา เทียนทอง (2544 : 17) กลาวไววา ผูบริหารท่ีมีภาวะผูนํา (Leadership) จะชวยสนับสนุน
การปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคการ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย คือ 1) ชวยใหบุคลากรไดรับการ
ประสานงาน และแนะนําการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด 2) ชวยรักษา
สถานภาพขององคการใหมีความม่ันคง โดยการปรับเปลี่ยนหรือปรับตัวตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอม 3) ชวยประสานระหวางฝายตาง ๆ ขององคการใหดําเนินไดตามลักษณะพลวัตร
ภายในองคการ โดยเฉพาะในชวงท่ีองคการอยูในระหวางการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง ชวยแกไข
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ความขัดแยงระหวางสวนตาง ๆ และ 4) ชวยใหบุคลากรในองคการบรรลุถึงความตองการตาง ๆ
ท้ังในดานความพึงพอใจ และเปาหมายสวนบุคคลโดยจะเปนผูท่ีชักชวน จูงใจใหผูรวมงานมีความยินดี
และมีความเต็มใจท่ีจะรวมมือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

กลาวโดยสรุป คุณลักษณะดานการมีภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา คือ พฤติกรรม
ท่ีผูบริหารแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการองคการ การวางแผน การมีวิสัยทัศน
การแกปญหา การสื่อสาร การตัดสินใจ และการจูงใจ เปนแรงผลักดันใหสมาชิกในสถานศึกษาดําเนิน
ตามแนวทางท่ีตองการ มีวิสัยทัศนกวางไกล รูเทาทันเหตุการณ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
ใชกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กลาตัดสินใจอยางมีเหตุผล กระตือรือรนในการทํางาน มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค และประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา สรางความรวมมือ รวมใจ
ในการปฏิบัติงาน มีความสามารถหรือกระบวนการของผูนําท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมเพ่ือใหการ
ดําเนินงานขององคการบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีตั้งไวรวมกัน เปนท่ียอมรับใหเปนผูนํา
ของกลุม มีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ โดยอาศัยอํานาจหนาท่ีหรือการกระทําของผูนํา
ในการชักจูงหรือชี้นําบุคคลอ่ืนใหปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงค เปนผลใหบุคลากรปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ผูบริหารเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการประสบ
ความสําเร็จของสถานศึกษา เพราะการบริหารงานในปจจุบันจําเปนตองใชคนท่ีมีความรู ความสามารถ
สติปญญาดี มีประสบการณในการทํางาน เพ่ือนําไปใชในการบริหารงานของสถานศึกษาใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของสถานศึกษา และบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว ผูบริหารสถานศึกษาจึงถือเปนเสา
หลักของสถานศึกษา การท่ีผูบริหารสถานศึกษาใชภาวะผูนําอยางมีประสิทธิภาพจะชวยใหผูรวมงาน
เพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงาน สงผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา ทําใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ดานการสรางแรงจูงใจ
แรงจูงใจ (Motive) คือ แรงขับหรือสิ่งกระตุนใหบุคคลมุงแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง

เพ่ือตอบสนองความตองการหรือจุดมุงหมายท่ีตองการ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจสูงจะใชความพยายาม
ในการกระทําไปสูเปาหมายอยางไมยอทอ แตบุคคลท่ีมีแรงจูงใจต่ําจะแสดงพฤติกรรมหรือลมเลิก
การกระทํากอนบรรลุเปาหมาย หนาท่ีของผูนําคือการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนกับบุคลากร เพ่ือกระตุน
ใหเขาทุมเท เอาใจใสตองานท่ีทํานําไปสูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางานอยางสูงสุด
แรงจูงใจนั้นเกิดข้ึนไดจากท้ังปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก แรงจูงใจจึงเปนตัวบงชี้สําคัญของการ
ปฏิบัติงานในองคการ และเปนหนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษาในการจูงใจบุคลากร
เพ่ือใหทํางานบรรลุตามเปาหมาย
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ความหมายของแรงจูงใจ
การสรางแรงจูงใจเปนสิ่งเราท่ีตองนํามาใชในชีวิตประจําวันใหเกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน

และความสุขในชีวิต การประสบความความสําเร็จในการสรางแรงจูงใจไมใชทําไดเพียง บางคนเทานั้น
แตทุกคนสามารถทําไดอยางประสบความสําเร็จ การสรางแรงจูงใจถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการ
ทํางานใหสําเร็จโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

เนตรชนก นามเสนาะ (2549 : 9) กลาวไววา แรงจูงใจเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการเรียน และ
การทํางานของบุคคลเปนอยางมาก หากผูเรียนหรือผูทํางานไดรับแรงจูงใจอยูในระดับสูง ยอมทําให
ตั้งใจศึกษาหรือตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถโดยไมยอทอตอปญหา อุปสรรค สอดคลองกับ
ความคิดเห็นของ สุนทร โคตรบรรเทา (2554 : 9) ซึ่งกลาววา การจูงใจ หมายถึง การหาวิธีการ และ
แนวทางใหคนทํางานดวยความสบายใจ ทําใหมีความพยายาม มีความอดทนในการทํางาน มีทิศทาง
ในการทํางานตามเปาหมายของตนเองและองคการ โดยไดทําการศึกษาทฤษฎีการจูงใจ ดังนี้

ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow ' s Motivation Theory, 1954) มีความเชื่อวา
1. มนุษยทุกคนมีความตองการเหมือนกัน ตราบใดท่ียังไมสามารถตอบสนอง

ความตองการไดก็จะเกิดปญหาความตองการอยูร่ําไปแตถาความตองการไดรับการตอบสนองก็จะ
เลิกสนใจ

2. มนุษยตอบสนองความตองการแตกตางกันทางดานปริมาณความตองการระดับต่ํา
คอนขางมีขอบเขตจํากัด แตความตองการระดับสูงมักจะมีขอบเขตไมจํากัด

ทฤษฎีการจูงใจของเฮอรเบิรก (Herberg 's Motivation Theory,1959) เชื่อวา ปจจัยท่ีจูงใจ
ใหคนทํางาน ประกอบดวย 1) ความสําเร็จในงานท่ีทํา 2) การไดรับการยอมรับ ยกยองนับถือ
3) ความกาวหนาในหนาท่ีการงานท่ีนําไปสูความสําเร็จ 4) ลักษณะของงานท่ีทํา 5) ความรับผิดชอบ
ในงานท่ีไดรับมอบหมาย 6) ความเจริญเติบโตสวนบุคคล

อัจฉรา นารถพจนานนท (2549 : 12) กลาววา แรงจูงใจแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีมีความตองการ

หรือแสดงออกบางอยางตามความชอบของตัวเอง เพราะบุคคลใดก็ตามท่ีมีแรงจูงใจภายในยอมแสดง
พฤติกรรมตาง ๆ ดวยความยินดี ซึ่งนักจิตวิทยาเชื่อวา แรงจูงใจภายในมีความสําคัญมากกวาแรงจูงใจ
ภายนอก

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีไดรับแรง
กระตุนจากภายนอกทําใหมองเห็นจุดหมายปลายทาง นําไปสูการแสดงพฤติกรรมของบุคคลโดยท่ัวไป
ซึ่งนักจิตวิทยาเชื่อวา การแสดงพฤติกรรมของบุคคลสวนใหญเกิดจากแรงจูงใจภายนอกเกือบท้ังสิ้น
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ภารดี อนันตนาวี (2552 : 113) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง สภาพการณท่ีกระตุนใหมนุษย
แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาในทิศทางท่ีตนตองการเพ่ือไปสูเปาหมายท่ีกําหนด หรือ
หมายถึง กระบวนการท่ีทําใหมนุษยกระทํากิจการงานอยางใดอยางหนึ่งอยางมีจุดมุงหมาย มีทิศทาง
และชวยใหกิจการงานท่ีกระทํานั้นคงสภาพอยูตอไปโดยท่ีมนุษยตองมีเจตคติ ทักษะและความเขาใจ
ในกิจการนั้นอยางแทจริง เชนเดียวกับจันทรานี สงวนนาม (2553 : 252) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง
ความตองการแรงขับซึ่งเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล สวนเครื่องลอหรือสิ่งจูงใจเกิดจากแรงจูงใจภายนอก
ซึง่สอดคลองกับยุทธกาญจน ทองรอง (2553 : 26 - 27) ไดกลาวถึง การเกิดแรงจูงใจไววา

1. เกิดจากความตองการความสุขสวนตัว (Hedonistic) คือ เชื่อวามูลเหตุสําคัญ
ของมนุษยท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจเพราะมนุษยตองการหาความสุขสวนตัว และพยายามหลีกหนี
ความเจ็บปวด

2. เกิดจากสัญชาตญาณ (Instinctive) คือ ความเชื่อท่ีวา คนเรามีปฏิกิริยาตอบสนอง
ตอสิ่งเราตาง ๆ ไดโดยไมตองมีการเรียนรู เนื่องจากสัญชาตญาณท่ีมีมาพรอมกับการเกิดของมนุษย
เชน ปฏิกิริยาการตอบสนองตออาหาร น้ํา หรือสิ่งเราทางเพศ เปนตน แรงจูงใจก็จะเพ่ิมข้ึนอีกเรื่อย ๆ
ตามการเจริญเติบโตของคน และสัญชาตญาณนี้จะเปนสิ่งท่ีกําหนดข้ันตอนของปฏิกิริยาตอบสนอง
ตอสิ่งแวดลอมตาง ๆ ในชีวิตมนุษยไวเรียบรอยแลว

3. เกิดจากการมีเหตุผล (Cognitive) แนวความคิดนี้เชื่อในเรื่องของความสามารถ
ในการมีเหตุผลท่ีจะตัดสินใจการทําสิ่งตาง ๆ โดยคิดวาคนเรามีความตั้งใจ และความปรารถนา (Welling
and Desiring) ของมนุษยซึ่งจะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ เชื่อวาคนเราทุกคนมีอิสระท่ีจะกระทํา
หรือตัดสินใจในสิ่งตาง ๆ โดยมีเหตุผล และรูวาตนเองกําลังทําอะไรอยู ตองการอะไร และมิไดสนใจ
วาอะไรคือสาเหตุของพฤติกรรมนั้น

4. เกิดจากแรงขับ (Drive) แนวความคิดนี้เปนท่ียกยองในวงการจิตวิทยา ซึ่งในปจจุบัน
เชื่อวา พฤติกรรม และอุปนิสัยของมนุษยจะมีสวนสัมพันธกับแรงขับดังกลาว การท่ีคนเรามีความ
แตกตางกันไปก็เพราะผลอันสืบเนื่องมาจากประสบการณ และการเรียนรูท่ีไดสะสมเปนเวลานาน
ตามระบบของการตอบสนองความตองการของแรงขับตาง ๆ

Hodgetts (1999) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง แรงซึ่งควบคุมพฤติกรรมของคนอ่ืนเกิดจาก
ความตองการ (Need) แรงกดดัน (Drivers) หรือความปรารถนา (Desires) ท่ีผลักใหพยายามดิ้นรน
เพ่ือใหบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงค พฤติกรรมท่ีถูกกําหนดและควบคุมโดยการจูงใจตาง ๆ จะมีลักษณะ
ท่ีแตกตางกันในแตละคน การจูงใจท่ีสําคัญตอพฤติกรรมการบริหาร คือ ความตองการความรัก
ความเอาใจใส ความตองการอํานาจ และความตองการความสําเร็จ
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แรงจูงใจของมนุษยมีหลายรูปแบบ เราอาจถูกจูงใจใหมีการกระทําหรือพฤติกรรมหลายรูปแบบ
เพ่ือหาน้ําและอาหารมาดื่มกิน เพ่ือสนองความตองการทางกาย หรือความตองการดานอ่ืน ๆ
ท่ีมากกวานั้น เชน ตองการความสําเร็จ ตองการเงิน ตองการคําชมเชย ตองการอํานาจ และในฐานะ
ท่ีเปนสัตวสังคม คนยังตองการมีอารมณผูกพัน และอยูรวมกลุมกับผูอ่ืน แรงจูงใจจึงเกิดข้ึนไดจาก
ปจจัยท้ังภายใน และปจจัยภายนอก

1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) แรงจูงใจภายใน เปนสิ่งผลักดันจากภายใน
ของตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเปนเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ
ความตองการสิ่งตาง ๆ เหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรม เชน คนงานท่ีเห็นคุณคาของงานจะมองวาองคการ
คือสถานท่ีใหชีวิตแกเขาและครอบครัว เขาก็จะจงรักภักดตีอองคการ

2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) แรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งผลักดันภายนอก
ตัวบุคคลท่ีมากระตุนใหเกิดพฤติกรรม เชน การไดรับรางวัล เกียรติยศ ชื่อเสียง คําชม การยอมรับ ยกยอง
แรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวรตอพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจเฉพาะตองการ
รางวัล ตองการเกียรติ ชื่อเสียง คําชม การยกยอง การไดรับการยอมรับ เชน คนงานทํางานเพียงเพ่ือ
แลกกับคาตอบแทนหรือเงินเดือน การแสดงความขยัน ตั้งใจทํางานเพียงเพ่ือใหไดความดีความชอบ

กลาวโดยสรุป แรงจูงใจ (Motive) เปรียบเสมือนแรงขับหรือเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลมีความ
มุงม่ัน มีเปาหมาย ทําใหสามารถแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาเพ่ือตอบสนองความตองการ
หรือจุดมุงหมายท่ีตองการ หนาท่ีของผูนําหรือผูบริหาร คือ การสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนกับบุคลากร
ในองคกร หนวยงาน กระตุนใหเกิดความทุมเท เอาใจใสตองานท่ีทํา นําไปสูการทํางานท่ีประสบความสําเร็จ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานอยางสูงสุด แรงจูงใจสามารถเกิดข้ึนไดจากท้ังปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอก แรงจูงใจท่ีเกิดจากปจจัยภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายใน ของตัวบุคคล
แรงจูงใจซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกเปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลท่ีมากระตุนใหเกิดพฤติกรรม
แรงจูงใจจึงเปนตัวบงชี้สําคัญของการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายขององคกร ผูบริหารสถานศึกษา
จึงตองใหความสําคัญในดานการสรางแรงจูงใจ เพราะนอกจากนํามาซึ่งความสุขในการทํางานของคนใน
องคกรแลวยังนําไปสูการสรางความรัก และความผูกพันใหเกิดข้ึนภายในองคการไดอีกดวย
เม่ือเกิดความมุงม่ัน ตั้งใจ มีแรงจูงใจในการทํางาน งานยอมออกมาดี มีคุณภาพ ครู บุคลากร
ในสถานศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองใหเปนองคกรท่ีมีคุณภาพ
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การสรางแรงจูงใจ
การสรางแรงจูงใจ เปนการกระตุนพลังใหเกิดข้ึนภายในตัวของบุคคล เกิดเปนแรงผลักดัน

ใหบุคคลแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีตองการ การสรางแรงจูงใจถือเปน
องคประกอบท่ีสําคัญในการทํางาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2550 : 343 - 348) กลาวถึง การสรางแรงจูงใจในการทํางาน ตามแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้

1. ทฤษฎีความตองการของมาสโลว กลาวถึง การจัดหาแรงจูงใจเพ่ือสนองความตองการ
ของมนุษยหรือพนักงานในองคการ ไดแก ความตองการทางดานสรีระวิทยา เชน จัดใหมีหองทํางาน
ท่ีถูกสุขลักษณะ แจกชุดปฏิบัติงาน มีบริการท่ีพักอาศัย การใหเบิกคารักษาพยาบาลของตนเอง และ
ครอบครัว จัดอาหารกลางวันหรือจายเบี้ยเลี้ยงคาอาหารกลางวัน ตอบสนองความตองการดานความม่ันคง
ทําใหพนักงานรูสึกวามีความม่ันคงในการทํางาน จัดระบบความความปลอดภัยในการทํางาน เชน
จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน ความตองการดานสังคม เชน จัดระบบการติดตอสื่อสาร
ใหพนักงานไดรับรูขาวสารความเคลื่อนไหวขององคการ เพ่ือใหรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ จัดกิจกรรม
ใหพนักงานสามารถปรับตัวเขากับเพ่ือนรวมงานได มีกิจกรรมนันทนาการใหกับพนักงานไดรูจัก และ
มีปฏิสัมพันธกัน ในดานความตองการดานเกียรติยศ ชื่อเสียง เชน จัดทําปายประกาศพนักงานดีเดน
ประจําเดือนหรือประจําป ความตองการความสําเร็จ เชน มอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถเพ่ือใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจและตั้งใจทํางานใหมีประสิทธิภาพ สงไปศึกษาตอ
ฝกอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือนําความรูมาพัฒนางานใหเจริญกาวหนา อันจะนําไปสูความสําเร็จได
อีกทางหนึ่ง

2. ทฤษฎีความตองการของแมคแคลเดอร กลาวถึง การสรางแรงจูงใจในการทํางาน
ไดแก การสนองความตองการใหพนักงานไดพบกับความสําเร็จในงาน ใหพนักงานไดมีอํานาจบารมี
ตามความเหมาะสม สนองความตองการใหพนักงานไดมีความรัก และผูกพันกับเพ่ือนมนุษย

3. ทฤษฎีของแอลเดอรเฟอร กลาวถึง การสรางแรงจูงใจในการทํางาน ไดแก ความตองการ
ดํารงชีวิต จัดสนองความตองการดานสรีระวิทยา เชน การจัดหาเรื่องปจจัยสี่ สิ่งจําเปนแกการดํารงชีวิต
สนองความตองการในดานความม่ันคง ดานความปลอดภัย เพ่ือใหชีวิตมีความสุข ความตองการ
ดานการติดตอ การสรางความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารท่ีดี มีจดหมาย
ประกาศ ขาวสาร หรือเสียงตามสายใหพนักงานไดรับทราบความเคลื่อนไหวขององคการ จัดกิจกรรม
นันทนาการใหพนักงานไดสังสรรคกันตามความเหมาะสม และการตองการความเจริญกาวหนา
การจัดระบบพัฒนาบุคลากรใหไปศึกษาตอ ฝกอบรม ประชุมสัมมนา และสนับสนุนใหไดเลื่อนตําแหนง
ตามความเหมาะสม
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4. ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก กลาวถึง การสรางแรงจูงใจในการทํางาน ไดแก
ความพึงพอใจในความสําเร็จของงาน ความพึงพอใจในการไดรับคํายกยองชมเชย การไดรับมอบหมายงาน
ท่ีพึงพอใจ ไดรับการไววางใจ ความพึงพอใจจากโอกาสความกาวหนา การไดรับการพัฒนา สามารถ
ลดความไมพึงพอใจในดานการกําหนดนโยบาย ลดความไมพึงพอใจงานดวยการจัดระบบนิเทศงานท่ีดี
การจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพ่ือนรวมงาน การจัดระบบเงินเดือน และผลประโยชน
เก้ือกูล เหมาะสม การสงเสริมสถานภาพใหแกบุคลากรหรือพนักงานในองคการ การสรางความม่ันคง
ในงาน และในองคการ

5. ทฤษฎีความตองการของวรูม กลาวถึง การสรางแรงจูงใจในการทํางาน ไดแก
การจัดระบบงานท่ีดีเพ่ือใหพนักงานเกิดความรูสึกชอบในคุณคาของผลงานท่ีทํา และอยากตั้งใจทํางาน
ใหเกิดประสิทธิภาพ การจัดระบบงานท่ีดีเพ่ือใหพนักงานไดใชความมานะอุตสาหะ พยายามทํางาน
ใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพ ทําใหพนักงานมีความเชื่อม่ันวาเขามีโอกาส มีความเปนไปไดวาจะได
พบกับความสําเร็จตามความคาดหวัง มีการจัดระบบท่ีดีเพ่ือใหพนักงานมีความเชื่อม่ันในเครื่องมือวัด
และประเมินประสิทธิผลของงาน มีระบบคุณธรรมในการทํางาน

นิติพล ภูตะโชติ (2556 : 184) กลาววา การสรางแรงจูงใจ คือ การสรางพลังใหเกิดข้ึน
ภายในตัวของบุคคล และเปนแรงผลักดันใหคนแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาเพ่ือใหบรรลุถึงความ
ตองการ ความปรารถนา ผลตอบแทน หรือเปาหมายตามท่ีบุคคลตองการ

Barnard (1978) กลาววา การสรางแรงจูงใจท่ีสงผลตอการเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
วาประกอบดวยองคประกอบหลายประการ คือ

1. สิ่งจูงใจซึ่งเปนวัตถุ ไดแก เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายท่ีใหแกผูปฏิบัติงาน
ซึ่งเปนการตอบแทน ชมเชย หรือเปนรางวัลท่ีเขาไดปฏิบัติงานใหแกหนวยงานมาแลวเปนอยางดี

2. สิ่งจูงใจท่ีเปนโอกาสของบุคคลซึ่งไมใชวัตถุ จัดเปนสิ่งจูงใจท่ีสําคัญในการชวยเหลือ
หรือสงเสริมความรวมมือในการทํางานมากกวารางวัลท่ีเปนวัตถุ เพราะสิ่งจูงใจท่ีเปนโอกาส บุคคล
จะไดรับแตกตางจากคนอ่ืน เชน เกียรติภูมิ ตําแหนง การใหสิทธิพิเศษ และการมีอํานาจ เปนตน

3. สภาพทางกายภาพท่ีพึงปรารถนา หมายถึง สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน ไดแก
สถานท่ีทํางาน เครื่องมือ เครื่องใชในสํานักงาน สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานตาง ๆ ซึ่งเปน
สิ่งสําคัญอันอาจกอใหเกิดความสุขทางกายในการทํางาน

4. ผลประโยชนทางอุดมคติ เปนสิ่งจูงใจท่ีอยูระหวางความมีอํานาจมากท่ีสุดกับความ
ทอแทท่ีสุด ผลประโยชนทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหนวยงานท่ีจะสนองความตองการ
ของบุคคลในดานความภาคภูมิใจท่ีไดแสดงฝมือ ความรูสึกเทาเทียมกัน การไดมีโอกาสชวยเหลือ
ครอบครัวตนเอง และผูอ่ืน รวมท้ังการไดแสดงความภักดีตอหนวยงาน
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5. ความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง ความสัมพันธฉันทมิตรกับผูรวมงาน ถาหาก
ความสัมพันธเปนไปดวยดีจะทําใหเกิดความผูกพัน และความพึงพอใจรวมกันในหนวยงาน

6. การปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมกับวิธีการ และทัศนคติของบุคคล หมายถึง
การปรับปรุงตําแหนงงาน ตลอดจนวิธีทํางานใหสอดคลองกับความสามารถของบุคลากร ซึ่งแตละคน
มีความสามารถแตกตางกัน

7. โอกาสท่ีจะมีสวนรวมในงานอยางกวางขวาง หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคลากร
รูสึกมีสวนรวมในงาน เปนบุคคลสําคัญคนหนึ่งของหนวยงาน มีความรูสึกเทาเทียมกันในหมูผูรวมงาน
และมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน

8. สภาพการอยูรวมกัน หมายถึง ความพอใจของบุคคลในดานสังคมหรือความม่ันคง
ทางสังคม ซึ่งจะทําใหบุคคลรูสึกมีหลักประกัน และมีความม่ันคงในการทํางาน เชน การรวมตัวจัดตั้ง
สมาคมของผูปฏิบัติงาน เพ่ือสรางผลประโยชนรวมกัน

Michael (1990) กลาววา การสรางแรงจูงใจ คือ การกระตุนใหบุคคลเกิดการกระทํา และ
การแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตองการแนนอน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติหนาท่ี
ใหบรรลุเปาหมาย เชนเดียวกับ Harold Koontz (1993) ไดกลาววา การสรางแรงจูงใจเปนการผลักดัน
หรือการขับเคลื่อนใหเกิดการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ซึ่งการกระทําดังกลาวจะสงผลตอความพึงพอใจ
ความตองการหรือเปาหมายท่ีไดกําหนดไว

David A, Decenzo (1988) และ Schermerhorn (2003) กลาวไววา การสรางแรงจูงใจ
เปนพลังท่ีมีอยูในใจของแตละบุคคล ซึ่งพลังนี้จะมีผลตอการทํางานของแตละคนใหบรรลุผลสําเร็จ
เปนกําลังใจในการกระทําบางสิ่งบางอยางของแตละบุคคล

กลาวโดยสรุป การสรางแรงจูงใจ คือ การกระตุนใหบุคคลเกิดการกระทํา มีการแสดงออก
ทางพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตองการแนนอน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุ
เปาหมาย การสรางแรงจูงใจท่ีสงผลตอการเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานประกอบดวยองคประกอบ
หลายประการ เชน การจัดหาแรงจูงใจเพ่ือสนองความตองการของมนุษยหรือพนักงานในองคการ การ
สนองความตองการใหพนักงานไดพบกับความสําเร็จในงาน การไดรับคํายกยอง ชมเชย การไดรับ
มอบหมายงานท่ีพึงพอใจ ไดรับการไววางใจ ความพึงพอใจจากโอกาสความกาวหนา การสรางแรงจูงใจ
ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายของตนเอง และเปาหมายท่ีองคการ
หรือท่ีสถานศึกษาตั้งไว
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ความสําคัญของการสรางแรงจูงใจ
การจูงใจ มีอิทธิผลตอผลผลิต และผลิตผลของงานซึ่งจะมีคุณภาพดี มีปริมาณมากนอย

เพียงใด ข้ึนอยูกับการจูงใจในการทํางาน ดังนั้น ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานจึงจําเปนตองเขาใจวา
อะไรคือแรงจงูใจท่ีจะทําใหพนักงานทํางานอยางเต็มท่ี และไมใชเรื่องงายในการจูงใจพนักงาน เพราะ
พนักงานตอบสนองตองาน และวิธีทํางานขององคการแตกตางกัน การสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน
จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง สามารถสรุปความสําคัญของการจูงใจในการทํางานไดดังนี้

1. พลัง (Energy) เปนแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญตอการกระทําหรือพฤติกรรมของมนุษย
ในการทํางานใด ๆ ถาบุคคลมีแรงจูงใจในการทํางานสูง ยอมทําใหขยันขันแข็ง กระตือรือรน กระทํา
ใหสําเร็จ ซึ่งตรงกันขามกับบุคคลท่ีทํางานประเภท "เชาชาม เย็นชาม" ท่ีทํางานเพียงเพ่ือใหผานไปวัน ๆ

2. ความพยายาม (Persistence) ทําใหบุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหา
วิธีการนําความรู ความสามารถ และประสบการณของตนมาใชใหเปนประโยชนตองานใหไดมากท่ีสุด
ไมทอถอยหรือละความพยายามงาย ๆ แมงานจะมีอุปสรรคขัดขวาง และเม่ืองานไดรับผลสําเร็จดวยดี
ก็มักคิดหา วิธกีารปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึนเรื่อย ๆ

3. การเปลี่ยนแปลง (Variability) รูปแบบการทํางานหรือวิธีทํางานในบางครั้งกอใหเกิด
การคนพบชองทางการดําเนินงานท่ีดีกวา หรือประสบผลสําเร็จมากกวา นักจิตวิทยาบางคนเชื่อวา
การเปลี่ยนแปลงเปนเครื่องหมายของความเจริญกาวหนาของบุคคล แสดงใหเห็นวาบุคคลกําลังแสวงหา
การเรียนรูสิ่งใหม ๆ ใหชีวิต บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานสูง เม่ือดิ้นรนเพ่ือจะบรรลุวัตถุประสงคใด ๆ
หากไมสําเร็จจะพยายามคนหาสิ่งผิดพลาด และพยายามแกไขใหดีข้ึน เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ทํางานทําใหคนพบแนวทางท่ีเหมาะสมซึ่งอาจจะตางไปจากแนวเดิม

4. บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการทํางาน จะเปนบุคคลท่ีมุงม่ันทํางานใหเกิดความเจริญกาวหนา
และการมุงม่ันทํางานท่ีตนรับผิดชอบใหเจริญกาวหนา จัดวาบุคคลผูนั้นมีจรรยาบรรณในการทํางาน
(Work Ethics) ผูมีจรรยาบรรณในการทํางานจะเปนบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ ม่ันคงในหนาท่ี มีวินัย
ในการทํางาน ผูมีลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความสมบูรณ มักไมมีเวลาเหลือพอท่ีจะคิด และทํา
ในสิ่งท่ีไมดี

กลาวโดยสรุป คุณลักษณะดานการสรางแรงจูงใจ หมายถึง คุณสมบัติหรือพฤติกรรม
ของผูบริหารสถานศึกษา กระบวนการท่ีผูบริหารใชในการบริหารจัดการบุคคล เพ่ือกระตุนความรวมมือ
และการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การกําหนดเปาหมายในการทํางาน เนนการทํางาน
ในรูปแบบคณะกรรมการ ประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ดานการจัดการศึกษา สงเสริม
ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา รวมกันพัฒนาความสามารถของครู และ
นักเรียนใหมีความรู ความสามารถ สรางขวัญและกําลังใจ สงเสริมใหนําความรูไปใชในการพัฒนา
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สถานศึกษาใหมีคุณภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรสรางแรงจูงใจใหแกผูใตบังคับบัญชาใหสามารถทํางาน
ไดสําเร็จตามเปาหมาย

ดานการติดตอสื่อสาร
การติดตอสื่อสาร เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญตอผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะท่ีเปนผูนําเรื่อง

การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การบริหารจัดการสถานศึกษา คุณลักษณะดานการติดตอสื่อสาร
เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในกระบวนการบริหารในทุกองคการ ไมวาจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ
ทุกสิ่ง ทุกอยางอยูไดดวยการติดตอสื่อสาร ไมวาจะเปนข้ันตอนใดในกระบวนการบริหาร เชน
การวางแผน การจัดการองคการ การอํานวยการ การตัดสินใจสั่งการ การประสานงาน การสรางวิสัยทัศน
ลวนตองอาศัยการติดตอสื่อสารเปนหลักในการเชื่อมโยงความคิดจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง
ซึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมายท่ีแตกตางกัน ดังตอไปนี้

นิตยา คูวิสิษฐโสภิต (2553 : 120 - 122) กลาววา การติดตอสื่อสาร คือหัวใจของการทํางาน
ผูบริหารตองมีทักษะ วิธีการท่ีถูกตองในการติดตอสื่อสาร คือ ตองเตรียมความพรอมในดานเนื้อหา
รูจักระดับผูฟง รูวาตองการอะไรในการสื่อสาร ใชภาษาท่ีชัดเจนทําใหผูฟงมองเห็นภาพ มองดูผล
ยอนกลับโดยการสังเกตพฤติกรรมของผูฟง และสรางความประทับใจใหผูฟงดวยการติดตอสื่อสาร คือ
การกระทําหรือพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินไปในลักษณะท่ีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยท่ัวไป
อยางสามัญ การสื่อสารเปนกระบวนการท่ีนําขาวสารท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของตนจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง
ซึ่งจะแบงการสื่อสารออกเปน 2 ประเภทซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ John M. Fittner and
Robert V. Presthus (1960) ท่ีไดกลาวไววา การติดตอสื่อสาร แบงไดเปน 2 ประเภท คือ

1. การติดตอสื่อสารท่ีเปนพิธีการ (Formal Communication) หมายถึง การติดตอ
สื่อสาร ท่ีมีระเบียบแบบแผน และเปนไปตามท่ีกําหนด เชน การติดตอสื่อสารเปนลายลักษณอักษร
ในทางราชการท่ีมีลักษณะการนําเอานโยบายการตัดสินใจหรือขอแนะนําผานไปตามสายการบังคับ
บัญชา การนําขอเสนอแนะหรือการสนองตอบกลับมายังผูบริหาร หรือการแจงนโยบายไปท้ังองคการ
เปนตน

2. การติดตอสื่อสารท่ีไมเปนพิธีการ (Informal Communication) เปนการติดตอ
สื่อสาร ดวยความคุนเคยเปนการสวนตัว เปนลักษณะของบุคคลตอบุคคลหรือบุคคลกับกลุมบุคคล
การติดตอสื่อสารอาจทําได 3 ลักษณะ คือ

2.1 การติดตอสื่อสารทางเดียว (One Way Communication หรือ Downward
Communication) เปนการติดตอสื่อสารจากบนลงลาง กลาวคือ ตามสายการบังคับบัญชา คือ คําสั่ง
นโยบายระเบียบ การประชุมเพ่ือแจงใหทราบ ข้ันตอนการดําเนินงานหรือการทํางานซึ่งโดยสวนมาก
จะเปนลายลักษณอักษร
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2.2 การติดตอสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) เปนการติดตอ
สื่อสารจากบนลงลางและจากลางข้ึนบน การติดตอสื่อสารจากลางข้ึนบนเปนลักษณะเพ่ือสนองตอบ
จากการติดตอสื่อสารจากบนลงลาง หรืออยูในรูปแบบการเสนอความคิดเห็น รองทุกข หรือการรายงาน
เปนตน

2.3 การติดตอสื่อสารหลายทาง (Multidirectional Communication) เปนการ
ติดตอซึ่งนอกจากแบบจากบนลงลาง และแบบจากลางข้ึนบนแลวยังมีแบบแนวนอน เชน การให
คําปรึกษา การประชุมกลุม และการรายงานผล สําหรับวิธีการในการติดตอสื่อสารในทางปฏิบัติ
ทําได 2 ลักษณะ คือ ภาษาพูดกับภาษากาย เปนตน

สมชาติ กิจยรรยง (2552 : 18 - 25) กลาววา ศิลปะการพูดสําหรับผูนํา คือ การติดตอสื่อสาร
ระหวางบุคคลหรือระหวางกลุมคน การพูดเปนหนทางท่ีจะทําใหบุคคลไดแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
การพูดเปน คิดดี และมีศิลปะในการพูด ทําใหเราสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางถูกตอง และมี
หลักเกณฑ ซึ่งมีการกลาวถึงคุณลักษะของผูนําท่ีประสบความสําเร็จในการสื่อสารไว 10 ประเด็น คือ
มีบุคลิกดี มีความกระตือรือรน สนใจรวมมือ ใชสื่อชวยสอน ไมออนประสบการณ การงานสําเร็จดี
มีความสามารถในการพูด ถอดหัวใจคนเรียน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได และไมหลงตัวเอง จะเห็นไดวา
บุคคลท่ีประสบความสําเร็จคือผูท่ีไดรับการศรัทธา เชื่อถือหรือเชื่อม่ันจากกลุมคนในสังคม ซึ่งไมได
หมายความวาจะตองมีคนรักหรือมีคนเคารพเสมอไปแตตองมีกลยุทธในการพูด กลาวคือ
ใชเทคโนโลยีใหม เขาใจงาย ไดเนื้อหา พาสนุก ปลุกความคิด พิชิตปญหา สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม
นําประโยชน ไมเปนโทษเปนภัย และตื่นไวขาวสาร ผูนําหรือผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จในการ
สื่อสาร จะตองแสวงหาความรูหรือรูจริงในสิ่งท่ีพูด กระตือรือรน สนใจในการนําเสนอเนื้อหาสาระ
สูคนท่ีอยูเบื้องหนา ใหเขาใจ และรับรูตรงกับความตองการของตนเอง

นิติพล ภูตะโชติ (2556 : 16) ไดใหความหมายของการติดตอสื่อสารวา เปนการแลกเปลี่ยน
ขอเท็จจริง ความรูสึก ความคิดเห็นระหวางคนตั้งแต 2 คนข้ึนไป เชน การพูด การฟง การเขียน หรือ
สัญลักษณตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ ดังนั้นการติดตอสื่อสารจึงเปนกระบวนการบอกขาวสาร
ขอมูลไปยังผูรับเพ่ือใหไดรับทราบ และเขาใจในขาวสารตามท่ีผูสงสารตองการ ซึ่งสอดคลองกับความ
คิดเห็นของฤทธิพร เนตรสุวรรณ (2557 : 2) ไดกลาวไววา การพูดเปนวิธีหนึ่งของการสื่อสาร
การถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก หรือความตองการ ดวยเสียง ภาษา และกิริยา
ทาทาง เพ่ือใหผูรับฟงรับรู เขาใจไดตรงตามจุดประสงคของผูพูด การสื่อสารจึงจะบรรลุผล ผูพูดเปนผูท่ี
จะตองถายทอดความรูสึก ความคิดเห็น ขอเท็จจริง ตลอดจนทัศนคติของตนซึ่งเกิดจากการสะสม
ความรู ความคิด และประสบการณท่ีมีคุณคา มีประโยชน แลวรวบรวม เรียบเรียงความรู ความคิด
เหลานี้ใหมีระเบียบ เพ่ือท่ีจะไดถายทอดใหผูฟงเขาใจไดโดยงาย โดยใชภาษา เสียง อากัปกิริยา และ
บุคลิกภาพของตนใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
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บุหลัน พุฒพิทักษ (2558 : 43) กลาวโดยสรุปวา การสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการ
สื่อสารของผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ สรางความเขาใจอันดีระหวางผูบริหารสถานศึกษากับผูรวมงาน
ควรคํานึงถึงการสื่อสารท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาองคการ ใชวิธีการพูด การติดตอสื่อสาร การเจรจา
ท่ีทําใหผูรวมงานเชื่อม่ัน เขาใจ ยอมรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

Wibur Schramm (1971) กลาววา การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนสัญญาณขาวสาร
ระหวางบุคคล โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความสัมพันธระหวางมนุษย

Daniels and Spike (1994) กลาววา การสื่อสาร คือ การท่ีบุคคลสองคนหรือมากกวาสองคน
ข้ึนไปสรางข้ึนรวมกันโดยใชวัจนภาษา และอวัจนภาษา ทําใหเกิดการรับรู และแปลความหมายนั้น

R.Wayne Pace and Don F.Faules (1994) กลาววา บรรยากาศการสื่อสารมีความสําคัญ
ตอการเพ่ิมผลผลิตขององคการมากท่ีสุด เพราะบรรยากาศการสื่อสารสงผลตอความพยายามรวมกัน
หรือความสําเร็จรวมกันของสมาชิกในองคการ ประกอบดวยบรรยากาศการสื่อสาร 5 ดาน ไดแก

1. การคํานึงถึงเปาหมายการปฏิบัติงานในระดับสูง หมายถึง การรับรูของบุคลากรวา
ตนไดรับขอมูลเก่ียวกับเปาหมายสูงสุดขององคการ และหนวยงานตลอดจนนโยบายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
เขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองตอการบรรลุเปาหมายขององคการ หนวยงานมีกลไกสงเสริม
ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามเปาหมาย และนโยบายท่ีกําหนดไว ทําใหเกิดความรูสึกมุงม่ันในการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ

2. ความไววางใจ หมายถึง การรับรูของบุคลากรภายในองคการ มีการสื่อสารขอมูล
กันดวยความไววางใจ ยอมรับ และเชื่อถือขอมูลท่ีไดรับ

3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การรับรูของบุคลากรวาตนสามารถแสดง
ความคิดเห็น และมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ
ตาง ๆ ขององคการ การกําหนดเปาหมายของหนวยงาน รวมท้ังการสื่อสารใหขอมูลแกผูบังคับบัญชา
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน

4. การสนับสนุนซึ่งกันและกัน หมายถึง การรับรูของบุคลากรวาองคการสนับสนุน
ใหผูปฏิบัติงานเปนทีมรวมกัน มีการสื่อสารเพ่ือประสานงานกับผูอ่ืนในหนวยงาน และระหวาง
หนวยงาน

5. การเปดเผยการสื่อสารจากผูบังคับบัญชาสูผูใตบังคับบัญชา หมายถึง การรับรู
ของบุคลากรวาผูบังคับบัญชาใหขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา
อยางเปดเผย จริงใจ และครบถวนเพียงพอท้ังขอมูลระดับนโยบาย เปาหมาย กฎระเบียบตาง ๆ

กลาวโดยสรุป การติดตอสื่อสารเปนการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ความคิดเห็นระหวางคน
ตั้งแตสองคนข้ึนไป ซึ่งอาจจะเปนการพูด การฟง การเขียน หรือสัญลักษณตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจระหวางกัน การติดตอสื่อสาร ถือเปนหัวใจสําคัญของการทํางาน ผูบริหารตองมีทักษะความสามารถ
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มีวิธีการท่ีถูกตองในการติดตอสื่อสาร ท้ังการติดตอสื่อสารท่ีเปนทางการ และการติดตอสื่อสารท่ีไมเปน
ทางการ การติดตอสื่อสารของผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสรางความเขาใจอันดีระหวางผูบริหาร
สถานศึกษากับผูรวมงาน นําไปสูการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จ

ความสําคัญของการติดตอสื่อสาร
การติดตอสื่อสารของผูบริหาร เปนการสรางความเขาใจท่ีถูกตองในการพัฒนางาน และ

พัฒนาองคการ กระบวนการในการทํางาน การพูด การเขียน การประชาสัมพันธ ผูบริหารตองทําใหมี
ความเขาใจอยางกระจาง ชัดเจน ซึ่งการติดตอสื่อสารภายในองคการมีความสําคัญ ดังนี้

1. เปนเครื่องมือของผูบริหารในการบริหารงาน เพราะการติดตอสื่อสารท้ังภายใน และ
ภายนอกองคการจะชวยทําใหสามารถทํางานไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี

2. เปนเครื่องมือท่ีชวยสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากรตาง ๆ ภายใน
องคการเดียวกัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน และสรางความไววางใจตอกัน โดยเฉพาะการเปด
โอกาสใหบุคลากรในระดับตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการบริหารงานของผูบริหาร

3. การรวมมือกันปฏิบัติภารกิจขององคการ และมีการประสานงานระหวางกัน ทํางาน
สอดคลองกันแมวาจะตางฝายกันก็ตาม แตเพ่ือองคการเดียวกัน ผูบริหารสามารถใชการติดตอสื่อสาร
เพ่ือสรางความเปนหนึ่งเดียวภายในองคการ ชวยใหเกิดการพัฒนา และการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะพลังขับเคลื่อนท่ีนําโดยผูบริหารท่ีรูจักการสื่อสารภายในองคการเปนอยางดี

ความสําคัญของการสื่อสารในสถานศึกษา
การติดตอสื่อสารมีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา คือ

1. ทําใหบุคลากรทราบนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงค และมาตรฐาน
ของสถานศึกษา เพ่ือใหการบริหารบรรลุเปาหมาย

2. บุคลากรทราบบทบาท และหนาท่ีของตน โดยมีการมอบหมายงานใหชัดเจน
3. เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยการยกยองชมเชยผลการปฏิบัติงาน
4. ผูบริหารไดขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ท้ังในสวนท่ี

กาวหนา และเปนปญหานํามาปรับปรุงการทํางานของตนได
5. บุคลากรในระดับเดียวกันไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานของแตละคน

หรือแตละฝาย ทําใหทราบวิธีการทํางาน และปญหาของกันและกัน
6. สรางบรรยากาศท่ีอบอุน เปนมิตร และเปนกันเอง เกิดความรวมมือรวมใจในการ

ปฏิบัติงาน สงเสริมกระบวนการทํางานเปนทีม บุคลากรยึดเปาหมายของสถานศึกษาเปนหลัก
7. ทําใหประหยัดทรัพยากรในการบริหาร
8. ชวยใหชุมชนเกิดความเชื่อม่ัน ทําใหเกิดความรวมมือ รวมใจในการจัดการศึกษา
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การติดตอสื่อสาร คือ เครื่องมืออยางหนึ่งของผูบริหารท่ีจะทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีภายใน
องคกร เปนสิ่งเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร การติดตอสื่อสารระหวางบุคลากร
ในฝายตาง ๆ เปนไปอยางคลองตัว การติดตอสื่อสารภายในองคกรท่ีดีจะชวยสรางความเขาใจ
ในนโยบาย ของผูบริหาร สงผลใหการปฏิบัติงานตามนโยบายเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหการทํางาน
บรรลุเปาหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการดําเนินงานในสถานศึกษา

จากความหมายดังกลาวขางตน กลาวโดยสรุป คือ คุณลักษณะดานการติดตอสื่อสาร หมายถึง
การกระทําของผูบริหารสถานศึกษาในดานการติดตอสื่อสารท่ีเปนลายลักษณอักษร และไมเปนลาย
ลักษณอักษร โดยการสื่อสารในสองลักษณะ คือ การติดตอสื่อสารทางเดียว เปนการติดตอ สื่อสาร
จากบนลงลางตามสายการบังคับบัญชา เชน การออกคําสั่ง นโยบาย ระเบียบ การประชุมเพ่ือแจงให
ทราบ สวนการติดตอสื่อสารสองทาง เปนการสื่อสารจากบนลงลาง และจากลางข้ึนบน อยูในรูปแบบ
เสนอความคิดเห็นหรือรองทุกข โดยผานกระบวนการฟง การพูด การอาน การเขียน และการติดตอสื่อสาร
หลายทาง เปนการติดตอสื่อสารจากบนลงลาง จากลางข้ึนบน และการติดตอในแนวนอนระหวาง
ระดับเดียวกัน เชน การปรึกษาหารือ การประชุม การรายงานผล รวมไปถึงการติดตอสื่อสารท่ีเปน
ทางการ และการติดตอสื่อสารท่ีไมเปนทางการ เพ่ือใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ มีการสื่อสาร
เปนไปในทิศทางเดียวกัน นํามาซึ่งความสําเร็จขององคการ

ดานการตัดสินใจ
การตัดสินใจเปนศิลปะ และภาระหนาท่ีอันสําคัญตอการบริหารเปนอยางมาก เพราะผูบริหาร

มีหนาท่ีจะตองทําการตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการอยูเสมอ การตัดสินใจท่ีดี และถูกตองจะเสริมสราง
การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดยิ่งข้ึน ซึ่งความหมายของพฤติกรรมดานการตัดสินใจมีนักวิชาการ
ท้ังในประเทศ และตางประเทศไดใหความหมายไวหลายทาน ดังตอไปนี้

นเรศน มหาคุณ (2552 : 102 - 111) กลาวถึง การตัดสินใจแบบผูนํา คือ ตองใสใจรายละเอียด
เล็กนอยใหถองแท ยึดหลักการวาตองมองการณไกลเสมอ ตองคิดถึงคนรอบขาง และผูใตบังคับบัญชา
เชื่อในเหตุผลไมใชการเดาสุม และการเลือกใชคนใหถูก เหมาะกับงาน สอดคลองกับ เสนห อัศวมงคล
(2552 : 10) กลาววา การตัดสินใจของผูบริหาร มีความสําคัญตั้งแตกระบวนการวางแผน จนถึงข้ันตอน
การประเมินผลการดําเนินงานขององคการ เพราะถาหากมีการตัดสินใจท่ีผิดพลาดก็อาจจะสงผลถึง
ความสําเร็จในการบริหารองคการ

วัยพจน ปญญะ (2553 : 28) กลาววา การตัดสินใจเปนเรื่องท่ีสําคัญ ผูบริหารจะตองใชขอมูล
ขอเท็จจริง ใชทักษะ สติปญญา และกระบวนการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพ
เกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด ภารกิจขององคการจึงจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว การดําเนินกิจการ
ตาง ๆ จะไดรับความรวมมือจากผูรวมงานเปนอยางดีถาทุกคนในองคการมีความผูกพันตอองคการ
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ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ (2554 : 30 - 33) กลาววา ความจําเปนท่ีจะตองตัดสินใจใหเด็ดเดี่ยว
มากกวาท่ีจะตัดสินใจใหถูกตอง เพราะความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจจะเปนแรงกระตุนสนับสนุน และ
สกัดก้ันการตอบโตไดดีกวา ในสภาวะการแขงขันคนท่ีตัดสินใจดอยกวาแตตัดสินใจเร็วกวาคนท่ีตัดสินใจดี
แตชา การตัดสินใจกวา 80 % ตัดสินใจ ณ จุดของเหตุการณเลย สวนอีก 15 % ตัดสินใจเม่ือเหตุการณ
สุกงอมข้ึน สวนอีก 5 % ตองตัดสินใจวา ไมตองตัดสินใจเลยจะดีกวา การตัดสินใจท่ีดีควรมีวัตถุประสงค
ท่ีแนชัด และมีเหตุผลสนับสนุนจึงตองอาศัยข้ันตอนท่ีเปนระบบ

จิรวัฒน รจนาวรรณ (2555 : 81 - 91) กลาววา การตัดสินใจผิดพลาดอาจดีกวาการไมได
ตัดสินใจอะไรเลย แมวาการตัดสินใจนั้นจะเกิดความผิดพลาด อาจทําใหผูตัดสินใจไมสมหวัง และตกอยู
ในสถานการณลําบาก การลังเล รีรอ ไมอาจตัดสินใจ หรือไมไดพิจารณาตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง
อาจมีผลท่ีรายแรงจึงตองพิจารณาใครครวญกอนแลวจึงตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยว เชนเดียวกับพรศักดิ์
อุรัจฉัทชัยรัตน (2555 : 107 - 112) กลาววา การตัดสินใจของผูนํานั้น ตัวของผูนําตองเปนคนกลาทาทาย
กลาเผชิญหนา กลาตัดสินใจ และตอสูกับความรูสึกนึกคิดในจิตใจของตัวเองใหได ในการตัดสินใจ
แตละครั้งผูนําตองไมตั้งเงื่อนไขในการเผชิญหนากับอุปสรรคและปญหา แตใหพึงคิดเสมอวาเราตอง
ทําในสิ่งท่ีเราตัดสินใจลงไปแลวใหไดดีท่ีสุด ผูนําท่ียิ่งใหญลวนมีการตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยว แตกอน
ตัดสินใจควรมีการศึกษาขอมูลใหมากพอควร เม่ือตัดสินใจแลวอยาเปลี่ยนใจงาย ๆ ทําใหสําเร็จ ผูท่ี
ตัดสินใจ ไดรวดเร็วคือผูท่ีประสบความสําเร็จแตหากผลลัพธไมเปนไปตามท่ีหวังก็ใหรีบตัดสินใจแกไข
สถานการณโดยเร็วเชนกัน

Gore (1964) ไดแบงประเภทการตัดสินใจออกเปน 3 ประเภท คือ
1. การตัดสินใจเชิงกิจวัตร แบงออกเปน 2 กรณี คือ อํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจ

ภายใตนโยบายท่ัวไป และอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจเชิงกิจวัตร ท่ีไมไดอยูภายใตนโยบายท่ัวไป
2. การตัดสินใจเชิงปรับตัว เปนการตัดสินใจดวยการแกไขใหเหมาะสมกับนโยบายท่ีมี

ซึ่งมักจะเกิดข้ึนเปนครั้งคราวเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งการตัดสินใจจําเปนตองกระทําแตไมมีนโยบาย
วางไวเหมาะสมกับสถานการณอยางชัดเจนแนนอน นักบริหารจะมีทางเลือกทางใดอยางหนึ่ง คือ ไมมี
การตัดสินใจ แตถาเกิดสถานการณอยูในข้ันวิกฤตจะกระทําการตัดสินใจโดยทันทีทันใด แตก็ควรจะ
แสวงหาทางแกไขใหเหมาะสมกับนโยบายท่ีมีอยูกอนท่ีจะกระทําการตัดสินใจ

3. การตัดสินใจเชิงนวัตกรรม เปนการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับการพัฒนานโยบายข้ึนมา
ใหม ๆ เปาหมาย และโครงการหรือการทําการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

Herbert A. Simon (1975) กลาววา การตัดสินใจเปนการหาทางเลือกท่ีจะกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งตามท่ีตนเห็นวาเหมาะสม ข้ึนอยูกับความคิด และเหตุผลของแตละบุคคล

Ronald Campbell (1974) กลาววา การวินิจฉัย สั่งการเปนการรวมเอาการตัดสินใจไว
โดยพิจารณาจากทางเลือกตาง ๆ เพ่ือใหความประสงคนั้นสัมฤทธิ์ผล การวินิจฉัยสั่งการจึงนับวาเปน
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กิจกรรมท่ีฉลาด และเปนการกระทําท่ีมีปญญาอยางยิ่ง การวินิจฉัย สั่งการ อาจมองในรูป
กระบวนการการตัดสินใจกอนท่ีจะลงมือทํา

Follett (1982) กลาววา การตัดสินใจ เปนกระบวนการใชสติปญญา ซึ่งมีข้ันตอนในการ
วิเคราะหเพ่ือใหไดผลท่ีสามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตองและนําไปสูการปฏิบัติ เชนเดียวกับ Victor

H. Vroom (1964) ไดกลาวถึง วิธีการตัดสินใจของผูบริหาร คือ 1) ผูบริหารตัดสินใจเอง
โดยใชขอมูลท่ีมีอยู 2) ผูบริหารตัดสินใจเองโดยหาขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใตบังคับบัญชา 3) ผูบริหาร
มีการปรึกษาหารือรวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลแลวพิจารณาตัดสินใจดวยตนเอง
4) ผูบริหารปรึกษาหารือรวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวพิจารณาตัดสินใจดวยตนเองโดยอาจจะยอม
หรือไมยอมใหความเห็นกลุมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 5) ผูบริหารประชุมปรึกษา และประเมินทางเลือก
รวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจโดยใชความเห็นคลองกัน

Chester l. Barnard (1989) กลาวถึง ความหมายของการตัดสินใจ คือ เปนการกระทํา
ของบุคคลท่ีสามารถแยกแยะออกเปนหลักการตาง ๆ โดยกอนท่ีจะจําแนกไดนั้นจะตองผานกระบวนการ
คิดกอนแลวจึงเกิดการกระทําออกมา สอดคลองกับ Mcfarland, Dalton (1979) กลาววา การตัดสินใจ
หมายถึง การกระทําท่ีเก่ียวกับการเลือกท่ีผูบริหารหรือผูนําองคการเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือก
ท่ีมีอยูหลายทาง

ความสําคัญของการตัดสินใจ
การตัดสินใจเปนบทบาทสําคัญอยางยิ่งของผูนําหรือผูบริหารสถานศึกษาในการบริหาร

จัดการองคการ ซึ่งจะนําพาใหเกิดความสําเร็จของกลุม หนวยงาน หรือองคการ การตัดสินใจท่ีดีจะ
กอใหเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด ดังนั้นหากผูบริหารสถานศึกษาจะตัดสินใจสิ่งใดจึงควรหาขอมูล
หรือมีขอมูลท่ีดีและมากพอ มีกระบวนการท่ีดีใหการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจมีความสําคัญ ดังนี้

1. การตัดสินใจเปนเครื่องวัดความแตกตางระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน ผูท่ีเปนผูบริหาร
ในระดับตาง ๆ จะตองแสดงความรู ความสามารถในการตัดสินใจท่ีดีกวาผูปฏิบัติงาน

2. การตัดสินใจเปนวิธีนําไปสูเปาหมายขององคการ การกําหนดเปาหมายขององคการ
ใหชัดเจนเปนสิ่งสําคัญ การกําหนดแนวทาง วิธีการท่ีดี ท่ีหลากหลาย และสรางสรรคจะนําพาใหองคการ
สูความสําเร็จได

3. การตัดสินใจเสมือนสมองขององคการ การตัดสินใจท่ีดีก็เหมือนคนเรามีสมอง และ
ระบบประสาทท่ีดีก็จะทําใหองคการ หนวยงาน ประสบผลสําเร็จ ผูบริหารท่ีดีจะตองกระตือรือรน
ใฝหาแนวทางแกไขปญหาอยูตลอดเวลา จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงสถานการณ
กําหนดแนวทางใหม ๆ ปองกันปญหาท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวได
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กลาวโดยสรุปไดวา คุณลักษณะดานการตัดสินใจ หมายถึง การกระทําของผูบริหาร
สถานศึกษาในการรับรู และกําหนดปญหา การคาดการณลวงหนา การรวบรวมปญหา การสราง
ทางเลือกในการแกปญหาการดําเนินการ การประเมินผล ตลอดจนความคิดและการกระทําตาง ๆ
การตัดสินใจเปนกระบวนการท่ีใชเหตุผลในการพิจารณา วิเคราะห และหาทางเลือกท่ีนําไปสูการ
เลือกทางใดทางหนึ่งท่ีมีอยูหลาย ๆ ทางเพ่ือเปนแนวทางไปสูความสําเร็จขององคการ การตัดสินใจจึง
เปนเรื่องสําคัญ และมีความจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารสถานศึกษา หากผูบริหารสถานศึกษา
ตัดสินใจผิดพลาดก็จะเกิดผลกระทบตอสถานศึกษา การตัดสินใจจึงตองเปนไปตามลําดับข้ันตอน
เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา

จากองคประกอบของคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท้ัง 4 ประเด็นท่ีไดทําการศึกษา
คือ คุณลักษณะดานการมีภาวะผูนํา ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการติดตอสื่อสาร และดานการตัดสินใจ
ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาจะเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององคการไดเชนกัน ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงควรใหความสําคัญตอทุกองคประกอบ และแสดงออกถึงภาวะผูนําในการบริหาร
สถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผล มีความสามารถในการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับผูใตบังคับบัญชา
หรือทีมงาน มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการ
ดําเนินงานรวมกัน เปนท่ีปรึกษา คอยแนะนํา ใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ และแกปญหาเฉพาะหนาไดดี โดยระดับของการแสดงออกหรือการปฏิบัติในแตละองคประกอบ
ยอมบงชี้คุณลักษณะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะสงผลถึงการปฏิบัติงานในสถานศึกษาให
บรรลุผล ประสบความสําเร็จตามเปาหมายของสถานศึกษาท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อยางสูงสุด

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

สภาวะสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลตอการปรับตัวของนักเรียน
ในยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง เนื่องจากสภาพแวดลอมซึ่งมีความเก่ียวของกับเยาวชน ไมวาจะเปนปญหา
ดานการเรียน ปญหาดานครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ปญหาดานยาเสพติด ปญหา
เรื่องเพศ ปญหาดานการใชความรุนแรง ปญหาดานสังคม และเทคโนโลยีตาง ๆ โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกลาวถึง ปจจัยเสี่ยงท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ และมีผลกระทบตอเยาวชนไวดังนี้ คือ

ปจจัยเสี่ยงจากสภาพครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม เพ่ือน รวมท้ังปจจัยเสี่ยงจากบุคลิกภาพ
หรือตัวนักเรียนเอง และปจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ ซึ่งปญหาเหลานี้ลวนแลวแตมีปจจัยเสี่ยงท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ
กันท้ังสิ้น หากไมมีการดูแล ชวยเหลือ ปองกันเยาวชนท่ีถูกตองเหมาะสม ขาดการพัฒนาสงเสริม
พฤติกรรมใหเกิดข้ึนในทางท่ีถูกท่ีควรก็อาจจะสงผลกระทบในระยะยาวไดอยางแนนอน ซึ่งกระทรวง
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ศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข จึงไดดําเนินการรวมกันจัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ข้ึนตั้งแต พ.ศ. 2543 เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชนในการปองกันตนเองจากปญหาตาง ๆ สามารถ
พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดมีนโยบายใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางจริงจังเพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางใกลชิด ถูกตอง เหมาะสม
และรวดเร็วจากผูท่ีเก่ียวของอยางเปนระบบ

ความหมายของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการท่ีมีการดําเนินงานอยางมีข้ันตอนพรอม

ดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานท่ีชัดเจน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหเกิดผลดีตอนักเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2549 : 4 - 17) กลาวถึง การดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ไวดังนี้

การดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ การสงเสริม พัฒนาปองกันและแกไขปญหาเพ่ือใหนักเรียน
ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจท่ีเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี มีทักษะในการดํารงชีวิต และรอดพนจากวิกฤตท้ังปวง

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกกลุม ไดแก
นักเรียนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา และกลุมท่ีมีความสามารถพิเศษ โดยใชวิธีการศึกษาอยางมี
ข้ันตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานท่ีชัดเจน โดยมีครูประจําชั้นหรือครูท่ีปรึกษา
เปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน และบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษา ไดแก
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารสถานศึกษา และครูทุกคน

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กลาววา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการ
ดําเนินงานชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอน มีวิธีการและเครื่องมือท่ีชัดเจน โดยมีครูท่ีปรึกษาเปน
บุคลากรหลักในการดําเนินงาน และมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูท่ีเก่ียวของ
บุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา

นภาพร นันทเขียว (2552) กลาววา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการ
ดําเนินงานชวยเหลือนักเรียน สงเสริม พัฒนา ปองกัน แกไขปญหา โดยอาศัยวิธีการ เครื่องมือท่ีเปนระบบ
มีข้ันตอน มีการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลการดําเนินงาน และยังเกิดประโยชนตอประเทศชาติ
เพราะหากนักเรียนมีคุณภาพ มีความสามารถ มีความสุข จะชวยลดปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตอเด็ก และ
เยาวชนใหเติบโตเปนประชาชนท่ีมีคุณภาพ เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554 : 131) กลาววา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
เปนกระบวนการท่ีมีการดําเนินงานอยางมีข้ันตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานท่ีชัดเจน
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โดยมีครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน และมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับ
ครูท่ีเก่ียวของหรือบุคคลภายนอก รวมท้ังการสนับสนุนจากสถานศึกษา และการดูแลชวยเหลือนักเรียน
หมายถึง การสงเสริม ปองกัน แกไขปญหาดวยวิธีการและเครื่องมือสําหรับครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา
ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการดําเนินงานพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ไพลิน ชิตพิทักษ (2555 : 15) กลาววา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการ
สงเสริม พัฒนา ปองกัน ชวยเหลือ และแกไขปญหา โดยมีครูประจําชั้น เปนบุคลากรหลักในการ
ดําเนินงานอยางใกลชิด มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีข้ันตอนการดําเนินงานอยางชัดเจน
มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีหลักฐานการทํางานท่ีสามารถตรวจสอบได ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
สถานศึกษา มีการประสานความรวมมือกับครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ ปณวัตร ศรีหอม (2556 : 17) ท่ีไดกลาววา ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน หมายถึง การกระทําท่ีชวยสนับสนุน สงเสริม พัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
และมีคุณภาพ

ในสวนของธีระศักดิ์ ไชยชนะ (2558 : 17) และ สมนึก อินทรเทพ (2558 : 31) กลาววา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินการชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ
มีข้ันตอน และใชเครื่องมือในการทํางานท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบได ตลอดจนการสงเสริม ปองกัน
ชวยเหลือ แกไขปญหาของนักเรียนโดยมีครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน
มีการทํางานแบบมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดแก
ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา มีการประสานความ
รวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนคนเกง ดี มีความสุข มีภูมิคุมกันทางจิตใจท่ีเขมแข็ง สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข

กลาวโดยสรุป การดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ การสงเสริม พัฒนา การปองกัน และแกไข
ปญหาเพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจ
ท่ีเข็มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะการดํารงชีวิต และรอดพนจากวิกฤติท้ังปวง

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอน
ท่ีชัดเจน มีวิธีการ เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ มีหลักฐานการทํางานท่ีสามารถตรวจสอบไดโดยมีครูท่ีปรึกษา/
ครูประจําชั้น เปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูทุกคน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง ชมุชน มีวิธีการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโดยอาศัยความสัมพันธ
ของครูท่ีมีตอนักเรียน การประสานสัมพันธระหวางครู ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
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ในการปองกัน แกไขปญหา พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ และยั่งยืน
มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได

หลักการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มีหลักการดําเนินงาน

ท่ีสําคัญ คือ เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวัง ผานกระบวนการทางการศึกษาโดยยึด
หลักในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ

1. มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรี มีศักยภาพท่ีจะเรียนรู  และพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต
เพียงแตใชเวลา และวิธีการท่ีแตกตางกัน เนื่องจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล ดังนั้น การดูแล
ชวยเหลือนักเรียนท้ังในเชิงปองกัน การแกปญหาหรือการสงเสริม สนับสนุน จึงจําเปนตองยึดประโยชน
สูงสุดของนักเรียนเปนสําคัญ

2. ความสําเร็จของงานตองอาศัยการมีสวนรวม ท้ังการรวมใจ รวมคิด รวมทําของทุกคน
ท่ีมีสวนเก่ียวของ ไมวาจะเปนบุคลากรของสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน การดําเนินงานดานการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเปนบริการท่ีสําคัญท่ีสถานศึกษาจะตองจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการชวยเหลือ
การแกไขปญหาของนักเรียนใหมีความเจริญงอกงาม มีความรับผิดชอบตอตัวเอง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551 : 6)

กรอบแนวคิดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2551 : 6) กลาววา กรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความตระหนักถึงความสําคัญ
ท่ีจะตองมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหกระบวนการทํางานเปนระบบมีความชัดเจน มีการ
ประสานความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีวิธีการ กิจกรรม
เครื่องมือท่ีมีคุณภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียน สงผลใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ประสบความสําเร็จ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554 : 16 - 18) กลาววา กรอบแนวคิดของระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนโครงการใหมท่ีเกิดข้ึนจากการตระหนักของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุขเก่ียวกับปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนในปจจุบัน โดยเฉพาะนักเรียนท่ีอยูในระหวางวัยรุน
ซึ่งความสําคัญและความเปนมาของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปน
บุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตท่ีเปน
สุขตามท่ีสังคมมุงหวังผานกระบวนการทางการศึกษา โดยอาศัยความรวมมือในการพัฒนาจากทุกฝาย
โดยเฉพาะครูทุกทานในสถานศึกษา ซึ่งครูท่ีปรึกษาจะเปนหลักสําคัญในการดําเนินการ ตาง ๆ ตามระบบ
เพ่ือชวยเหลือนักเรียนในความดูแลของตนเองดวยความรักและเมตตาท่ีมีตอศิษย
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วัตถุประสงคของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2551 : 8) กลาววา การดูแลชวยเหลือนักเรียน

มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนใหเติบโตอยางมีคุณภาพ สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ ดังนี้

1. เพ่ือใหสถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ
และเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได ทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษา
เปนไปอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือสงเสริมใหครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรภายนอกมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการทํางานรวมกัน
โดยผานกระบวนการทํางานท่ีชัดเจนพรอมดวยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ
หรือรับการประเมินได

3. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ และพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
มีความสมบูรณท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

ประโยชนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน

ใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจะประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลไดนั้น จําเปนตองอาศัยความรวมมือ รวมใจจากครูและผูเก่ียวของในการทํางานเปนทีม
รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติเพ่ือสรางสรรคระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนรูปธรรม และ
กอใหเกิดประโยชนตอนักเรียนอยางสูงสุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551 : 6)
นอกจากนี้ยังมีบุคลากร หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของไดรับประโยชนจากระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน รวมกันพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและพัฒนาการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. นักเรียน
1.1 นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ พัฒนาทางดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ

สภาพแวดลอมทางสังคมอยางท่ัวถึง ไดรับการสงเสริม พัฒนา ปองกัน แกไขปญหาท้ังดานการเรียนรู
และความสามารถพิเศษ

1.2 นักเรียนไดรูจักตนเอง สามารถปรับตัว มีทักษะทางสังคม อยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข มีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือน ครู และผูปกครอง

2. ครู
2.1 ตระหนัก และเห็นความสําคัญในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.2 มีเจตคติท่ีดีตอนักเรียน
2.3 มีผลงานสอดคลองกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
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2.4 มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู
3. ผูบริหารสถานศึกษา

3.1 รูศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิรูปการเรียนรู
3.2 ไดทราบขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน เพ่ือใชกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน หลักสูตร และคุณภาพการจัดการศึกษา
3.3 มีรูปแบบกระบวนการพัฒนา และการพัฒนาเชิงระบบภายใตการมีสวนรวม

4. ผูปกครอง ชุมชน
4.1 ตระหนักในการมีสวนรวมกับสถานศึกษา
4.2 เขาใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน
4.3 เปนตัวอยางท่ีดีแกบุตรหลาน
4.4 มีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุตรหลาน เปนครอบครัวท่ีเขมแข็ง

5. สถานศึกษา
5.1 มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ไดรับการยอมรับ การสนับสนุน

และความรวมมือจากบุคลากร ชุมชน และจากองคกรท่ีเก่ียวของ
5.2 มีการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู และเอ้ืออาทร

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
6.1 พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
6.2 พัฒนาองคความรูเก่ียวกับการทํางาน การนิเทศ ติดตามผล/ประเมินผล และ

การวิจัยท่ีเก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
6.3 มีระบบขอมูลสารสนเทศ ระดับบุคคล และระดับสถานศึกษาเพ่ือใชพัฒนางาน

7. ประเทศชาติ
7.1 มีนักเรียนท่ีมีคุณภาพดี มีปญญา มีความสุข มีการเชื่อมโยงขอมูลของเยาวชน
7.2 ลดปญหาท่ีสงผลตอเด็ก และเยาวชนทุกระดับ
7.3 ประชาชนมีคุณภาพ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2551 : 6) ไดกลาวถึง ประโยชนของระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนไว ดังนี้

1. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึง และตรงตามสภาพปญหา
2. สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเปนไปดวยดี และอบอุน
3. นักเรียนรูจักตนเอง และควบคุมตนเองได มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ (EQ)

เปนรากฐานในการพัฒนาความเกง (IQ) คุณธรรม จริยธรรม (MQ) ความมุงม่ันเอาชนะอุปสรรค (AQ)
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4. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอยางรอบดาน
5. ผูเก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางเขมแข็ง

กลาวโดยสรุป ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ซึ่งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจะประสบความสําเร็จ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนรูปธรรมและกอประโยชนตอนักเรียนอยางสูงสุด รวมกัน
พัฒนานักเรียนใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี รวมไปถึงเปนประโยชนตอบุคลากรทางการศึกษา
หนวยงานท่ีเก่ียวของตาง ๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของ เชน นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง
ชุมชน สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและประเทศชาติ

กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางเปนระบบ มีข้ันตอน มีครูประจําชั้นหรือครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน การมี
สวนรวมของบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและนอกสถานศึกษา ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร มีวิธีการ และเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ มีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได

ภาพท่ี 2.1 กระบวนการ และข้ันตอนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 35 - 36)

การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล

การคัดกรองนักเรียน

กลุมเสี่ยง / มีปญหากลุมปกติ

ปองกันและแกไขปญหาสงเสริมนักเรียน

พฤติกรรม
ดีขึ้นหรอืไม

ไมดีข้ึน/
ยากตอการชวยเหลือ

ดีข้ึน
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การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนแตละข้ันตอนมีรายละเอียดและเปนระบบ
ครูท่ีปรึกษาและผูเก่ียวของควรศึกษารูปแบบการดําเนินงานอยางถูกตองสําหรับการจัดกิจกรรม
ในการปองกัน แกไข สงเสริม พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
นักเรียนอยางเปนรูปธรรม โดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ครูท่ีเก่ียวของ
รวมท้ังผูปกครอง ซึ่งมีวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 35) กลาววา กระบวนการในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีองคประกอบท่ีเปนหัวใจของการดําเนินงาน คือ

1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล คือ การรูขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับตัวนักเรียน ซึ่งเปน
ขอมูลเชิงประจักษ มิใชการใชความรูสึกหรือการคาดเดา เพ่ือปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดในการ
ชวยเหลือนักเรียนหรือเกิดไดนอยท่ีสุด

2. การคัดกรองนักเรียน เปนการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ีไดรับจากการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล แลวนําผลท่ีไดมาจําแนกตามเกณฑการคัดกรองท่ีสถานศึกษาไดจัดทําข้ึน

3. การสงเสริมพัฒนานักเรียน เปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนท่ีอยูในความดูแล
ของครปูระจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา ใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะชวยปองกัน
มิใหนักเรียนท่ีอยูในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา และเปนการชวยให
นักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา กลับมามีพฤติกรรมดีข้ึนตามท่ีสถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวัง

4. การปองกันและแกไขปญหา คือ การดูแลชวยเหลือ สงเสริม พัฒนานักเรียนทุกคน
อยางเทาเทียมกันโดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา จําเปนอยางมากท่ีตองใหความดูแล
เอาใจใสเปนพิเศษเพ่ือปองกันและแกไขปญหาโดยไมปลอยปละละเลยจนกลายเปนปญหาของสังคม

5. การสงตอ เปนการดําเนินการในกรณีท่ีมีปญหายากตอการชวยเหลือหรือหากชวยเหลือ
แลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีข้ึนก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแล
ชวยเหลือสงเสริม พัฒนา อยางถูกทาง และรวดเร็วข้ึน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550 : 8 - 9) กลาววา กระบวนการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนความรับผิดชอบของครูประจําชั้นหรือครูท่ีปรึกษาตลอดกระบวนการ
โดยมีการประสานงานหรือการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง บุคลากร
ท่ีเก่ียวของ หนวยงานตาง ๆ ซึ่งมีกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 5 ข้ันตอน คือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน
การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน และการสงตอนักเรียน ซึ่งองคประกอบของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนมีวิธีการ เครื่องมือท่ีแตกตางกัน แตมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน ซึ่งเอ้ือใหระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาดําเนินไปอยางเปนระบบ และมีประสทิธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
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ตารางท่ี 2.1 กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ
1. การรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล
1.1 ดานความสามารถ

- การเรียน
-

ความสามารถอ่ืน ๆ
1.2 ดานสุขภาพ

- รางกาย
- จิตใจ
- พฤติกรรม

1.3 ดานครอบครัว
- เศรษฐกิจ
- การคุมครอง

นักเรียน
1.4 ดานอ่ืน ๆ

ศึกษาขอมูลจากการใช
1) ระเบียนสะสม
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก

(SDQ)
3) อ่ืน ๆ เชน

- แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ (EQ)

- แบบสัมภาษณนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน
- แบบสัมภาษณผูปกครอง

และเยี่ยมบานนักเรียน
ฯลฯ

1) ระเบียนสะสม
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก

(SDQ)
3) อ่ืน ๆ เชน

- แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ (EQ)

- แบบสัมภาษณนักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน
- แบบสัมภาษณผูปกครอง

และเยี่ยมบานนักเรียน
ฯลฯ

2. การคัดกรองนักเรียน
2.1 กลุมปกติ
2.2 กลุมเสี่ยง/มีปญหา

วิเคราะหขอมูลจาก
1) ระเบียนสะสม
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก

(SDQ)
3) แหลงขอมูลอ่ืน ๆ ตามเกณฑ

การคัดกรองของสถานศึกษา
ฯลฯ

1) เกณฑการคัดกรอง
2) แบบสรุปผลการคัดกรอง

และชวยเหลือนักเรียน
รายบุคคล

3) แบบสรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนเปนหองเรียน
ฯลฯ
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ)

กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ
3. สงเสริมนักเรียน

(สําหรับนักเรียนทุกกลุม)
ดําเนินการตอไปนี้
1) จัดกิจกรรมโฮมรูม

(Homeroom)
2) จัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน

(Classroom meeting)
3) จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีครู

พิจารณาวาเหมาะสมในการ
สงเสริมนักเรียนใหมีคุณภาพ
มากข้ึน ฯลฯ

1) แนวทางการจัดกิจกรรม
โฮมรูม

2) แนวทางการจัดกิจกรรม
ประชุมผูปกครองชั้นเรียน

3) แบบบันทึก/สรุปประเมินผล
การดําเนินกิจกรรม
* โฮมรูม
* ประชุมผูปกครอง

ชั้นเรียน ฯลฯ
4. การปองกันการแกไขปญหา

(จําเปนมากสําหรับนักเรียน
กลุมเสี่ยง/มีปญหา)

ดําเนินการตอไปนี้
1) ใหการปรึกษาเบื้องตน
2) ประสานงานกับครู และ

ผูเก่ียวของเพ่ือจัดกิจกรรม
สําหรับการปองกัน และ
ชวยเหลือปญหาของนักเรียน
คือ
2.1 กิจกรรมในหองเรียน
2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.3 กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน
2.4 กิจกรรมซอมเสริม
2.5 กิจกรรมสื่อสารกับ

ผูปกครอง ฯลฯ

1) แนวทางการจัดกิจกรรม
เพ่ือปองกันและแกไขปญหา
ของนักเรียน

2) แบบบันทึกสรุปผลการ
คัดกรอง และชวยเหลือ
นักเรียนเปนรายบุคคล

3) แบบบันทึกรายงานผล
การดูแลชวยเหลือนักเรียน
ฯลฯ
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ)

กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ
5. การสงตอ

5.1 สงตอภายใน
5.2 สงตอภายนอก

ดําเนินการตอไปนี้
1) บันทึกการสงตอนักเรียน

ไปยังครูท่ีเก่ียวของ
ในการชวยเหลือนักเรียน
เชน ครูแนะแนว ครูปกครอง
ครูประจําวิชา ครูพยาบาล
เปนตน (การสงตอภายใน)

2) บันทึกการสงนักเรียนไปยัง
ผูเชี่ยวชาญภายนอก
โดยครูแนะแนว
หรือฝายปกครอง
เปนผูดําเนินการ
(การสงตอภายนอก)

1) แบบบันทึกการสงตอ
ของสถานศึกษา

2) แบบรายงานแจงผล
การชวยเหลือนักเรียน

หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถพิจารณาเลือกใชวิธีการและเครื่องมืออ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
ท่ีระบุ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามความเหมาะสมของสถานศึกษา

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 37)

ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
การรูจักนักเรยีนเปนรายบุคคล เปนการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับตัวนักเรียนใหไดมาก

ท่ีสุด เพ่ือประโยชนในการดูแล ชวยเหลือ มีวิธีการหรือเครื่องมือท่ีหลากหลาย เชน การสัมภาษณ
การสังเกต การเยี่ยมบาน การศึกษาขอมูลนักเรียนรายบุคคล การใชแบบทดสอบ ฯลฯ ซึ่งการเลือกใช
เครื่องมือใหพิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือท่ีจะสามารถรูจักนักเรียนแตละคนไดชัดเจนยิ่งข้ึน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 37) กลาววา นักเรียนแตละคน
มีพ้ืนฐานความเปนมาท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบท้ังดานบวก และดานลบ
การรูขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับตัวนักเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหครูท่ีปรึกษามีความเขาใจนักเรียน
มากข้ึน นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือการคัดกรองนักเรียนเปนประโยชนในการสงเสริม การปองกัน และ
แกไขปญหานักเรียนไดอยางถูกทาง
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2547 : 53) กลาววา การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
เปนวิธีการสําคัญท่ีจะชวยใหครูทราบถึงจุดแข็ง จุดออนของนักเรียนแตละคนโดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลาย
ซึ่งตองเลือกวิธีการ เครื่องมือหรือเทคนิคตาง ๆ เพ่ือประสิทธิภาพในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
และสามารถนําไปวางแผนเพ่ือใหการชวยเหลือ ปองกัน สงเสริมพัฒนาการของนักเรียนไดอยางเหมาะสม

แนวทางการศึกษาและรวบรวมขอมูลนักเรียน
การศึกษา และรวบรวมขอมูลนักเรียนรายบุคคล ประเด็นสําคัญท่ีควรพิจารณา คือ วิธีการ

เครื่องมือ ท่ีนํามาใชประกอบในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ซึ่งครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา ควรใช
วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายเพ่ือใหไดขอมูลนักเรียนท่ีครอบคลุมในทุก ๆ ดาน ท้ังดานความสามารถ
ดานสุขภาพ และดานครอบครัว เพ่ือประสิทธิภาพในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลสามารถนําไป
วางแผนเพ่ือใหการดูแล ชวยเหลือ ปองกัน และสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนแตละคนไดอยางเหมาะสม
เชน ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) แบบประเมิน EQ (ความฉลาดทางอารมณ)
แบบประเมิน MQ (คุณธรรม จริยธรรม) หรือวิธีการตาง ๆ เชน การสังเกตพฤติกรรมอ่ืน ๆ ในหองเรียน
การสัมภาษณ และการเยี่ยมบานนักเรียน เปนตน

เสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (2552 : 45) กลาววา การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาจะตองรวมมือกันในการดําเนินงานของทุกฝายท่ีเก่ียวของ ท้ังหนวยงานตนสังกัด และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยบุคลากรหลักในการดําเนินงาน คือ ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา โดยมีภารกิจ
ท่ีเปนหัวใจของการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 กิจกรรม คือ การรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนานักเรียน การปองกัน ชวยเหลือและแกไข
การสงตอนักเรียน

ธีรศักดิ์ ไชยชนะ (2558 : 25) กลาววา การรูจักนักเรียนรายบุคคลเปนการศึกษา รวบรวม
ขอมูลดานการรูจักนักเรียน เพ่ือรับรูขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียนในดานตาง ๆ ซึ่งนักเรียนแตละคน
มีพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบท้ังดานบวกและดานลบ เชน
ความสามารถ ดานสุขภาพ ดานครอบครัว ดานสารเสพติด ดานความปลอดภัย พฤติกรรมทางเพศ
และดานอ่ืน ๆ โดยขอมูลดังกลาวอาจไดมาจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ใชวิธีการและเครื่องมือ
ตาง ๆ เชน ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ การสัมภาษณ การเยี่ยมบานนักเรียน
ซึ่งไดสรุปแนวทางการศึกษาและรวบรวมขอมูลนักเรียน ดังนี้
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ตารางท่ี 2.2 แนวทางการศึกษาและรวบรวมขอมูลนักเรียน

ขอมูลนักเรียน ขอมูลพื้นฐาน เครื่องมือ/แหลงขอมูล
1. ความสามารถดานการเรียน 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในแตละรายวิชา
2. ผลการเรียนเฉลี่ย

รายภาคเรียน หรือปการศึกษา
ท่ีผานมา

3. ผลการทดสอบวัดความรู
มาตรฐานระดับชาติ (NT)

4. พฤติกรรมการเรียน

1. ระเบียนสะสม
2. แบบประเมินจุดแข็ง

จุดออน
3. แบบทดสอบทางการเรียน

ประเภทตาง ๆ
4. แบบสํารวจพฤติกรรม

ทางการเรียน ฯลฯ

2. ความสามารถพิเศษ 1. พฤติกรรมท่ีชี้บงถึง
ความสามารถพิเศษ

2. ผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน
3. เอกสาร หลักฐาน รองรอย

ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมท่ีโดดเดน

1. ระเบียนสะสม
2. แบบสํารวจความสามารถ

พิเศษ
3. แบบประเมินพหุปญญา
4. แฟมสะสมผลงาน ฯลฯ

3. ดานสุขภาพรางกาย 1. ความปกติ ความพิการหรือ
ความบกพรองทางรางกาย
เชน การมองเห็น การไดยิน ฯ

2. โรคประจําตัว
3. ความสัมพันธระหวางสวนสูง

กับน้ําหนัก
4. ความสะอาดของรางกาย

1. แบบสํารวจนักเรียนท่ีมี
ความตองการพิเศษ

2. ระเบียนสะสม
3. แบบบันทึกสุขภาพ
4. แบบบันทึกการสัมภาษณ
5. แบบบันทึกการสังเกต

ฯลฯ
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ตารางท่ี 2.2 (ตอ)

ขอมูลนักเรียน ขอมูลพื้นฐาน เครื่องมือ/แหลงขอมูล
4. จิตใจและพฤติกรรม 1. สภาพอารมณท่ีมีผลตอการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน
2. ความประพฤติ เชน ลักขโมย

การทํารายตัวเอง
3. พฤติกรรมท่ีมีผลตอการเรียน

ความสามารถ การปรับตัว
4. ความสัมพันธกับเพ่ือน/ครู/

ผูปกครอง

1. บันทึกการเยี่ยมบาน
2. แบบประเมินจุดแข็ง

จุดออน
3. แบบประเมินความฉลาด

ทางอารมณ (EQ)
4. แบบบันทึกการสังเกต
5. แบบบันทึกการสัมภาษณ

ฯลฯ
5. ดานเศรษฐกิจ 1. รายไดผูปกครอง

2. ภาระหนี้สิน
3. ความเพียงพอของรายได

รายรับ - รายจาย
4. จํานวนเงินท่ีนักเรียนไดรับ

และใชจายในแตละวัน

1. ระเบียนสะสม
2. แบบบันทึกการเยี่ยมบาน
3. แบบระบบขอมูล

สารสนเทศทางการศึกษา
4. แบบบันทึกการสัมภาษณ

ฯลฯ
6. การคุมครองสวัสดิภาพ 1. ความสามารถในการคุมครอง

ดูแลนักเรียนไดอยางปลอดภัย
2. ความเหมาะสมของท่ีอยูอาศัย
3. ความสัมพันธในครอบครัว
4. การถูกคุกคาม และ

ลวงละเมิดทางเพศ

1. ระเบียนสะสม
2. แบบบันทึกการเยี่ยมบาน
3. แบบสํารวจขอมูลนักเรียน

ดอยโอกาส
4. แบบบันทึกการสังเกต

ฯลฯ
7. ดานการใชสารเสพติด 1. พฤติกรรมท่ีแสดงออก

2. พฤติกรรมการเรียน
ในชั้นเรียน

3. การใชจายเงิน
4. การคบเพ่ือน
5. สุขภาพและบุคลิกภาพ
6. สถานภาพทางครอบครัว

และสิ่งแวดลอม
7. ผลการตรวจปสสาวะ

1. แบบบันทึกการสังเกต
2. แบบบันทึกการสัมภาษณ
3. แบบสอบถาม
4. แบบบันทึกการเยี่ยมบาน
5. แบบสรุปผลการตรวจ

สุขภาพ
6. แบบสรุปผลการตรวจ

ปสสาวะ
ฯลฯ
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ตารางท่ี 2.2 (ตอ)

ขอมูลนักเรียน ขอมูลพื้นฐาน เครื่องมือ/แหลงขอมูล
8. ดานความปลอดภัย 1. สถานภาพครอบครัว และ

สิ่งแวดลอม
2. ขอมูลการเดินทาง/การใช

ยานพาหนะ
3. การจัดสภาพแวดลอม

ในสถานศึกษา
4. การแตงกายท่ีลอแหลม

1. ระเบียนสะสม
2. แบบประเมินจุดแข็ง - จุดออน

ของนักเรียน/ผูปกครอง
3. แบบบันทึกการสัมภาษณ
4. แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรมนักเรียน
5. แบบบันทึกการเยี่ยมบาน

ฯลฯ
9. พฤติกรรมทางเพศ 1. บุคลิกภาพทางเพศ

2. การแสดงออกทางเพศ
1. แบบบันทึกการสังเกต
2. แบบบันทึกการสัมภาษณ
3. แบบสอบถาม
4. แบบทดสอบบุคลิกภาพ
5. ขอมูลจากแหลงอ่ืน เชน

เพ่ือน ผูปกครอง
ฯลฯ

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 39 - 42)

กลาวโดยสรุป การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล คือ การศึกษา การรวบรวมขอมูลดานการ
รูจักนักเรียน ซึ่งนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ เพราะมีพ้ืนฐานความเปนมา
ท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิดพฤติกรรมการแสดงออกท่ีหลากหลาย การรูจักขอมูลเก่ียวกับตัวนักเรียน
จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหครูท่ีปรึกษาไดรูจัก เขาใจนักเรียนมากยิ่งข้ึน สามารถนําขอมูลท่ีไดรับมา
วิเคราะหเพ่ือการคัดกรองนักเรียน เปนประโยชนในการสงเสริม การปองกันและแกไขปญหานักเรียน
ไดอยางถูกตอง เหมาะสม ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษไมใชจากการใชความรูสึกหรือการคาดเดา
โดยเฉพาะในการแกไขปญหานักเรียน ซึ่งปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือนักเรียน หรือ
เกิดไดนอยท่ีสุด
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ดานการคัดกรองนักเรียน
การคัดกรองนักเรียน เปนการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวกับตัวนักเรียน ซึ่งเปนขอมูล

ท่ีมาจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล แลวนําผลท่ีไดมาจัดกลุมนักเรียนตามเกณฑท่ีตั้งไว โดยการ
จัดกลุมนักเรียนแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2547 : 67) กลาววา การคัดกรองนักเรียน เปนการ
จัดแบงนักเรียนเปนกลุมตามพฤติกรรม ซึ่งอาจแบงเปน 2 - 3 กลุม ไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และ
กลุมมีปญหา โดยพิจารณาการจัดกลุมจากการศึกษา และวิเคราะหขอมูลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ซึ่งสถานศึกษาควรจัดทําเกณฑการคัดกรองเอง เพ่ือใหเปนไปในแนวทางเดียวกันของสถานศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 44) กลาววา ผลการคัดกรองนักเรียน
มีความสําคัญตองเก็บขอมูลไวเปนอยางดี ครูท่ีปรึกษาตองระมัดระวังไมทําใหนักเรียนรูไดวาตนถูกจัด
กลุมอยูในกลุมเสี่ยง/มีปญหา ซึ่งมีความแตกตางจากกลุมปกติ ครูท่ีปรึกษาตองเก็บผลการคัดกรอง
นักเรียนเปนความลับ และประสานงานกับผูปกครองเพ่ือชวยเหลือนักเรียน ซึ่งตองระมัดระวังในการ
สื่อสารท่ีทําใหผูปกครองเกิดความรูสึกวาบุตรหลานของตนถูกจัดอยูในกลุมท่ีผิดปกติ ซึ่งอาจมีผลเสีย
ตอนักเรียนในภายหลังได การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการคัดกรองนักเรียนนั้นใหอยูในดุลพินิจของครู
ท่ีปรึกษา และยึดถือเกณฑการคัดกรองนักเรียนของสถานศึกษาเปนหลัก บุคลากรในสถานศึกษา
จึงควรมีการประชุมเพ่ือพิจารณาเกณฑการจัดกลุมนักเรียนรวมกัน ใหมีมาตรฐานหรือแนวทางการ
คัดกรองนักเรียนท่ีเหมือนกัน เปนท่ียอมรับของครูในสถานศึกษารวมกัน รวมท้ังมีการกําหนดเกณฑ
วาความรุนแรงหรือความถ่ีของพฤติกรรมเทาใดจึงจัดอยูในกลุมเสี่ยง/มีปญหา

วีระ โอบออม (2549 : 25) กลาววา การคัดกรองนักเรียน เปนการวิเคราะหขอมูลท้ังหมด
ท่ีไดจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล แลวนําผลมาจําแนก คัดกรองนักเรียน สถานศึกษาควรมีการ
ประชุมครู และบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือกําหนดเกณฑการคัดกรองเพ่ือนํามาจัดกลุมนักเรียนรวมกัน
ใหเปนท่ียอมรับของครู และสอดคลองกับสภาพความจริง ซึ่งสถานศึกษาจะตองจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
และพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของแตละบุคคล

เสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (2552 : 5) กลาววา การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การวิเคราะหขอมูล
ท้ังหมดท่ีไดจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลแลวนําผลท่ีไดมาจําแนกตามเกณฑการคัดกรอง
ซึ่งเปนการจัดแบงนักเรียนเปนกลุมตามพฤติกรรม 3 กลุม ไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา
ท่ีสถานศึกษาไดกําหนดข้ึนใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง และความรุนแรงหรือความถ่ี
ของปญหา ในการดําเนินการคัดกรองนักเรียนสถานศึกษาควรมีการประชุมครู กําหนดเกณฑ การคัดกรอง
เพ่ือจัดกลุมนักเรียนใหเปนท่ียอมรับของครูในสถานศึกษา และสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
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สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 19 - 20) กลาวไววา การคัดกรองนักเรียน
เปนการพิจารณาขอมูลเก่ียวกับนักเรียน นําขอมูลมาใชในการจัดกลุมนักเรียน เพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสม
ในการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหตรงกับสภาพปญหา และความตองการ ดวยความถูกตอง รวดเร็ว
แมนยํา การจัดกลุมนักเรียนตามผลการคัดกรองตามขอบขาย และเกณฑการคัดกรองท่ีสถานศึกษา
ไดกําหนดไว โดยแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา ซึ่งสถานศึกษา
ควรมีการประชุมครู และบุคลากรท่ีเก่ียวของ ในการพิจารณาเกณฑการจัดกลุมนักเรียนรวมกัน
เพ่ือใหมีมาตรฐานหรือแนวทางการคัดกรองนักเรียนท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน

กระบวนการในการคัดกรองนักเรียน

ไมได

สรุปผลการคัดกรอง

รายงานผล/บันทึกผล
การคัดกรอง

ภาพท่ี 2.2 กระบวนการในการคัดกรองนักเรียน
ท่ีมา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2547 : 66)

กําหนด/ปรับปรุง
เกณฑการคัดกรอง

พิจารณาขอมูล
เพ่ือการคัดกรอง

ดําเนินการคัดกรอง

ได
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การคัดกรองนักเรียนเปนการจัดแบงนักเรียนเปนกลุมตามพฤติกรรม โดยพิจารณาการจัด
กลุมจากการศึกษา และวิเคราะหขอมูลจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ซึ่งสถานศึกษาควรมีการ
จัดทําเกณฑการคัดกรองท่ีคณะกรรมการดําเนินงานของสถานศึกษาไดกําหนดข้ึนมา เพ่ือใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน ซึ่งผลจากการคัดกรองนักเรียนจะแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม ไดแก (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547 : 43 - 44)

1. กลุมปกติ หมายถึง นักเรียนท่ีไมมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหา และไมสงผลกระทบตอ
ชีวิตประจําวันของตนเองหรือสังคมสวนรวม นักเรียนท่ีไดรับการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตามเกณฑ
การคัดกรองของสถานศึกษาอยูในเกณฑกลุมปกติควรไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกัน สงเสริม และพัฒนา

2. กลุมเสี่ยง หมายถึง นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ เชน เก็บตัว
แสดงออกเกินขอบเขต การปรับตัวทางเพศไมเหมาะสม ทดลองสิ่งเสพติด ผลการเรียนเปลี่ยนแปลง
ไปในทางลบ ท่ีจัดอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยงตามเกณฑการคัดกรองของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษา
ตองใหการปองกันหรือแกไขปญหาตามแตกรณี

3. กลุมมีปญหา หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาชัดเจน มีผลกระทบตอวิถี
ชีวิตประจําวันของตนเองหรือตอสังคมสวนรวมในดานลบ นักเรียนท่ีถูกจัดอยูในเกณฑของกลุมมีปญหา
ตามเกณฑการคัดกรองของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาตองดูแล ใหความชวยเหลือ ปองกันแกไข
ปญหาโดยเรงดวนตามแตกรณี

สถานศึกษาควรมีการประชุมครูในการพิจารณาเกณฑการจัดกลุมนักเรียนรวมกัน เพ่ือใหมี
มาตรฐานหรือแนวทางการคัดกรองนักเรียนท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนท่ียอมรับของครูในสถานศึกษา
รวมท้ังกําหนดเกณฑความรุนแรงหรือความถ่ีของพฤติกรรมวาระดับใดจึงจัดอยูในกลุมเสี่ยง/มีปญหา
ซึ่งมีแนวทางการคัดกรองนักเรียน ดังนี้

ตารางท่ี 2.3 แนวทางการคัดกรองนักเรียน

กระบวนการดําเนินงาน ขอมูลพื้นฐาน วิธีการ เครื่องมือ/แหลงขอมูล
การคัดกรองนักเรียน

1. เด็กกลุมปกติ
2. เด็กกลุมเสี่ยง
3. เด็กมีปญหา

ขอมูลการศึกษา
นักเรียนเปน
รายบุคคล

1. แยกนักเรียนตามเกณฑ
การคัดกรอง และบันทึก
ในแบบสรุปผลการ
คัดกรอง

2. จัดทําเอกสารสารสนเทศ
ผลการคัดกรองนักเรียน

1. เกณฑการคัดกรอง
นักเรียน

2. แบบบันทึกการคัดกรอง
3. แบบสรุปผลการ

คัดกรอง

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 44)
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กลาวโดยสรุป การคัดกรองนักเรียนมีจุดมุงหมายเพ่ือจําแนกกลุมนักเรียนตามขอมูลของ
นักเรียน เปนการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยยึดตามเกณฑ
การคัดกรองท่ีบุคลากรในสถานศึกษารวมกันกําหนดข้ึน ผลการคัดกรองนักเรียนชวยใหครูประจําชั้น/
ครูท่ีปรึกษาทราบถึงพฤติกรรมนักเรียนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถวางแผนจัดกิจกรรมใหเหมาะสม
กับนักเรียนในแตละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ การคัดกรองนักเรียนจะทําใหครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา
ทราบถึงจุดแข็ง จุดออนของนักเรียน เพ่ือใชในการพิจารณานักเรียนท้ังดานการสงเสริมศักยภาพ
การปองกัน และแกไขปญหานักเรียนไดอยางเหมาะสมตอไป การดําเนินงานคัดกรองนักเรียน สถานศึกษา
ควรมีการประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดเกณฑการคัดกรอง การจัดกลุมนักเรียนใหเปนท่ียอมรับของครู
ในสถานศึกษา และสอดคลองกับสภาพความเปนจริง รวมท้ังการกําหนดเกณฑวาความรุนแรง หรือ
ความถ่ีเทาไรจึงจัดอยูในกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาควรแจงผลการคัดกรอง
นักเรียนใหผูปกครองทราบ โดยเฉพาะนักเรียนในกลุมเสี่ยง/มีปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ควรใชวิธี
ชี้แจง เสนอแนะ และขอความรวมมือในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ดานการสงเสริมพัฒนานักเรียน
การสงเสริมพัฒนานักเรียน เปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนท่ีอยูในความดูแลของครู

ประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา ใหไดรับการพัฒนาเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถ
ปรับตัวเม่ือตองเผชิญกับปญหา ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนท่ีอยูในกลุมปกติกลายเปนนักเรียน
กลุมเสี่ยงหรือกลุมท่ีมีปญหา และยังชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือกลุมท่ีมีปญหากลับมามีพฤติกรรม
ท่ีดีข้ึนตามท่ีสถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวัง ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนดวยวิธีการ และ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางสูงสุด ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาสามารถ
เลือกใชไดตามสภาพ และความเหมาะสม

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 45) กลาววา การสงเสริมนักเรียน
เปนการสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนทุกคนท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของครูท่ีปรึกษา ท้ังนักเรียน
กลุมปกติ กลุมเสี่ยง หรือกลุมมีปญหา ใหมีคุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเอง ในดานตาง ๆ
ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนท่ีอยูในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา และเปนการ
ชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือมีปญหากลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติ และมีคุณภาพตามท่ีสถานศึกษา
หรือชุมชนคาดหวังตอไป

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 20 - 21) กลาววา การสงเสริมพัฒนานักเรียน
เปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคน ไมวาจะเปนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา กลุมความสามารถ
พิเศษใหมีคุณภาพมากข้ึน ไดพัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งการสงเสริมพัฒนา
นักเรียนมีหลายวิธีการ และสามารถใชเครื่องมือท่ีสถานศึกษาพิจารณาดําเนินการจัดข้ึนไดตาม
ความเหมาะสม โดยมีกิจกรรมท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการ คือ
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1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสงเสริม
นักเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได สถานท่ีท่ีใชจัดกิจกรรมโฮมรูมอาจเปนในหองเรียนหรือนอก
หองเรียน โดยใหมีบรรยากาศเสมือนบาน มีครูท่ีปรึกษา และนักเรียนเปนดั่งสมาชิกในครอบครัว
เดียวกัน มีการทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอนักเรียนในดานตาง ๆ เชน การรูจักตนเอง การรูจักผูอ่ืน
และสิ่งแวดลอม มีทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตัว และการวางแผนชีวิต เปนตน

2. การจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เปนการพบปะ
หารือกันระหวางครูท่ีปรึกษากับผูปกครองนักเรียนเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอกัน และรวมมือกัน
ดูแลชวยเหลือนักเรียนระหวางบาน สถานศึกษา และผูปกครอง การประชุมผูปกครองจะทําใหนักเรียน
ไดรับความเอาใจใสดูแลจากผูปกครองมากข้ึน ครูท่ีปรึกษาควรจัดประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ซึ่งการประชุมนี้มิใชการรายงานสิ่งตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับตัวนักเรียนใหผูปกครองทราบเพียงอยางเดียว
แตเปนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะทําใหผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมากข้ึน

3. การเยี่ยมบานนักเรียน การเยี่ยมบานนักเรียนเปนการแสดงถึงความรวมมือระหวาง
บานกับสถานศึกษาในการดูแลชวยเหลือนักเรียน และทําใหครูไดพบเห็นสภาพความเปนจริง
ของนักเรียนท้ังสภาพแวดลอมทางครอบครัว และชุมชน ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยใหครูสามารถ
ประเมิน สาเหตุปญหาแลวดําเนินการชวยเหลือนักเรียนไดอยางเหมาะสมตอไป

4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง กิจกรรมท่ีมุงสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง
เพ่ือการคนพบศักยภาพของตนเอง และพัฒนาใหเต็มศักยภาพ มุงเนนการสงเสริมดานระเบียบวินัย
หนาท่ีความรับผิดชอบ การบําเพ็ญประโยชนใหชุมชน สังคม และประเทศชาติ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพ่ิมเติมจาก
กิจกรรมท่ีไดจัดใหผูเรียนเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ โดยเขารวม และปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเลือกดวยตนเองตามความถนัด และ
ความสนใจ เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบท้ังดานรางกาย
ดานสติปญญา ดานอารมณ ดานสังคม รวมไปถึงการปลูกฝง และสรางจิตสํานึกของการทําประโยชน
เพ่ือสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 28) ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประกอบดวยกิจกรรม
ดังตอไปนี้ คือ

4.1 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมท่ีสงเสริม และพัฒนาความสามารถของผูเรียน
ใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบ และพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสราง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา การสรางสัมพันธภาพท่ีดี การแนะแนว
ใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอ การพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพ และการมีงานทํา



61

4.2 กิจกรรมนกัเรียน เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจรตั้งแต
การศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางาน
รวมกันเปนกลุม เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน

กลาวโดยสรุป การสงเสริมพัฒนานักเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม และพัฒนา
นักเรียนตามระดับความสามารถอยางเต็มศักยภาพ ท้ังนักเรียนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง หรือกลุมมีปญหา
โดยจัดกิจกรรมสงเสริมจุดเดน พัฒนาจุดดอย สงเสริมพัฒนานักเรียนใหรูจักตนเอง รักและเห็นคุณคา
ในตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีทักษะในการดําเนินชีวิต โดยอาศัยความรวมมือของทุกฝายใน
การพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพมากข้ึน การสงเสริมพัฒนานักเรียน เปนการสนับสนุนใหนักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะชวยปองกันไมใหนักเรียนในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยง หรือ
กลุมมีปญหา และเปนการชวยสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนในกลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา กลับมา
มีพฤติกรรมท่ีดีข้ึนตามความตองการของสถานศึกษาและชุมชน สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม
ไดอยางมีความสุข

ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน
การปองกันและแกไขปญหานักเรียน คือ การดําเนินการหาวิธีการชวยเหลือนักเรียน

การปองกันและการแกไขปญหาดวยการใหคําปรึกษาเบื้องตน และการจัดกิจกรรมเพ่ือนําไปสูการ
ปองกันและแกไขปญหานักเรียน โดยมีการใชเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย มีการประเมิน ติดตาม
รายงานผลอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ ครูท่ีปรึกษาควรใหความรัก ความเอาใจใสกับนักเรียนทุก
คนเทาเทียมกันแตสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา จําเปนอยางมากท่ีตองใหความดูแลเอาใจใส
อยางใกลชิด และหาวิธีการชวยเหลือ การปองกันและการแกไขปญหาโดยไมปลอยปละละเลย
นักเรียนจนกลายเปนปญหาของสังคม การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนจึงเปนภาระงานท่ี
ยิ่งใหญ และมีคุณคาอยางยิ่งในการพัฒนาใหนักเรียนเติบโตเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคมตอไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 49 - 50) กลาววา มาตรการในการ
ปองกันและแกไขปญหาใหกับนักเรียนมีหลายวิธี ไดแก การใหคําปรึกษาเบื้องตน การจัดกิจกรรม
เพ่ือปองกันและแกไขปญหา การติดตามดูแลชวยเหลือโดยเครื่องมือท่ีครูใชในการจัดกิจกรรม คือ
แบบบันทึกการใหคําปรึกษา แบบบันทึกผลการประสานงาน แบบบันทึกการติดตามดูแลชวยเหลือ
นักเรียน เปนตน การแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ตองไดรับความ
รวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมท้ังผูปกครองอยางใกลชิด
ซึ่งแนวทางในการแกไขพฤติกรรมนักเรียนทําไดหลายรูปแบบ เชน การลงโทษเพ่ือใหนักเรียนตระหนัก
ถึงความผิดท่ีไดกระทําหรือวิธีการเห็นอกเห็นใจ ประนีประนอม ใหกําลังใจหรือการเสริมแรง เพ่ือใหเห็น
วาพฤติกรรมท่ีไมดีเหลานั้นนักเรียนตองเลิกประพฤติปฏิบัติดวยความเต็มใจ จึงจะสามารถแกไข
พฤติกรรมนั้นไดอยางยั่งยืน ครูท่ีปรึกษาจะตองพิจารณาเลือกใชกิจกรรมโดยคํานึงถึงความเหมาะสม



62

สอดคลองกับลักษณะของปญหา บุคลิกลักษณะของนักเรียนแตละคน สภาพของชั้นเรียน สถานศึกษา
และชุมชน สิ่งท่ีครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา พึงตระหนักอยางยิ่ง คือ การรักษาความลับของนักเรียนไม
นําขอมูลของนักเรียนไปเปดเผย เวนแตเพ่ือขอความรวมมือในการชวยเหลือนักเรียนจากบุคคลท่ี
เก่ียวของโดยตองไมระบุ ชื่อ - สกุลจริงของนักเรียน และการเปดเผยควรเปนลักษณะท่ีใหเกียรติ
นักเรียน สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 21) ไดกลาวไววา การปองกันและแกไข
ปญหาของนักเรียนนั้น ครูควรเอาใจใสนักเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน และสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง/
มีปญหา มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองคอยดูแลอยางใกลชิด และหาวิธีการชวยเหลือ ปองกัน แกไข
ปญหาซึ่งตองใชเทคนิค วิธีการ และเครื่องมือท่ีเหมาะสม เพ่ือการปองกันและแกไขปญหานักเรียน
โดยครูท่ีปรึกษาสามารถดําเนินการ คือ

1. การใหการปรึกษาเบื้องตน การใหการปรึกษาเบื้องตนกับนักเรียนเปนการชวยเหลือ
ผอนคลายปญหาใหลดนอยลง ท้ังดานความรูสึก ความคิด การปฏิบัติตนของนักเรียนในทางท่ีไมถูกตอง
โดยมุงหวังใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีงามหรือพึงประสงค ปจจัยสําคัญ
ท่ีชวยใหการปรึกษาเบื้องตนมีประสิทธิภาพในการชวยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษาควรมีความรู มีทักษะ
พ้ืนฐานดานจิตวิทยาวัยรุน รูถึงความตองการพ้ืนฐานของมนุษยท้ังรางกาย และจิตใจ ใชกระบวนการ
และทักษะการปรึกษาเบื้องตนท่ีสําคัญ คือ การสรางสัมพันธภาพ การใชคําถาม การรับฟงปญหา และ
ความรูสึก แนวทางการแกไขปญหาของนักเรียนในแตละลักษณะปญหา เชน ดานการเรียน สุขภาพ
ครอบครัว การใชสารเสพติด การพนัน หนีเรียน เปนตน

2. การจัดกิจกรรมเพ่ือการปองกันชวยเหลือ แกไขปญหาของนักเรียน ซึ่งในการปองกัน
และแกไขปญหาของนักเรียน นอกจากจะใหการปรึกษาเบื้องตนแลว การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการ
ปองกัน ชวยเหลือนักเรียนก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหการชวยเหลือมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความ
รวมมือรวมใจของครูทุกคน และผูปกครอง เชน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมในหองเรียน กิจกรรม
เพ่ือนชวยเพ่ือน กิจกรรมซอมเสริม กิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง

กลาวโดยสรุป การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน หมายถึง การดําเนินการหาวิธีการ
เพ่ือชวยเหลือนักเรียน ดวยการใหคําปรึกษาเบื้องตน และการจัดกิจกรรมเพ่ือนําไปสูการปองกัน และ
แกไขปญหาของนักเรียน โดยการใชเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย มีการประเมิน ติดตาม และรายงาน
ผลอยางเปนระบบ ครูท่ีปรึกษาตองพิจารณาสาเหตุของปญหาใหครบถวน และหาวิธีการชวยเหลือ
ใหเหมาะสมกับสาเหตุนั้น ปญหาท่ีเหมือนกันของนักเรียนไมจําเปนตองเกิดจากสาเหตุท่ีเหมือนกัน
วิธีการชวยเหลือท่ีประสบความสําเร็จกับนักเรียนคนหนึ่งอาจไมเหมาะสมกับนักเรียนอีกคนหนึ่ง
เนื่องจากความแตกตางของบุคคล การชวยเหลือแกปญหาของนักเรียนจึงไมมีสูตรการชวยเหลือท่ี
ตายตัว เพียงแตมีแนวทาง กระบวนการหรือทักษะการชวยเหลือท่ีครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาสามารถ
เรียนรู ฝกฝนเพ่ือนําไปใชใหเหมาะสมกับปญหาของนักเรียนแตละคนได ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา
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จําเปนตองคํานึงถึงปญหา และความตองการชวยเหลือของนักเรียนแตละคนหรือแตละกลุม เม่ือไดทํา
การสืบคนหาสาเหตุและแหลงท่ีเปนปญหาไดแลวจะตองหาวิธีการ และวางแนวดําเนินงานเพ่ือให
ความชวยเหลือแกนักเรียนไดตรงจุดหมาย ตองคํานึงวาถาปญหาใดท่ีเกินขอบเขตแหงความรู
ความสามารถของตนแลว ควรจะสงตอนักเรียนผูนั้นไปยังผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพ่ือรับการชวยเหลือ
หรือบําบัดใหตรงตามกรณีตอไป

ดานการสงตอนักเรียน
การสงตอนักเรียน คือ การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนโดยครูท่ีปรึกษา แตอาจมี

บางกรณีท่ีปญหามีความยากตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือแลวแตนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีข้ึน
ควรดําเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพ่ือใหปญหาของนักเรียนไดรับการชวยเหลืออยางถูกทาง
และรวดเร็วข้ึน หากปลอยใหเปนหนาท่ีของครูท่ีปรึกษาความยุงยากของปญหาอาจจะมีมากข้ึน หรือ
อาจลุกลามกลายเปนปญหาใหญโตจนยากตอการแกไข การสงตอแบงเปน 2 แบบ คือ

1. การสงตอภายใน คือ การท่ีครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาดําเนินการสงตอไปยังครู หรือ
ผูเก่ียวของท่ีสามารถใหการชวยเหลือนักเรียนได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะปญหาและความตองการ
ของนักเรียน เชน ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจําวิชา หรือครูฝายปกครอง เปนตน ซึ่งมีแนวทาง
การพิจารณาในการสงตอสําหรับครูท่ีปรึกษา ดังนี้

1.1 นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิม ไมดีข้ึน หรือแยลงแมวาครูท่ีปรึกษาจะดําเนินการ
ชวยเหลือดวยวิธีการใด ๆ

1.2 นักเรียนไมใหความรวมมือในการชวยเหลือของครูท่ีปรึกษา เชน นัดใหมาพบ
แลวไมมาตามนัดเสมอ ใหทํากิจกรรมเพ่ือการชวยเหลือก็ไมยินดีรวมกิจกรรมใด ๆ เปนตน

1.3 ปญหาของนักเรียนท่ีเปนเรื่องเฉพาะดาน เก่ียวของกับความรูสึก ความซับซอน
ของสภาพจิตใจท่ีจําเปนตองใหการชวยเหลืออยางใกลชิด จึงควรสงตอใหผูมีความรูเฉพาะทาง เพ่ือ
ดําเนินการใหความชวยเหลือตอไป

2. การสงตอภายนอก คือ ครูแนะแนวหรือครูฝายปกครองเปนผูดําเนินการสงตอไปยัง
ผูเชี่ยวชาญภายนอก ซึ่งเปนปญหาท่ียากตอการดูแลชวยเหลือหรือยากเกินกวาศักยภาพของโรงเรียน
จะชวยเหลือได เชน ปญหาท่ีเก่ียวของกับจิตใจ ความรูสึก พฤติกรรมท่ีซับซอนหรือรุนแรงของสภาพ
จิตใจท่ีจําเปนตองใหการชวยเหลืออยางใกลชิด และไดรับการบําบัดทางจิตวิทยา นักเรียนมีปญหา
รุนแรงจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งเปนบุคลากรภายนอกสถานศึกษา
จึงควรพิจารณาสงตอเพ่ือดําเนินการใหความชวยเหลือ โดยครูแนะแนวหรือครูฝายปกครอง
รับผิดชอบในการประสานงานขอความชวยเหลือจากสถานบริการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการ
ชวยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ ครูท่ีเก่ียวของจึงควรศึกษา รวบรวมแหลงสงตอภายนอกไวอยางเปนระบบ
เพ่ือความสะดวกในการชวยเหลือนักเรียน (กรมสุขภาพจิต, 2547 : 156)
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กลาวโดยสรุป การสงตอนักเรียน หมายถึง การดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหายากตอการ
ชวยเหลือของครูท่ีปรึกษาหรือชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีข้ึน โดยการสงตอแบงเปน 2 แบบ
คือ การสงตอภายในไปยังครูแนะแนว ครูฝายปกครอง หรือครูท่ีเก่ียวของ และการสงตอภายนอกไป
ยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีเก่ียวของ เชน จิตแพทย หรือนักจิตวิทยา เพ่ือใหปญหาของนักเรียนไดรับ
การดูแลชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วข้ึน

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เปนการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ มีข้ันตอนท่ีชัดเจน มีวิธีการ และเครื่องมือท่ีหลากหลาย โดยกระบวนการดําเนินงานตามระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริม
นักเรียน การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน และการสงตอนักเรียน ซึ่งทุกข้ันตอนตองอาศัย
ความรวมมือจากผูท่ีเก่ียวของหลายฝาย ท้ังผูบริหารสถานศึกษา ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ซึ่งบุคคลเหลานี้ถือวาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอความสําเร็จของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีแตกตางกัน
ตามข้ันตอนของการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน บุคลากรทุกฝายจึงตองทําความเขาใจ
เก่ียวกับขอบขาย ภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบของตนเอง เพ่ือเปนการสงเสริมใหการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษา
จึงควรมีคุณลักษณะในดานตาง ๆ เพ่ือนําความรู ความสามารถมาใชในการบริหารจัดการระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ และเกิดประโยชน

ตอนักเรียนอยางสูงสุดนั้นตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายท้ังบุคลากรภายใน และภายนอก
สถานศึกษา รวมไปถึงการบริหารจัดการอยางเปนระบบของผูบริหารสถานศึกษา ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานท่ีประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งตองปฏิบัติตอเนื่อง
ตลอดหนึ่งปการศึกษา ควรมีการดําเนินงานโดยใชหลักการบริหารจัดการเชิงระบบ ซึ่งมีข้ันตอน
การดําเนินงาน คือ การเตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do)
การดานการนิเทศ กํากับ ติดตามตรวจสอบ (Check) และการประเมินผล ปรับปรุงพัฒนา (Act)
ในการดําเนินงานจึงตองมีการกําหนดระยะเวลา แนวทางในการปฏิบัติงาน และมีคณะทํางานท่ี
ชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดังนี้



65

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 14 - 15) ไดกําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ดังนี้

1. ศึกษาสภาพทิศทางการดําเนินงานใหมีความครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ การศึกษา
ทําความเขาใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ท่ีเก่ียวของกับการดูแลชวยเหลือนักเรียน ศึกษา และวิเคราะหสภาพปญหา ศักยภาพของสถานศึกษา
ในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

2. วางแผนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีความครอบคลุมกิจกรรม
ตาง ๆ เชน การสรางทีมงาน การทํางานเปนทีม การกําหนดกลยุทธ มาตรฐานในการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน การบริหารจัดการ ปฏิทินการดําเนินงาน การจัดทําสื่อนวัตกรรม
กระบวนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

3. ดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนด ซึ่งแผนการดําเนินงานท่ีจัดทําตองใหครอบคลุม
กิจกรรมตาง ๆ ของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน การพัฒนาความรู ความสามารถ ของครู
และบุคลากร หนวยงานท่ีเก่ียวของใหครอบคลุมทุกกระบวนการ เชน การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
การคัดกรองนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การพัฒนาและสงเสริมนักเรียน การสงตอท้ัง
ภายในและภายนอก สามารถปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด และดําเนินงานอยางมีคุณภาพ

4. นิเทศ กํากับ ติดตาม โดยจัดประชุมครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของอยางนอยสัปดาหละ
1 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการในการดําเนินงาน การประสานความรวมมือของฝายตาง ๆ
การนําเสนอขอมูล ความรู เทคนิควิธีการท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน การติดตามผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

5. การประเมินเพ่ือทบทวน (การประเมินภายใน) เปนการประเมินผลการดําเนินงาน
ของครูท่ีเก่ียวของตามกระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เนนการประเมินเพ่ือพัฒนา ประเมินแบบกัลยาณมิตร และนําผลการประเมิน
ไปใชในการปรับปรุงในสวนท่ีเปนจุดออน และพัฒนาในสวนท่ีไดรับการยอมรับใหมีความกาวหนา
มากยิ่งข้ึน เพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง ม่ันคง ตอเนื่องตลอดไป

6. สรุปรายงานและประชาสัมพันธ ควรมีการจัดทําหลักฐานการสรุปรายงาน และการ
ประชาสัมพันธจุดประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา รวมไปถึงการเผยแพร และประชาสัมพันธ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 8 - 17) กลาววา การบริหารจัดการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้

1. การวางแผนปฏิบัติการ ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มี 3 ข้ันตอน คือ 1) การเตรียม
ความพรอมบุคลากร เพ่ือใหทุกคนเขาใจวาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนเรื่องหนึ่งในหลาย ๆ
เรื่อง ซึ่งเปนงานท่ีทําโดยปกติไมรูสึกวาเปนการเพ่ิมภาระ และใหคุนเคยกับการตรวจสอบ ทบทวน
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด ไมเกิดการตอตานเม่ือรับการประเมินโดยคณะประเมิน
ของโรงเรียน ดังนั้น จึงควรเตรียมความพรอมของครูท้ังดานเจตคติท่ีดีดานความรู ความเขาใจ
ความสามารถในการดําเนินงาน รวมท้ังการทํางานเปนทีม 2) การแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือใหมีบุคลากร
ท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งมีหนาท่ีประสาน กํากับ ดูแล
ชวยเหลือ สนับสนุน ใหทุกฝายทํางานรวมกัน และทํางานเชื่อมโยงกันเปนทีม รวมท้ังการจัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริมความพรอมของครู ท้ังนี้ โรงเรียนอาจจัดตั้งคณะกรรมการข้ึนใหม หรือมอบหมายให
คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) ตามโครงสรางบุคลากรของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
เปนผูรับผิดชอบ 3) การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือใหผูเก่ียวของทุกคนทราบเปาหมายการดําเนินงาน
และแผนปฏิบัติงานในแตละภาคเรียนหรือ 1 ปการศึกษา ท่ีแตละคนมีสวนรับผิดชอบตามบทบาท
หนาท่ีของตน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินงานของสถานศึกษาควรเปนผูดําเนินการโดยมีแนวทาง คือ
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยใหครูทุกคนไดมีสวนรวม
รวมไปถึงผูปกครองและชุมชน ควรมีสวนรวมเชนกัน กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน กําหนดกิจกรรม
ดําเนินงานตามกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียน กําหนดระยะเวลา และจํานวนครั้งไวในปฏิทิน
ปฏิบัติงาน และควรมีการประเมินอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง กําหนดใหมีการนิเทศ ติดตาม
ไวในการประชุมระดับอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง รวมท้ังบันทึกยอการนิเทศ ติดตาม กําหนด
งบประมาณ ไวในแผนปฏิบัติการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

2. การดําเนินงานจากแผนปฏิบัติการท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไวเรียบรอยแลว ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูทุกคนรวมกันดําเนินการตามแผน โดยในระหวางการดําเนินงาน ผูบริหารสถานศึกษา
ควรสนับสนุน สงเสริมใหครูทุกคนทํางานอยางมีความสุข และดําเนินการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
สนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม ท้ังระดับรายบุคคล รายกลุม รายหมวด ฝาย ระดับ เพ่ือกระตุน และ
สงเสริมใหมีการดําเนินงานตามแผน มีการนิเทศ แนะนํา ใหคําปรึกษา เพ่ือปรับปรุงหรือแกไขปญหา
อุปสรรคท่ีอาจจะมี รวมท้ังการเชิญวิทยากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถใหแกครูทุกคน หรือให
ไปรับการฝกอบรมจากหนวยงานภายนอก
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3. การตรวจสอบ ทบทวน ประเมินผลการดําเนินงาน เปนกิจกรรมสําคัญท่ีจะทําให
เกิดการพัฒนา เพราะจะไดขอมูลยอนกลับในการปรับปรุงระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้น มีแนวทาง
ในการดําเนินงาน 2 รูปแบบ คือ

3.1 ดําเนินการทุกระยะของการปฏิบัติงานดวยการประชุม นิเทศ กํากับ ติดตาม
ในบรรยากาศรวมคิด รวมทํา รวมกันแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงาน รวมท้ัง
รวมกันหาวิธีชวยเหลือนักเรียนโดยมีการประชุมรวมกันในแตละระดับทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ
1 ครั้ง มีการบันทึก และรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

3.2 ดําเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้งหรือภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยการประเมิน
เพ่ือทบทวนซึ่งเปนการดําเนินการโดยใหครูท่ีปรึกษาประเมินตนเอง และประเมินโดยผูประเมินจาก
ระดับชั้นอ่ืน ๆ แตละระดับจะสลับกันประเมินตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินท่ีสถานศึกษา
กําหนด ผูรับการประเมินเตรียมเอกสาร เครื่องมือ และหลักฐานในการปฏิบัติงาน ตามกําหนดการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และผลท่ีเกิดข้ึน เชน ระเบียนสะสม สรุปรายงานการคัดกรองนักเรียน บันทึก
การจัดกิจกรรมโฮมรูม บันทึกการดูแลชวยเหลือนักเรียน บันทึกการสงตอนักเรียน แบบประเมิน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนตน ใหผูประเมินไดประเมินเพ่ือตรวจสอบการทํางานของตนเอง
ในเบื้องตน และนําผลการประเมินตนเองมาใชประกอบการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการ
ประเมินสุมสังเกต และสัมภาษณนักเรียนในระดับตาง ๆ การประเมินเปนการทบทวนการทํางาน
ในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยคณะผูประเมินเขาใจความรูสึกของผูรับการประเมิน และ
มีศิลปะในการสัมภาษณ พูดคุย เพ่ือใหไดขอมูลขอเท็จจริงท่ีเปนความจริงมากท่ีสุด

4. การปรับปรุงการดําเนินการใหไดมาตรฐาน คณะกรรมการการประเมินรวมกันประชุม
วิเคราะหผลจากการรายงาน กําหนดแนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน ปรับปรุง แกไข ติดตามผล
จัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในภาคเรียน/ปการศึกษา
ตอไป และเผยแพรประชาสัมพันธผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 15 - 17) กลาวถึง กระบวนการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ดังนี้

1. วางแผนการดําเนินงาน มีการวิเคราะหสภาพความพรอมพ้ืนฐาน แตงตั้งกรรมการ
และกําหนดบทบาทหนาท่ี ระดมความคิด รวมกันกําหนดเปาหมาย จัดลําดับความสําคัญ จัดทําปฏิทิน
ปฏิบัติงาน กําหนดแนวทางการดําเนินงาน งบประมาณหรือมาตรฐานการดูแลชวยเหลือนักเรียน

2. ดําเนินงานตามแผน สรางความตระหนัก และความเขาใจกับบุคลากร การจัดทําสื่อ
สิ่งอํานวยความสะดวก การสนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือตาง ๆ จัดแบงจํานวนนักเรียนตอครูท่ีปรึกษา
มีการประเมินผลกอน ระหวาง และหลังการดําเนินงาน ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน
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3. วางกรอบการนิเทศ กํากับ ติดตาม มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดหาหรือจัดทํา
เครื่องมือในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน

4. วางแผนการประเมินผล เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดทําขอมูล
สารสนเทศ รายงานผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

จากแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สถานศึกษาถือเปน
สถาบันท่ีใหความรู อบรม สั่งสอนนักเรียน ซึ่งเปนผลผลิตจากการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนเปนคนดี มีความรู ความสามารถ มีชีวิตท่ีเปนสุข ซึ่งเปนผลท่ีทุกคน
มุงหวัง ผูบริหารสถานศึกษา และครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา จึงเปนปจจัยสําคัญอยางมากท่ีจะทําใหการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ ท้ังนี้กระบวนการในการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย การเตรียมและวางแผนดําเนินงาน การ
ดําเนินงาน ตามแผน การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการประเมินผล ดังนั้น การนําแนวคิดการบริหาร
เชิงระบบ มาใชในการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจะทําใหการดําเนินงานมี
ความชัดเจน และสามารถติดตามประเมินผลเปนระยะกอใหเกิดการพัฒนาตอไป การบริหารจัดการ
เปนสิ่งสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งในฐานะท่ีสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนการศึกษาใน
ภาพรวม โดยพิจารณาจากความสัมพันธกันภายในระหวางสวนประกอบตาง ๆ รวมถึงความสัมพันธ
ภายในท่ีมีตอสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย ปจจัยปอน กระบวนการถายโยง ผลลัพธ การใหผล
ยอนกลับและสภาพแวดลอม โดยไดมีการกําหนดกลยุทธความสําเร็จในการดูแลชวยเหลือนักเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 9 - 12) กลาววา การดําเนินการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดรับการสงเสริม พัฒนา ปองกันและแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย ท้ังผูบริหารสถานศึกษา ครูประจําชั้น/
ครูท่ีปรึกษา ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน และองคกรท่ีเก่ียวของ จึงไดใหแนวทางในการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยอาศัยกลยุทธสูความสําเร็จ ดังนี้

1. การบริหารเชิงระบบ
การบริหารเชิงระบบในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวยข้ันตอนการ

ดําเนินงาน 4 ข้ันตอน ดังนี้
1.1 การวางแผน (Plan) เปนการวางระบบซึ่งถือเปนองคประกอบแรกท่ีสําคัญ

ท่ีสุดจะตองกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานเปนกระบวนการแตละข้ันตอน มีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐาน
มีการบันทึกขอมูลท่ีเปนปจจุบัน ขอมูลจากการบันทึกนี้จะนําไปสูการตรวจสอบประเมินตนเองใหผูอ่ืน
ตรวจสอบได เปนสารสนเทศท่ีสะทอนใหเห็นคุณภาพตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของระบบยอยอันจะ
สงผลถึงคุณภาพรวมของสถานศึกษาท้ังระบบ
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1.2 การดําเนินงาน (Do) เปนการปฏิบัติงานรวมกันของทุกคนโดยใชกระบวนการ
วิธีการตาง ๆ และการบันทึกผลบุคคลภายในองคกรท่ีรับผิดชอบในระบบยอยตาง ๆ มีการบันทึกผล
อยางตอเนื่อง และเปนปจจุบัน

1.3 การตรวจสอบ/ประเมินผล (Check) เปนการประเมินตนเอง โดยรวมกัน
ประเมินหรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินภายใน ระหวางบุคคลหรือระหวางทีมยอยในสถานศึกษา

1.4 การปรับปรุงพัฒนา (Act) เปนการนําผลการประเมินมาแกไข พัฒนางาน
ซึ่งอาจจะเปนในสวนของกระบวนการ วิธีการ ปจจัยหรือการบันทึกใหดีข้ึนจนระบบคุณภาพหรือวงจร
คุณภาพเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรอยางยั่งยืน

2. การทํางานเปนทีม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554 : 1) กลาววา การดําเนินงานเพ่ือให

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนบรรลุผลสําเร็จ และเปนไปอยางยั่งยืน จําเปนตองใชวิธีการทํางาน
รวมกันเปนทีมของบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
ผลักดันและบูรณาการการทํางานอยางเปนระบบ พัฒนาบุคลากร สนับสนุนปจจัยเอ้ือตอการดําเนินงาน
ติดตาม ประเมินผล สรางขวัญ และกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน เกิดความรวมแรง รวมใจ รวมคิด รวมทํา
ไปพรอมกัน ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการสรางเครือขายผูปกครองและชุมชน ซึ่งในการทํางาน
เปนทีมใหไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพนั้นประกอบดวย 3 ทีม ดังนี้

2.1 ทีมนํา ไดแก คณะผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งจะ
เปนผูวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน จัดทําแผนกลยุทธ ควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุน และเสริมสราง
พลังรวม (Empowerment) เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2.2 ทีมสนับสนุน เปนทีมหลักในการสนับสนุน ประสานงานดานวิชาการและอ่ืน ๆ
ใหเกิดการสรางระบบคุณภาพข้ึน ทีมสนับสนุนจะเปนใครนั้นข้ึนอยูกับการพัฒนาระบบวาจะมีจุดเนน
ท่ีระบบใด เชน ทีมสนับสนุนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หัวหนาทีม คือ รองผูอํานวยการ
สถานศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย

2.3 ทีมทํา เปนทีมท่ีรับผิดชอบการทํางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
โดยตรง เชน ทีมระดับชั้น ครูประจําชัน้/ครูท่ีปรึกษา จะเปนผูมีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนากิจกรรมตาง ๆ
ใหมีคุณภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การแลกเปลี่ยนเรียนรู จะทําใหไดรับทราบจุดแข็ง จุดออนในการดําเนินงานของตน

เพ่ือใหเกิดแนวทางท่ีจะพัฒนาใหมีคุณภาพสูงข้ึน ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรูทําไดท้ังภายในสถานศึกษา
ระหวางสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยมีบรรยากาศการทํางานท่ีเปนกันเองไมใชการสั่งการ
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หรือขมขู บังคับ ควรทําใหผูปฏิบัติงานในแตละสวนเกิดความรูสึกท่ีดี ไมตองกังวลเรื่องการประเมินผล
4. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ถือเปนการสงเสริม สนับสนุน และเปนการใหขอมูลยอนกลับ เพ่ือนําไปใช
ในการปรับปรุงการดําเนินงานตอไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 28 - 34) กลาววา การนําการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเขาสูสถานศึกษาจะตองมีแผนการดําเนินงาน และนําไป
ปฏิบัติอยางตอเนื่องเปนเวลาหนึ่งรอบป ซึ่งมีความสําคัญตอประสิทธิภาพของระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน รายละเอียดของกระบวนการบริหารจัดการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีดังนี้

1. การวางแผนปฏิบัติการ (P - Plan) การแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือใหมีคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยดําเนินการ ดังนี้

1.1 ประชุมหารือเพ่ือกําหนดโครงสรางบุคลากรในระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา

1.2 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) คณะกรรมการประสานงาน
(ทีมสนับสนุน) คณะกรรมการดําเนินงาน (ทีมทํา)

1.3 กําหนดบทบาท หนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการประสานงาน
และคณะกรรมการดําเนินงานในการดูแลชวยเหลือนักเรียน วิเคราะหสภาพความพรอมพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติงาน เพ่ือใหทราบสภาพพ้ืนฐานของสถานศึกษาท่ีเก่ียวของ
กับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ใชเปนขอมูลสําหรับวางแผนดําเนินงาน และมีแผนปฏิบัติงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาตลอดปการศึกษา

2. การดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด (D - Do) การสรางความตระหนัก และความเขาใจ
ใหกับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเห็นคุณคา ความสําคัญ เขาใจบทบาทภาระหนาท่ี ข้ันตอน วิธีการ
ดําเนินงานโดยมีครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประชุม
ชี้แจง สรางความเขาใจใหกับบุคลากรในสถานศึกษา และประสานความรวมมือกับผูเก่ียวของ
ดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน รวมมือรวมใจในการ
ชวยเหลือนักเรียน ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ประชาสัมพันธงานดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับบุคลากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบอยางตอเนื่อง
ประเมินผลการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในการดูแลชวยเหลือนักเรียน และนําผลการ
ประเมินมาเปนขอมูลในการพัฒนาบุคลากร
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3. การตรวจสอบ ประเมินผล (C - Check) เพ่ือทราบผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค
ท่ีมีในแตละระดับ นําขอมูลไปใชในการทบทวน และปรับปรุงระหวางการดําเนินงาน คณะกรรมการ
อํานวยการ แตงตั้งผูทําหนาท่ีประเมินคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และการดําเนินงาน
ของครูในแตละระดับชั้น โดยผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งหรือผูแทนครูในแตละระดับ ดําเนินการประเมิน
สลับระหวางระดับแลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึน โดย
ดําเนินการประเมินคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและการดําเนินงานของครูในแตละระดับ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ เพ่ือรายงานผูบริหารสถานศึกษา

4. ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหไดมาตรฐาน (A - Act) เปนการรายงานสรุปผล
การดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนในแตละภาคเรียนและแตละปการศึกษา เปนขอมูลการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน
ดําเนินการโดยครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา จัดทํารายงานการดําเนินงานเสนอหัวหนาระดับชั้นเม่ือสิ้น
ภาคเรียน คณะกรรมการดําเนินงานแตละระดับจัดทํารายงานสรุปเสนอคณะกรรมการประสานงาน
คณะกรรมการประสานงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากหัวหนาระดับ และจากการประเมิน
เพ่ือทบทวนของแตละระดับมาจัดทํารายงานเปนภาพรวมของสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการ
อํานวยการ คณะกรรมการอํานวยการประชุมพิจารณา และรายงานคณะกรรมการประสานงาน
เพ่ือปรับปรุง พัฒนา และเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาใหผูเก่ียวของทราบ รวมท้ังมีการประชุม นิเทศ กํากับ ติดตาม อยางนอยภาคเรียนละ
2 ครั้ง

กลาวโดยสรุป การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง การดําเนินการ
ชวยเหลือนักเรียนตามข้ันตอน โดยใชกระบวนการบริหารงานอยางเปนระบบ ใหประสบความสําเร็จ
มีประสิทธิภาพโดยความรวมมือของบุคลากรท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา มีการบริหารจัดการ
โดยนําเทคนิคการบริหารเชิงระบบมาใช ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินงาน คือ การวางแผน (Plan)
การดําเนินงาน (Do) การตรวจสอบ/ประเมินผล (Check) การปรับปรุงพัฒนา (Act) และใชกระบวนการ
ทํางานเปนทีม ซึ่งประกอบดวย ทีมนํา ไดแก คณะผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ทีมสนับสนุน เชน รองผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย และทีมทําซึ่งรับผิดชอบการทํางาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยตรง เชน ทีมระดับชั้น ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา โดยทุกฝาย
มีการทํางานรวมกันอยางเปนระบบเพ่ือใหการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
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จากแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจะเห็นไดวา
สวนใหญมีความคลายคลึงกัน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดตามการบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 9) ซึ่งมีแนวทางในการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ 1) ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน 2)
ดานการดําเนินงานตามแผน 3) ดานนิเทศ กํากับ ติดตาม 4) ดานการประเมินผล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน
การเตรียมการและวางแผนดําเนินงานเปนกระบวนการท่ีสําคัญของการบริหารจัดการ และ

เปนกระบวนการท่ีผูบริหารสถานศึกษาตองมีความเขาใจในการนําไปใช จึงจะทําใหการบริหารงาน
บรรลุวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพอยางแทจริง การวางแผนเม่ือกําหนดข้ึนแลวการนําไปปฏิบัติ หรือ
การนําไปใช ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใชเทคนิค วิธีการ ผสมผสานปจจัย และสภาพแวดลอมตาง ๆ
เขาดวยกัน เพ่ือใหแผนสามารถดําเนินการไดโดยจะตองมีการปรับเปลี่ยนแผน และสภาพแวดลอม
ใหสอดคลองกันตลอดเวลา เพ่ือทําใหการบริหารงานดําเนินไปไดดวยความราบรื่น เกิดปญหาอุปสรรค
นอยท่ีสุด ซึ่งมีผูศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน ไวดังนี้

สมานมิตร ดอกขจร (2552 : 12) กลาววา การวางแผนการดําเนินงาน จะชวยใหการทํางาน
มีระบบมากข้ึน ควรมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยเรียบเรียงงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามลําดับ
พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาในการทํางาน มีการจัดทําแผนภูมิเพ่ือความสะดวกในการกํากับ ติดตาม
การทํางาน ซึ่งในแตละงาน แตละกิจกรรมตองทําแผนปฏิบัติงานควบคูไปดวย

ไพฑูรย ศรีวะสุทธิ์ (2555 : 11) กลาววา การเตรียมและวางแผนดําเนินงาน คือ การปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการกําหนดทิศทาง และกลยุทธ โดยศึกษา วิเคราะหปญหา ความตองการของนักเรียน ชุมชน
สังคม และผู ท่ีเก่ียวของ ศึกษานโยบายหนวยงานตนสัง กัด แลวนํามากําหนดเปนแผนกลยุทธ
ของสถานศึกษา กําหนดมาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา กําหนดกิจกรรม
โครงการ และมอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน

ศิริวรรณ หวลกระสินธุ (2555 : 48) กลาววา การวางแผน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห
และการตัดสินใจ โดยกําหนดวิธีการไวลวงหนาอยางเปนระบบ เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหบรรลุผล
ตามเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยนําเอาขอมูลขาวสารในอดีต
มากําหนดหรือพยากรณอนาคต การวางแผนจึงเปนศาสตรท่ีมีความแมนยํา เชื่อถือได มีองคประกอบ
ท่ีชัดเจน สามารถนําแผนไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จได

อนันต เกตุวงศ (2555 : 3) กลาววา การวางแผน คือ การตัดสินใจลวงหนาในการเลือก
สิ่งตาง ๆ เชน วัตถุประสงคหรือวิธีการกระทํา โดยเปนการตอบคําถามในการดําเนินงาน คือ จะทํา
อะไร (What) ทําไมจึงตองทํา (Why) ใครบางท่ีจะเปนผูกระทํา (Who) จะกระทําเม่ือใด (When)
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จะกระทําท่ีไหนบาง (Where) และจะกระทํากันอยางไร (How) เชนเดียวกับโกวิท มุขพริ้ม (2558 : 27)
กลาววา การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย วัตถุประสงค ท่ีตองการ
ใหเกิดข้ึนในอนาคตขององคการหรือหนวยงาน โดยเลือกวิธีทํางานท่ีดีท่ีสุด มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
บรรลุผลตามท่ีตองการภายในเวลาท่ีกําหนด ซึ่งประกอบดวยประเด็นสําคัญ 3 ประการ คือ จุดหมาย
ปลายทาง (คืออะไร) วิธีการดําเนินงาน (ทําอยางไร) และระยะเวลา (เสร็จสิ้นเม่ือไร)

ปริศนา สําเนียงแจม (2558 : 51) กลาววา การวางแผนการดําเนินงาน เปนการคิด หรือ
เตรียมการไวลวงหนาเพ่ือใหงานเกิดความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนจะตองมีการ
กําหนดเปาหมาย การจัดลําดับความสําคัญ แนวทางการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลา
ทรัพยากรท่ีจะตองใช เพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมายท่ีตองการ รวมไปถึงการประเมินผลเพ่ือใชในการ
กํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนหรือไม

กลาวโดยสรุป การเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคล หรือ
องคการทําการตัดสินใจไวลวงหนาเก่ียวกับการดําเนินงานบางอยางท่ีจะกระทําในอนาคตไวลวงหนา
เก่ียวกับภารกิจหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ การกําหนดแผนงาน
ท่ีดีจะเปนการชวยในการตีกรอบความคิด และการดําเนินงานใหอยูในขอบเขต ท้ังเปาหมาย วิธีการ
ดําเนินงาน ผลท่ีคาดวาจะไดรับ รวมท้ังความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพเม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงาน
การวางแผนจึงเปนกระบวนการในการกําหนดวัตถุประสงค และวิธีการวาจะทําอยางไรใหการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคไดสําเร็จตามแผนท่ีวางไว

ประโยชนของการวางแผนการดําเนินงาน
การวางแผนการดําเนินงานมีประโยชนและสําคัญอยางยิง่ท้ังตอผูบริหารสถานศึกษาผูปฏิบัติงาน

รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ ซึ่งจรัส อติวิทยาภรณ (2553 : 221) ไดสรุปไว ดังนี้
1. ชวยปองกันมิใหเกิดปญหา และความผิดพลาด หรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ในการปฏิบัติงานในอนาคต
2. ชวยทําใหหนวยงานมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน วาจะทําอะไร

ท่ีไหน เม่ือไร อยางไร และใครทํา ทําใหนักบริหารมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ
ไดงาย

3. ชวยใหเกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ เวลา
4. ชวยใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพราะมีแผนเปนแนวทาง

ในการดําเนินงาน
5. ชวยใหการปฏิบัติงานเปนระบบ สามารถควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานไดงาย



74

ข้ันตอนของการวางแผนการดําเนินงาน
การวางแผนการดําเนินงานมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง สําหรับการบริหารงานของหนวยงาน

ในทุกระดับ เพราะเปนสิ่งท่ีกําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน ท่ีจะทําใหหนวยงานสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งการ
ดําเนินงานจะสําเร็จไดนั้นข้ึนอยูกับการวางแผนการดําเนินงานอยางมีลําดับข้ันตอน

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2544 : 18) กลาวถึง การเตรียมการและการวางแผน
ดําเนินงานไววา สถานศึกษาจะตองดําเนินการใหผูท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการดําเนินการระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

1. จัดประชุมคณะกรรมการและบุคลากรหลักของสถานศึกษา สรางความเขาใจ
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

2. กําหนดแผนการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในเบื้องตน ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามการวิเคราะหสภาพพ้ืนฐานของสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ชุมชน

3. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ กําหนดบทบาท หนาท่ี และโครงสรางคณะกรรมการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย คณะกรรมการทีมนํา ทีมทํา ทีมประสาน

4. วิเคราะหความพรอมพ้ืนฐานของสถานศึกษา และความคิดเห็นของครูท่ีเปนประโยชน
เก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จัดทําขอมูลสําหรับการปรับปรุงหรือจัดทําแผนการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

ปริศนา สําเนียงแจม (2558 : 51) กลาววา การวางแผนการดําเนินงาน มีความสําคัญอยาง
ยิ่งเพราะทําใหมีทิศทางในการดําเนินงานอยางชัดเจน สามารถกําหนดอนาคตใหทันเหตุการณ
ลดความซ้ําซอน และความขัดแยงในการปฏิบัติงาน เกิดการประสานงานท่ีรวดเร็ว เปนระบบ
มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามตรวจสอบ และควบคุมงานไดงาย ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด
สามารถบรรลุวัตถุประสงค และเกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ ซึ่งมีข้ันตอนของการวางแผนการ
ดําเนินงาน ดังนี้

1. ประชุมคณะครูภายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนเพ่ือสราง
ความตระหนักในการพัฒนา โดยชี้แจงเหตุผล และความจําเปนในการพัฒนา

2. รวมกันกําหนดวิสัยทัศน จุดมุงหมายของสถานศึกษาในระยะเวลา 3 ป 5 ป หรือ
10 ป แลวแตขอตกลงของสถานศึกษา กําหนดแนวทาง และวิธีการดําเนินงานเพ่ือไปสูความสําเร็จ
รับทราบความสําเร็จ สภาพปญหา และความตองการในการพัฒนาจากรายงานท่ีจัดทําข้ึน

3. พิจารณาจัดทําประมาณการงบประมาณท่ีจะนํามาเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
4. พิจารณางาน/โครงการในแผนยุทธศาสตรมาจัดสรรงบประมาณ โดยจัดทําเปน

แผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือนําไปสูข้ันตอนการดําเนินการตามแผนตอไป
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การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน
ควรมีการดําเนินงาน ดังตอไปนี้

1. กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการดูแลชวยเหลือนักเรียน ดัชนีชี้วัด การกําหนด
ทิศทาง และกลยุทธ โดยวิเคราะหปญหา ความตองการของนักเรียน ชุมชน สังคม และผูเก่ียวของ
ศึกษานโยบายมาตรฐานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ศึกษาศักยภาพ ความพรอมของสถานศึกษา
แลวกําหนดเปนแผนกลยุทธของโรงเรียน

2. กําหนดมาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสอดคลองเชื่อมโยงกันกับ
ระบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก ระบบการแนะแนว ระบบปองกันสารเสพติด ระบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ระบบความปลอดภัยของสภาพสิ่งแวดลอม การคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน รวมไปถึงการกําหนด
เปาหมาย และจัดลําดับความสําคัญ

3. พิจารณามาตรฐานและตัวชี้วัดโดยผูเก่ียวของเพ่ือใหเกิดการยอมรับ วางมาตรการ
และแนวปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน วางระบบความ
ปลอดภัยทางสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา วางแนวทางการคุมครองสิทธิเด็ก เยาวชน และวางมาตรการ
ชวยเหลือนักเรียน

4. กําหนดผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนแตงตั้ง
กรรมการ และกําหนดบทบาทหนาท่ี

5. วิเคราะหสภาพความพรอมพ้ืนฐาน มีการกําหนดงบประมาณ
6. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน ระดมความคิดรวมกัน

กลาวโดยสรุป การเตรียมการและวางแผนดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานเก่ียวกับการกําหนดทิศทางการทํางาน กลยุทธ
การทํางาน ตามนโยบายของสถานศึกษา โดยวิเคราะหปญหาหรือความตองการของนักเรียน ครู
ผูปกครอง ชุมชน และผูท่ีเก่ียวของตาง ๆ โดยการศึกษานโยบาย มาตรฐาน แนวทางการดําเนินงาน
จากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ศึกษาศักยภาพของสถานศึกษาแลวนํามากําหนด
เปนกลยุทธของสถานศึกษา พิจารณามาตรฐาน ตัวชี้วัด กําหนดแนวทางการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน วางแผนกําหนดกิจกรรม/โครงการ จัดกิจกรรมหรือโครงการใหเหมาะสม
กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
มีการมอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงานใหกับผูรับผิดชอบอยางชัดเจน เพ่ือใหการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีลําดับข้ันตอน นําไปสูการบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ใหประสบผลสําเร็จอยางมีคุณภาพ
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ดานการดําเนนิงานตามแผน
การดําเนินงานตามแผน เปนข้ันตอนท่ีสําคัญของกระบวนการบริหารท่ีจะทําใหการทํางาน

บรรลุตามวัตถุประสงค เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของ และบุคลากรในสถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งมีผูใหความหมาย และแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2544 : 18 - 24) กลาววา การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาควรมีการดําเนินงานตามข้ันตอน มีการสรางความตระหนัก ความเขาใจ และ
พัฒนาความสามารถใหกับครูท่ีปรกึษา/ครูประจําชั้น หรือบุคลากรท่ีเก่ียวของท้ังวิธีการ และเครื่องมือ
ตามกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยดําเนินการ ดังนี้

1. การรูจักนักเรียนรายบุคคล โดยใชเครื่องมือตาง ๆ เชน ระเบียนสะสม อัตชีวประวัติ
โดยครอบคลุมการรูจักนักเรียนดานการเรียน ดานความสามารถพิเศษ สุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ
ครอบครัว การคุมครองนักเรียน หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับตัวนักเรียน

2. การคัดกรองนักเรียนเปนกลุมตามท่ีสถานศึกษากําหนด เชน กลุมปกติ กลุมเสี่ยง
กลุมมีปญหา

3. การจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษ และศักยภาพของนกัเรียน
4. การจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน แบบมีสวนรวม
5. การจัดกิจกรรมโฮมรูมแบบมีสวนรวมหรือเนนผูเรียนเปนสําคัญ
6. การจัดกิจกรรมปองกัน ชวยเหลือ แกปญหานักเรียนตาง ๆ
7. การสงนักเรียนไปพบครูแนะแนว เพ่ือรับการชวยเหลือ แตหากพบวายากตอการ

ดูแลชวยเหลือหรือเปนปญหาวิกฤติจําเปนตองสงตอ
8. การติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด ท้ังนักเรียนท่ีไดรับการสงตอ และ

ไมสงตออยางสมํ่าเสมอ
9. บันทึกหลักฐาน และผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ
10. สรุปผลการปฏิบัติงาน ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ

จัดทํารายงานเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 8 - 10) กลาวถึง ข้ันตอนการดําเนินงาน

ตามการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไววา จากแผนปฏิบัติการท่ีสถานศึกษากําหนด
เรียบรอยแลว ผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูทุกคนรวมกันดําเนินการตามแผน โดยระหวางการ
ดําเนินงาน ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน สงเสริมใหครูทุกคนทํางานอยางมีความสุข ซึ่งมีแนวทาง
ในการดําเนินงาน ดังนี้

1. จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงานตามระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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2. กํากับ ติดตาม ท้ังระดับรายบุคคล รายกลุม รายหมวด ฝาย และระดับเพ่ือกระตุน
และสงเสริมใหมีการดําเนินงานตามแผน

3. มีการนิเทศ ใหคําปรึกษา แนะนํา เพ่ือปรับปรุงหรือแกไขปญหา อุปสรรคท่ีอาจจะมี
รวมท้ังการเชิญวิทยากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถใหแกครูทุกคน หรือใหไปรับการฝกอบรม
จากหนวยงานภายนอก นอกจากนี้ ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาทุกฝาย และหัวหนาระดับแตละระดับ
ควรสนับสนุน สงเสริมใหครูทํางานรวมกันเปนทีมอยางมีความสุข เพ่ือการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการดําเนินงานตามแผนจะตองสรางความ
ตระหนัก และความเขาใจใหกับบุคลากร โดยการประชุม อบรม จัดทําสื่อ เครื่องมือ จัดทําเกณฑ
คัดกรอง มาตรการชวยเหลือ คูมือโฮมรูม และแบบบันทึกตาง ๆ จัดจํานวนนักเรียนตอครูท่ีปรึกษา
โดยครู 1 คน ตอนักเรียน 20 - 25 คน ครูท่ีปรึกษาดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามระบบท้ัง 5
องคประกอบ ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริม
นักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน ดานการสงตอนักเรียน โดยการใชเครื่องมือท่ี
หลากหลาย เชน ระเบียนสะสม แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
การเยี่ยมบาน การสังเกต การสัมภาษณ การรายงานผลการคัดกรองนักเรียน เปนตน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547 : 8 - 10)

ไพฑูรย ศรีวะสุทธิ์ (2555 : 11) กลาววา การดําเนินงานตามแผน หมายถึง การปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการสรางความตระหนัก และความเขาใจใหกับบุคลากร โดยการประชุม อบรม ระดม
ความคิด การจัดทําเครื่องมือ แบบบันทึกตาง ๆ การจัดทําเกณฑการคัดกรอง และการดําเนินงานตาม
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ท้ัง 5 องคประกอบ คือ 1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2)
ดานการคัดกรองนักเรียน 3) ดานการสงเสริมนักเรียน 4) ดานการปองกันและแกไขปญหาของ
นักเรียน 5) ดานการสงตอนักเรียน

รุงรัชดาพร เวหะชาติ (2555 : 120) กลาวถึง การดําเนินงานตามแผนไววา การดําเนินงาน
ตามแผน คือ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (Do) เม่ือสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปแลว
บุคลากรท่ีเก่ียวของท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบ จะเปนตัวขับเคลื่อน ทําใหโครงการในแผน
ดําเนินไปได ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการสงเสริม สนับสนุน จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ติดตาม
กํากับ ดูแล และมีการนิเทศการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค และแกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงานไดอีกดวย

กลาวโดยสรุป การดําเนินงานตามแผน หมายถึง การปฏิบัติงานเก่ียวกับการสรางความเขาใจ
สรางความตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ โดยการประชุม ปรึกษาหารือ
ระดมความคิด หาแนวทางในการดําเนินงานรวมกัน การจัดทําสื่อ จัดทําเกณฑคัดกรอง มาตรการ
ชวยเหลือ คูมือโฮมรูม และแบบบันทึกตาง ๆ จัดอบรมสรางความรู ความเขาใจ สรางเครื่องมือ
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เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานอยางมีลําดับข้ันตอน การดําเนินงานตามแผนเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ
ของกระบวนการบริหารในการท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงตามจุดประสงคท่ีวางไว และ
ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามระบบท้ัง 5 องคประกอบ ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการปองกันและแกไขปญหา
ของนักเรียน ดานการสงตอนักเรียน โดยการบันทึกระเบียนสะสม ประเมินพฤติกรรมเด็ก ประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ การเยี่ยมบาน การสังเกต การสัมภาษณ และรายงานผลการคัดกรองนักเรียน
เปนตน

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
การนิเทศ กํากับ ติดตาม เปนข้ันตอนท่ีสําคัญของกระบวนการบริหารท่ีจะทําใหผูบริหาร

ทราบความกาวหนาของการทํางาน ไดทราบวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานโครงการดวยดี
หรือไมเพียงใด มีปญหา อุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบาง และจะปรับปรุงแกไขไดอยางไร อันจะสงผลใหการ
ดําเนินงานสําเร็จลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักการศึกษาไดใหความหมาย ดังนี้

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2544 : 18 - 24) กลาววา การนิเทศ กํากับ ติดตาม
เปนกระบวนการสําคัญของการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการ เพ่ือเปนการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีของผูมีสวนเก่ียวของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 98 - 100) กลาววา การนิเทศ กํากับ
ติดตาม จะบรรลุเปาหมายได ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้

1. การมีสวนรวมของบุคลากรท่ีเก่ียวของ
2. การวางแผนตามระบบมาตรฐาน (PDCA)
3. มีการนิเทศ ติดตามผลเปนระยะอยางตอเนื่อง
4. จัดทําระบบสารสนเทศ
5. สรุปรายงาน และเผยแพร

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554 : 32) กลาววา การนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
การประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ
ควรดําเนินงานอยางเปนระบบ เพราะถือเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนางานซึ่งจะชวยสงเสริม
สนับสนุน และใหขอมูลยอนกลับท่ีจะนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนางาน การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหบรรลุเปาหมาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ข้ันการวางแผน
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการ
1.2 กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ความสําเร็จ เครื่องมือ วิธีการในการ

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
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1.3 กําหนดแผนงาน/ปฏิทินการดําเนินงาน
2. ข้ันการดําเนินงาน เปนการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวดวยวิธีการท่ีหลากหลาย

ตามสภาพจริงของสถานการณ
2.1 ข้ันการตรวจสอบ
2.2 ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.3 ประเมินผลการดําเนินงาน วิเคราะหผลการตรวจสอบ และการจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.4 ข้ันการปรับปรุง และพัฒนางาน นําผลการประเมินมาปรับปรุง และดําเนินการ

ตามแผนใหมอยางตอเนื่อง
การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในข้ันตอนของการนิเทศ กํากับ ติดตาม

เปนกิจกรรมสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนา เพราะทําใหไดขอมูลยอนกลับในการปรับปรุง การ
ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้น มีแนวทางดําเนินงาน 2
รูปแบบ คือ

1. ดําเนินการทุกระยะของการปฏิบัติงานดวยการประชุม นิเทศ กํากับ ติดตาม โดยมี
บรรยากาศรวมคิด รวมทํา รวมกันแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงาน รวมกันหาวิธี
ชวยเหลือนักเรียน การประชุมรวมกันในแตละระดับในทุกสัปดาห อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
มีการบันทึก และรายงานการปฏิบัติงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

2. ดําเนินการอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรือปละ 1 ครั้ง โดยการประเมินเพ่ือทบทวน
ซึ่งเปนการดําเนินการโดยใหครูท่ีปรึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยผูประเมินจากระดับ
ชั้นอ่ืน ๆ หรือแตละระดับประเมินกันและกันตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินท่ีสถานศึกษา
กําหนด โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการประเมินผูรับการประเมินเพ่ือเตรียมเอกสาร เครื่องมือ หลักฐาน
ตาง ๆ ในการปฏิบัติงานตามกําหนดการดูแลชวยเหลือนักเรียน และผลท่ีเกิดข้ึน เชน ระเบียนสะสม
บันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม บันทึกการดูแลชวยเหลือนักเรียน บันทึกการสงตอนักเรียน สรุปรายงาน
การคัดกรองนักเรียน เปนตน โดยจัดเตรียมใหคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ

2.2 ใหผูประเมินประเมินตนเองโดยใชเครื่องมือแบบประเมินระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนหรืออ่ืน ๆ เพ่ือตรวจสอบการทํางานของตนเองในเบื้องตน และนําผลการประเมิน
ตนเองมาใชประกอบการประเมินคุณภาพภายใน

2.3 คณะกรรมการประเมินสุม สังเกต และสัมภาษณนักเรียนตามวัน เวลาท่ีกําหนด
2.4 ดําเนินการประเมินเพ่ือการทบทวนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามวัน

เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด โดยคณะผูประเมินควรเขาใจความรูสึกของผูรับการประเมินทุกคน และมี
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ศิลปะในการสัมภาษณ พูดคุยเพ่ือใหไดขอมูลขอเท็จจริงท่ีเปนความจริงมากท่ีสุด ผูรับการประเมิน
เต็มใจท่ีจะรับการประเมิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการทํางานของตนเอง โดยผูประเมินควรใชเทคนิค ดังนี้

2.4.1 ระยะเปดใจ ผูประเมินควรเริ่มตนดวยการสรางบรรยากาศท่ีมีความ
เปนกันเองดวยการแนะนําตนเอง และคณะผูประเมิน ตอจากนั้นบอกวัตถุประสงคของการประเมิน
และขอความรวมมือในการพูดคุย แสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค

2.4.2 ระยะคนหาความจริง ผูประเมินควรใชศิลปะและทักษะการถาม ทักษะ
การฟง ทักษะการสังเกต ทักษะการสรุปความ และทักษะการใหกําลังใจเพ่ือใหผูรับการประเมินมี
ความรูสึกท่ีดี อบอุน ปลอดภัย มีการซักถามขอสงสัย และขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน
โดยผูรับการประเมินเกิดความรูสึกวาเปนชวงเวลาท่ีมีคุณคา มีประโยชน มีแรงจูงใจท่ีจะปรับปรุง
แกไข และพัฒนางานท่ีทําใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการบันทึกขอมูลตาง ๆ ในการประเมิน

2.4.3 ระยะปด คณะผูประเมินมีการประชุมรวมกัน เพ่ือสรุปผลการประเมิน
และรายงานผลใหผูรับการประเมินทราบ โดยการชื่นชมภาพความสําเร็จของงาน จุดเดนของงาน และ
สิ่งท่ีควรพัฒนาตอไป และปดการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินนําผลการประเมิน
สรุปและจัดทํารายงานผลการประเมินตนของแตละระดับ เพ่ือนําผลไปใชประโยชนในการปรับปรุง
พัฒนา มาตรฐานคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป

2.5 คณะกรรมการประเมินนําผลการประเมินสรุป และจัดทํารายงานผลการ
ประเมินของแตละระดับ เพ่ือนําผลไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา มาตรฐานคุณภาพระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 15 - 17) กลาวถึง กระบวนการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประกอบดวยกิจกรรม
ดังนี้

1. มีการวางกรอบการนิเทศ กํากับ ติดตาม
2. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม
3. ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม
4. มีการจัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ
5. มีการเก็บขอมูล
6. มีการวิเคราะหขอมูล
7. มีการแปลความหมาย
8. มีการตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 28 - 34) กลาวถึง การนําการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเขาสูสถานศึกษา ควรมีการดําเนินงานดานการตรวจสอบ
ติดตาม ดังนี้

1. คณะกรรมการอํานวยการ แตงตั้งผูทําหนาท่ีตรวจสอบ ติดตามระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานของครูในแตละระดับชั้น

2. ดําเนินการตรวจสอบ ติดตามแตละระดับชั้น โดยผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งหรือผูแทนครู
ในแตละระดับซึ่งไดรับการอบรม มีความรู มีทักษะในการนิเทศ กํากับ ติดตาม โดยดําเนินการตรวจสอบ
ติดตามสลับกันระหวางระดับชั้น

3. นําผลการตรวจสอบ ติดตาม มาปรับปรุงประสิทธิภาพดําเนินงานใหดียิ่งข้ึน
4. ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน การดําเนินงานของครู

ในแตละระดับ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5. ผูทําหนาท่ีตรวจสอบ ติดตาม จัดทํารายงานการกํากับ ติดตามของแตละระดับใหกับ

คณะกรรมการประสานงาน เพ่ือรายงานผูบริหารสถานศึกษาตอไป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 9 - 16) กลาวถึง การบริหารจัดการ

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม จะตองดําเนินงาน ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน โดยคัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
2. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และเอกชน เพ่ือการนิเทศ กํากับ

ติดตาม การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
3. เสริมสรางขวัญ และกําลังใจบุคลากร โดยการนิเทศ ใหกําลังใจในการดําเนินงาน
4. พัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมการชวยเหลือนักเรียนเบื้องตน จัดกิจกรรมเขาคาย

พัฒนาคุณภาพชีวิต อบรมพัฒนาบุคลากรประจําสัปดาห
กลาวโดยสรุป การนิเทศ กํากับ ติดตาม หมายถึง การปฏิบัติงานเก่ียวกับการแตงตั้งบุคลากร

หรือคณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ในการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และ
เอกชน เพ่ือทําหนาท่ีในการนิเทศ กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการดําเนินงาน การสงเสริม พัฒนาความรู ความสามารถใหแกบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน โดยการจัดอบรมความรูเก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมเขาคาย
พัฒนาคุณภาพชีวิต การนิเทศ กํากับ ติดตาม เปนกระบวนการตรวจสอบ ประเมินผลงานระหวาง
การดําเนินงานดวยการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน มีกระบวนการวางแผนท่ีเปนระบบ
กําหนดข้ันตอน วิธีการ เครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน และผลลัพธของระบบท้ังในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยมีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาระหวางผูประเมิน
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และผูรับการประเมินอยางเปนกัลยาณมิตร เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนไปตามสภาพจริงในการนํามา
ปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด

ดานการประเมินผล
การประเมินผล เปนกระบวนการดําเนินงานดานการกํากับ ควบคุม ติดตามความกาวหนา

ของภารกิจหรือประเมินวาภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม การติดตามประเมินผล
ชวยใหทราบความกาวหนาหรือความลาหลังของการดําเนินการ โดยประเมินวาการดําเนินการใกลถึง
เปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม และยังสามารถชวยวิเคราะหความสําเร็จหรือความลมเหลวได ทําใหเกิด
ประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการตอไปได

การประเมินผล (Evaluation) เปนกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
การดําเนินโครงการ และพิจารณาบงชี้ ทําใหทราบถึงจุดเดนหรือจุดดอยของโครงการอยางมีระบบ
แลวตัดสินใจวาควรจะปรับปรุงแกไขโครงการเพ่ือการดําเนินงานตอไป หรือควรจะยุติการดําเนินงาน
การประเมินผลโครงการอยางมีระบบ ยอมมีสวนชวยใหผูบริหารโครงการไดตระหนักถึงคุณภาพ
ของโครงการท่ีกําหนดไววามีความถูกตองและเหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหโครงการนั้นดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ซึ่งเม่ือมีการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ในแผนงานโครงการแลว ผูบริหารสถานศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผล เพ่ือใหทราบวาการปฏิบัติงาน
ประสบความสําเร็จหรือไม การประเมินผลจึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการบริหาร
ซึ่งมีผูใหความหมายเก่ียวกับการประเมินผล ไวดังนี้

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2544 : 18 - 24) กลาววา การประเมินผล คือ
การทบทวนการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยการประเมินผล มีหลักการดําเนินการ คือ

1. การประเมินเพ่ือทบทวนการปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละระดับควรมีการจัดประชุมภายใน
สถานศึกษา เพ่ือการนิเทศ และรวมมือกันแกปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และนําขอมูลไปปรับปรุง
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ประมาณสัปดาหละ 1 ครั้ง และรายงานคณะกรรมการประสานงาน
เพ่ือเปนการประเมินคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการประเมินท่ีสถานศึกษาแตงตั้ง เพ่ือใหไดขอมูลในการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ดําเนินงาน และเปนภาพรวมของสถานศึกษา

2. ประเมินเพ่ือพัฒนา สรุปรายงาน และประชาสัมพันธ เปนการนําขอมูลจากรายงาน
การประเมินภายในสถานศึกษา นํามาปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ใหมีประสิทธิภาพในปการศึกษาตอไป มีการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานใหครอบคลุมท้ังดานปจจัย
กระบวนการและผลผลิต (นักเรียน) โดยรายงานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธ
ใหผูท่ีเก่ียวของทราบ
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พนิต เข็มทอง (2555 : 8) กลาววา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการอธิบาย
และตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมีหลักเกณฑ การประเมินบุคคลท่ีเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน
โดยอาศัยหลักเกณฑ และวิธีการตาง ๆ เพ่ือดําเนินการตัดสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง สงเสริม และพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน สงผลใหหนวยงานมีความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน การประเมินผล
เปนกระบวนการควบคุมมาตรฐาน การประเมินผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ จะชวยใหทราบวาเราทํางาน
ไดผลสําเร็จแคไหน คุณภาพของงานท่ีทําเปนอยางไร ตลอดจนทราบวาการทํางานมีผลคืบหนา
เพียงใด การประเมินผลมีสวนเก่ียวของกับความเปนผูนําโดยตรง ซึ่งการประเมินผลอยางถูกตอง และการ
ติดตามผลความเปนจริง ยอมเปนเครื่องแสดงศักยภาพของผูนําดวย การประเมินผลท่ีดีนั้นจะตองถือ
หลักความซื่อตรง เชื่อถือได วัดไดตรงตามจุดมุงหมายท่ีวางไว ไมวาจะตองเสียเวลาและการลงทุนลง
แรงมากเพียงใดก็ตาม

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 15 - 17) ไดกลาววา การประเมินผล
หมายถึง การตัดสินคุณคาของสิ่งท่ีถูกวัดโดยการเทียบกับเกณฑจุดเนนของการประเมินอยูท่ีความยุติธรรม
และความเหมาะสมของเกณฑท่ีใชในการตัดสินมีความโปรงใส เปดเผย นอกจากนี้แลวการประเมินผล
ท่ีตั้งอยูบนฐานของขอมูลท่ีมีความตรง และเชื่อถือได ซึ่งไดมาจากกระบวนการวัดผลท่ีมีคุณภาพ
สามารถทําใหการวัดถูกตอง สอดคลองกับสภาพความเปนจริง กระบวนการบริหารจัดการระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการประเมินผล ประกอบดวยกิจกรรมการประเมินผล เพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร การวางแผน จัดทําขอมูลสารสนเทศ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งการบริหารจัดการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการประเมินผล
ดงันี้

1. ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาแตละคนจัดทํารายงานการดําเนินงานเสนอหัวหนาระดับชั้น
(ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน) ทุกสิ้นภาคเรียน

2. คณะกรรมการดําเนินงานแตละระดับจัดทํารายงานสรุปเสนอคณะกรรมการ
ประสานงาน

3. คณะกรรมการประสานงาน สรุปผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากหัวหนาระดับ และ
จากการประเมินเพ่ือทบทวนของแตละระดับมาจัดทํารายงานเปนภาพรวมของสถานศึกษาเสนอ
คณะกรรมการอํานวยการ

4. คณะกรรมการอํานวยการ ประชุมพิจารณารายงานคณะกรรมการประสานงาน
เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา และเผยแพรประชาสัมพันธ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใหผูเก่ียวของทราบ

5. นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน และคณะกรรมการ
ดําเนินงานทุกระดับอยางตอเนื่อง ประชุมติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 9 - 16) กลาวถึง การบริหารจัดการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการประเมินผล จะตองดําเนินงาน ดังนี้

1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. วางแผนการประเมินผลลวงหนา ดําเนินการประเมินตามมาตรฐานและแผนการ

ประเมิน
3. วิเคราะหผลจากการประเมินเพ่ือทบทวน
4. กําหนดแนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน ปรับปรุงแกไข
5. จัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ

กลาวโดยสรุป การประเมินผลมีความจําเปนอยางยิ่งตอกระบวนการบริหาร ถือเปนการ
ตรวจสอบความกาวหนาของงาน และผลการปฏิบัติงานเปนระยะ เพ่ือใหทราบผลการปฏิบัติงาน
ปญหาอุปสรรค เพ่ือสามารถดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือแกไขปญหาไดทันทวงที สําหรับการ
ประเมินผลตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล มีการ
วางแผน การประเมินลวงหนา ดําเนินการประเมินตามมาตรฐาน และแผนการประเมิน วิเคราะหผล
จากการประเมิน เพ่ือทบทวน กําหนดแนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน ปรับปรุงแกไข และจัดทําเปน
ขอมูลสารสนเทศระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธตอไป

การนําผลการประเมินไปใช
การนําผลการประเมินไปใชเปนแนวคิดหนึ่งสําหรับการปฏิบัติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยสวนใหญแลวสถานศึกษาจะใชกระบวนการของวงจร PDCA
ในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ซึ่งจะชวยใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ แนวทาง
ในการนําผลการประเมินไปใชประโยชน คือการนําผลการประเมินดานตาง ๆ ของสถานศึกษามาใช
ในการกําหนดแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมีความสอดคลอง เหมาะสม และทันกับสถานการณ
ปจจุบัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไว

สํานักทดสอบทางการศึกษา (2553 : 22 - 28) กลาววา การนําสารสนเทศจากการประเมิน
ไปใชประโยชนสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน การทําใหเกิดความรูความเขาใจในสิ่งท่ีประเมิน
การนําไปใชสนับสนุนยืนยันการตัดสินใจ และการนําไปใชเชิงปฏิบัติการ ผูใชผลการประเมินตอง
เลือกใชใหเหมาะสมกับระดับของงาน ซึ่งรูปแบบการนําผลการประเมินไปใชมี 4 รูปแบบ ดังนี้

1. การใชผลประเมินในเชิงความคิด เปนการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือจุดประกาย
ความคิดหรือสะทอนความคิดของผูเก่ียวของตอสภาพการณท่ีเกิดข้ึน ทําใหผูเก่ียวของเกิดความรู
ความเขาใจตอสิ่งท่ีมุงประเมินมากข้ึน โดยไมไดนําผลการประเมินไปสูการตัดสินใจโดยตรงเพ่ือการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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2. การใชผลประเมินในเชิงตรวจสอบยืนยัน เปนการนําผลการประเมินไปใชเปนเหตุผล
สนับสนุน หรือยืนยันผลการตัดสินใจในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไวลวงหนา
ทําใหแนวทาง/นโยบายท่ีเลือกใชมีน้ําหนักและมีความถูกตอง เหมาะสมมากยิ่งข้ึน

3. การใชผลประเมินในเชิงสัญลักษณ เปนการนําผลการประเมินไปใชเพ่ือเปนเครื่องมือ
ติดตาม กํากับ หรือควบคุมการประเมินวาไดมีการดําเนินงานตามแนวทาง ระเบียบ ข้ันตอนท่ีกําหนด
เพ่ือใหกระบวนการประเมินมีคุณภาพ และเปนท่ียอมรับ

4. การใชผลประเมินในเชิงปฏิบัติ เปนการนําผลการประเมินไปใชโดยตรงในทางปฏิบัติ
ถือเปนเครื่องมือหรือวิธีการในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหเกิดผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามมา

กลาวโดยสรุป การนําผลการประเมินไปใชประโยชนสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะตาง ๆ ขององคกรหรือสถานศึกษา ซึ่งการนําผลการประเมินดานตาง ๆ ของสถานศึกษา
ไปใชประโยชน สถานศึกษาจะตองนําผลการประเมินตาง ๆ มาดําเนินการใหอยูในลักษณะของสาร
เทศท่ีเหมาะสม สามารถนํามาใชไดอยางสะดวก มีการเผยแพรผลการประเมินท่ีเปนสารสนเทศ
แกผูเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน สามารถนําไปสูการใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ และตอง
มีการประเมินผลเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการนําผลการประเมินไปใช ซึ่งผลการประเมินนี้จะเปน
จุดเริ่มตนหรือไดขอมูลใหมท่ีจะนําไปใชประโยชนในปตอ ๆ ไป วงจรของการใชประโยชนจากขอมูล
จะพัฒนาอยางตอเนื่องไมมีท่ีสิ้นสุด

ข้ันตอนการนําผลการประเมินไปใช สถานศึกษาควรดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาผลการประเมินหรือขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือใชวางแผน

พัฒนาการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน โดยวิเคราะหปญหาและสภาพตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังหาสาเหตุ
และแนวทางการพัฒนา เพ่ือกําหนดกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและแกไขปญหา
ท่ีเกิดข้ึนภายใตผลการประเมินของสถานศึกษา

2. กําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3. จัดทําและดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเนน

คุณภาพผูเรียน
4. นิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานอยางเปนระบบ และตอเนื่อง

ตามแผนท่ีจัดทําไว
5. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในกรณีท่ีผลการประเมินผานหรือเปนไป

ตาม เปาหมายท่ีกําหนด ก็ใหตั้งเปาหมายใหมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพใหสูงข้ึน และกรณีท่ีผล
การประเมินไมผานหรือไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด ก็นําไปสูการปรับปรุงแกไข โดยเริ่มตน
ตามวงจรการพัฒนาคุณภาพใหมตอไป
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ตารางท่ี 2.4 แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการนําผลการประเมินไปใชประโยชน

รูปแบบการใช
ผลการประเมิน

แนวปฏิบัติของสถานศึกษา

1. การใชผลการประเมิน
ในเชิงความคิด

 นําผลการประเมินมาสรางความตระหนักและความเขาใจ
เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนแกผูมีสวนเก่ียวของ
ทุกฝาย

 ใชเปนสารสนเทศในการกําหนดกรอบความคิดหรือการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานของสถานศึกษา

2. การใชผลการประเมิน
ในเชิงตรวจสอบยืนยัน

 นําผลการประเมินมาสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป
โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ

3. การใชผลการประเมิน
ในเชิงสัญลักษณ

 นําผลการประเมินไปใชในการกํากับ ติดตาม และควบคุม
การดําเนินงาน

 ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว
4. การใชผลการประเมิน

ในเชิงปฏิบัติ
 นําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีอิงผลการประเมินสูการปฏิบัติ
 ใชผลการประเมินเปนเครื่องมือในการปรับปรุงแกไขการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ท่ีมา : สํานักทดสอบทางการศึกษา (2553 : 27)

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการประเมินไปใช
1. การนําผลการประเมินไปใชในเชิงปฏิบัติจะตองเกิดข้ึนหลังการใชผลการประเมิน

ในเชิงความคิดซึ่งเปนการใชข้ันพ้ืนฐาน โดยการใชผลการประเมินนี้จะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือผูบริหาร
สถานศึกษาไดรับรูสารสนเทศของการประเมินท่ีมีความหมายและตรงประเด็นกับความตองการ
แลวนํามาสังเคราะหกับสารสนเทศเดิมเพ่ือจัดระบบความรู จากนั้นจึงนําไปใชในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงท้ังดานแนวคิด และมุมมอง รวมถึงการสรางความคิดรวบยอดในการประเมิน

2. การใชผลการประเมินจะมีความเปนไปไดสูง และมีสัมฤทธิผลข้ึนอยูกับการสื่อสาร
การสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูประเมิน และผูตองการใชผลการประเมิน

3. ผลการประเมินมีความสัมพันธกับการนําผลการประเมินไปใชและสงผลกระทบ
ในวงกวางท้ังในดานบวกและดานลบ ดังนั้นการวางแผนดําเนินงานประเมินอยางเหมาะสม และ
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การสรางแรงจูงใจในการแกปญหารวมกันอาจลดผลกระทบท่ีไมพึงปรารถนาและเพ่ิมผลกระทบ
ในทางบวก

4. สภาพการใชผลการประเมินข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม หรือบริบทของการประเมิน
ดังนั้นจะตองมีการพิจารณาบริบทอยางแทจริงเพ่ือวางแผนในทุกข้ันตอน และทําการประเมินท่ีจะ
นําไปสูการใชประโยชนจากผลการประเมิน

5. การท่ีผูเก่ียวของทุกฝายไดรับรู เรียนรูการประเมินรวมกัน การประเมินจะนําไปสู
การใชผลการประเมิน และเกิดผลกระทบในเชิงสรางสรรค

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการนําผลการประเมินไปใชประโยชนเปนแนวคิดท่ีชวยให
สถานศึกษามีการกําหนดแผนงาน โครงการ วิธีปฏิบัติตาง ๆ ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีอยูบนพ้ืนฐานของขอมูล/ความรู ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมีทิศทาง เปาหมาย สอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริง และมุงสูมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ท่ีบงบอกถึงการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่องของสถานศึกษา

การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ควรมีการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ มีการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันศึกษานโยบายนําไปสูการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน วางแผนการดําเนินงานโดยกําหนดเปาหมาย และจัดลําดับความสําคัญ
กําหนดทิศทาง กลยุทธ ยุทธศาสตรของสถานศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงาน กําหนดกิจกรรม/โครงการ
การนิเทศ กํากับ ติดตาม การประเมินผล การสรุปและเผยแพรประชาสัมพันธ มีการมอบหมายหนาท่ี
ความรับผิดชอบใหผูท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติหนาท่ี และดําเนินงานตามข้ันตอนตามท่ีไดรับมอบหมาย
เพ่ือใหการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนไปอยางประสบความสําเร็จ มีการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีคุณภาพ และเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกนักเรียน และ
สถานศึกษา

บริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

ขอมูลท่ัวไป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เดิมเปนศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนยท่ี 10
(ศมก.) สุราษฎรธานี - ชุมพร เปน 1 ใน 41 ศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ
ไดมีการทําพิธีเปดท่ีทําการศูนยประสานงาน เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยมีนางประภาศรี
อุยยามฐิติ ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานีในขณะนั้น ดํารงตําแหนงประธานศูนย และตอมาไดมี
การประกาศใหเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.
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2553 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตั้งอยู ณ อาคารเลขท่ี 261/28 ถนนอําเภอ
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี มีนายเสริมศักดิ์ ดิษฐปาน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จนถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และนายสมบูรณ เรืองแกว ตั้งแต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันท่ี 14 ตุลาคม 2559 ตามลําดับ ปจจุบันมี นายภิญโญ จันทรวงศ ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาชวงชั้นท่ี 3 - 4 ใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี และ จังหวัดชุมพร และเนื่องจาก
จังหวัดชุมพรมีระยะทางหางไกลจากจังหวัดสุราษฎรธานี ประมาณ 200 กิโลเมตร จึงไดมีการเปด
ศูนยประสานงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพรข้ึนอีก 1 แหง เม่ือ
วันท่ี 11 มิถุนายน 2557 เพ่ือใหงายและสะดวกตอการติดตอประสานงานราชการ มีหนาท่ี กํากับดูแล
สถานศึกษา ครอบคลุม 8 อําเภอ คือ อําเภอปะทิว อําเภอทาแซะ อําเภอเมือง อําเภอสวี อําเภอ
ทุงตะโก อําเภอพะโตะ อําเภอหลังสวน และอําเภอละแม (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11, ขอมูลสารสนเทศงานแผนงานงบประมาณ : 2559)

วิสัยทัศน คือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปนองคกรท่ีมีการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
พัฒนาสูความเปนเลิศในระดับสากล (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, ขอมูลสารสนเทศ
งานแผนงานงบประมาณ : 2559)

พันธกิจ คือ พัฒนาและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสูระดับสากล
โดยใหผูเรียนเปนบุคคลท่ีมีความรูคูคุณธรรม (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ขอมูลสารสนเทศงานแผนงานงบประมาณ, 2559)

คานิยมรวม คือ ยิ้มแยมแจมใส วองไวทุกงาน บริการประทับใจ มีวินัยและคุณธรรม
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ขอมูลสารสนเทศงานแผนงานงบประมาณ,
2559)

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศ
และตางประเทศเพ่ือเปนแนวทางในการทําวิจัย ดังตอไปนี้
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งานวิจัยในประเทศ
สุดา หม่ืนจง (2554) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผูสอน

โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเบตง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น
ของครูผูสอน โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเบตง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 3 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูผูสอน โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเบตง จํานวน 127 คน
ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเบตง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 3 ในภาพรวมท้ัง 8 ดาน ไดแก ดานความเปนผูนําทางวิชาการ ดานการรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน ดานการตัดสินใจ ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงาน ดานความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ดานการแสวงหาความรูใหม ๆ และดานการติดตอสื่อสาร โดยภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนของครูผูสอน
โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเบตง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
พบวา ครูผูสอนท่ีมีเพศตางกัน วุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนครูผูสอนท่ีมี
อายุตางกัน ประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน

สันทนีย บุญถนอม (2554) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรม การบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ศึกษาขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัย คือ ครูผูสอน จํานวน 272 คน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการ
กําหนดเปาหมาย ดานการติดตอสื่อสาร ดานการตัดสินใจ ดานการควบคุมบังคับบัญชา ดานการ
เปนผูนํา และดานการจูงใจ ตามลําดับ ในสวนของความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยมีความ
สัมพันธกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อยูในระดับสูง คือ ดานการกําหนด
เปาหมาย รองลงมา คือ ดานการควบคุมบังคับบัญชา และดานการตัดสินใจตามลําดับ
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อธิตา คําปลอง (2554) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของ
ผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเปนนักบริหารมืออาชีพ
ของผูบริหารสถานศึกษา การบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการในโรงเรียน
และความสัมพันธระหวางคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการ
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการวิจัย คือ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2553 จํานวน 320 คน
ผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะความเปนนักบริหารมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการเปนผูนํา ดานการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร รองลงมา คือ
ดานคุณธรรม จริยธรรม สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการจัดระบบสําหรับการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู สวนดานต่ําสุด
คือ การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน และคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา
ทุกดาน มีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ชัชชัย ไชยโย (2555) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครู
อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบศึกษาคุณลักษณะ
ของผูบริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูอําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ จําแนกตามตัวแปร เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณสอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูอําเภออาวลึก
จังหวัดกระบี่ จํานวน 165 คน ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็น
ของครูอําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งคุณลักษณะ
ท่ีครู มีความคิดเห็นสูงสุด คือ คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา คือ คุณลักษณะดาน
บุคลิกภาพ ดานภาวะผูนํา ดานความสามารถในการบริหารงานสถานศึกษา และดานทักษะการ
บริหาร ตามลําดับ สวนการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูอําเภอ
อาวลึก จังหวัดกระบี่ โดยจําแนกตามสถานภาพ พบวา เพศชายกับเพศหญิง มีความคิดเห็นตอ
คุณลักษณะ ของผูบริหารมืออาชีพไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาดานอายุท่ีแตกตางกันพบวา มีความ
คิดเห็นตอคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพไมแตกตางกัน สวนครูท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพแตกตางกัน และในดานประสบการณสอน
ท่ีแตกตางกันของครู มีความคิดเห็นเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพแตกตางกัน
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เบญจพร สมุทรเศรษฐ (2555) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครู กศน. จํานวน 8 คน นักศึกษา กศน. จํานวน 50 คน และผูปกครอง
จํานวน 50 คน ผลการศึกษา พบวา การพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานนาเดิม จังหวัดสุราษฎรธานี โดยดําเนินการ
เปน 2 วงรอบ โดยแตละวงรอบ ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต การสะทอนผล
ในวงรอบท่ี 1 พบวา ดานการปองกันและแกไขนักเรียน โดยภาพรวมสามารถแกไขปญหาไดเปน
ท่ีนาพอใจ นักเรียนกลุมเสี่ยงท่ีเปนกลุมเปาหมายเม่ือดําเนินกิจกรรมในวงรอบท่ี 1 พบวา นักเรียน
ในกลุมเสี่ยงมีจํานวนลดลงแตตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และในวงรอบท่ี 2 พบวา นักเรียน
กลุมเสี่ยงไดลดจํานวนลง พฤติกรรมนักเรียนเปลี่ยนไปในทางท่ีดีข้ึน ทําใหการพัฒนาการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานนา
เดิม จังหวัดสุราษฎรธานี ประสบความสําเร็จ นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรม
กอนและหลังการดําเนินกิจกรรม

ไพฑูรย ศรีวะสุทธิ์ (2555) ไดศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอทาแซะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 1 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอทาแซะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอทาแซะ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จํานวน 242 คน ผลการศึกษา พบวา
การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอทาแซะ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 4 ดาน คือ ดานการเตรียมและการวางแผนดําเนินงาน ดานการดําเนินงานตามแผน ดานการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม และดานการประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูท่ีมีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอ
ทาแซะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ท่ีมีสถานภาพในการปฏิบัติงาน
ประเภทของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดาน
แตกตางกัน
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ไพบูลย จําปาปน (2555) ไดศึกษาคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูตอคุณลักษณะ
ความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
จําแนกตามตําแหนง เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
คือ ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จํานวน 400 คน
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 62 คน และครูผูสอน จํานวน 338 คน ผลการศึกษา
พบวา คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขาราชการครูท่ีมีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอ
คุณลักษณะความเปน มืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกตางกัน สวนขาราชการครู
ท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณลักษณะ
ความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน

ยุทธพงษ ก่ิงวิชิต (2555) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 การวิจัยมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามเพศและขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
คือ ครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จํานวน
331 คน ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานวิสัยทัศน
ดานความรับผิดชอบ ดานการตัดสินใจ ดานการติดตอสื่อสาร ดานคุณธรรมและจริยธรรม เปนรายดาน
และรายขอ รวมทุกดาน พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาจําแนกตามเพศ และขนาดของโรงเรียน แตกตางกัน สวนผลการเปรียบเทียบความแตกตาง
เปนรายคู พบวา ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
ในดานวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม สวนในรายคูอ่ืน ๆ แตกตางกัน ผลการศึกษาปญหา และ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิสัยทัศนผูบริหารควรมีวิสัยทัศน



93

ในการทํางานท่ีเปนปจจุบันและติดตามขาวสารเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ดานความรับผิดชอบ
ผูบริหารมีการแบงภาระหนาท่ีอยางชัดเจนและกระจายในความรับผิดชอบใหผูใตบังคับบัญชามีสวน
รับผิดชอบรวมดวย ดานการตัดสินใจ ผูบริหารมีการตัดสินใจท่ีเด็ดขาดและเปดโอกาสใหครูมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ในดานการบริหารงานดานตาง ๆ มีความเปนกลาง
ในการตัดสินปญหา ดานการติดตอสื่อสาร ผูบริหารควรมีการติดตอสื่อสารท่ีสามารถเขาถึงไดงาย
และปรับเขากับสถานการณปจจุบันได ดานคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหารใชหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการปกครองผูใตบังคับบัญชา

ศิริรัตน สุวรรณระ (2555) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูเทศบาลท่ีมีตอพฤติกรรมการบริหาร
งานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเทศบาลท่ีมีตอพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูเทศบาล
ท่ีปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จํานวน 217 คน ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็น
ของครูเทศบาลท่ีมีตอพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร
จังหวัดสุราษฎรธานี อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานภาวะความเปนผูนํา ดานแรงจูงใจ
ดานการติดตอสื่อสาร ดานการตัดสินใจ ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเทศบาลท่ีมี
ตอพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี
จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการสอน พบวา ครูเทศบาลท่ีมีวุฒิการศึกษา
ตางกันมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนแตกตางกัน ครูเทศบาลท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ
ในการสอนตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน

สุธน พรหมพฤกษ (2555) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 การวิจัยมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน 594 คน ผลการศึกษาพบวา ระดับ
ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 อยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา
ดานคุณธรรมและจริยธรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด และระดับมากท่ีสุดในขอมีความซื่อสัตย มีความครองตนท่ีดี
และความรับผิดชอบ สวนความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตาม เพศ วุฒิ
การศึกษา และขนาดของสถานศึกษาไมแตกตางกัน แตการปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ
ดานงานประชาสัมพันธ ดานงานการเงินและบัญชี และดานงานพัสดุ แตกตางกัน โดยผูบริหาร
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โรงเรียนขนาดเล็กกับผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง และผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กกับผูบริหาร
โรงเรียนขนาดใหญ การปฏิบัติงานแตกตางกัน สวนการปฏิบัติงานของผูบริหาร โรงเรียนขนาดกลาง
กับผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญไมแตกตางกัน

สุนันทา พวงทอง (2555) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
ในทรรศนะของครู สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
และเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในทรรศนะของครู สังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูผูสอน จํานวน 248 คน ผลการศึกษา
พบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในทรรศนะของครู สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมอยูในระดับพึงประสงคมากท่ีสุด โดยเรียงตามลําดับ คือ คุณลักษณะ
ดานความรู ความสามารถ คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะดานภาวะผูนํา คุณลักษณะ
ดานมนุษยสัมพันธ และคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ สวนการเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ครูท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ขนาดของสถานศึกษาท่ีตางกัน
มีทรรศนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ครูท่ี
มีประสบการณตางกัน มีทรรศนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม
แตกตางกันและเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูท่ีมีเพศตางกัน มีทรรศนะเก่ียวกับคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาดานภาวะผูนําแตกตางกัน ครูท่ีมีประสบการณตางกัน มีทรรศนะ
เก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาดานภาวะผูนํา ดานความรู ความสามารถ
และดานคุณธรรม จริยธรรมแตกตางกัน ครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีทรรศนะ
เก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาดานบุคลิกภาพแตกตางกัน

เกษราภรณ กลับ (2556) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัด
สุราษฎรธานี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดเทศบาลจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 183 คน ผลการศึกษา พบวา การดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวม และ
รายดานอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีเพศตางกัน ประสบการณการทํางานตางกัน มีการปฏิบัติงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวนผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีขนาดแตกตางกัน มีการปฏิบัติงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนแตกตางกัน
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ปติพร วงศรัตนโชติกุล (2556) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ตามความคิดเห็นของครู ในอําเภอ
เกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 กลุมตัวอยาง ท่ีใช
ในการวิจัย คือ ครูผูสอน จํานวน 135 คน ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนในยุค
แหงการเปลี่ยนแปลง ตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย คือ ดานความเปนผูนําทางวิชาการ
ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถในการบริหารงาน และดานคุณธรรม จริยธรรม พบวา โดยรวม และ
รายดานอยูในระดับมาก ดานความเปนผูนําดานวิชาการ มีการสงเสริมใหครูนําเปาหมายและวัตถุประสงค
ทางวิชาการของสถานศึกษาไปปฏิบัติมากท่ีสุด ดานบุคลิกภาพมีความเชื่อม่ันในตนเองในการตัดสินใจ
มากท่ีสุด ดานความสามารถในการบริหารงาน การสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคมากท่ีสุด และดานคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต
ตอหนาท่ีการงาน และมีความโปรงใสในการปฏิบัติมากท่ีสุด

สุมาลี ทองงาม (2556) ไดศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน
วัดโคนอน สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การวจิัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโคนอน สํานักงานเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 6 คน ครูท่ีปรึกษา จํานวน 6 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 6 คน และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 6 คน รวม 26 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง
ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโคนอน มีการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และการมีสวนรวมจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน ชุมชน
และผูมีสวนเก่ียวของ การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน รวมท้ังมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรายงานผล
การบริหารจัดการท่ีชัดเจนตรวจสอบได

ฤทัยทิพย พัดทอง (2556) ไดศึกษาการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสูความเปนเลศิ
ของโรงเรียนองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน
และสภาพท่ีพึงประสงคของการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสูความเปนเลิศของโรงเรียน
องครักษ และเพ่ือเสนอวิธีการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสูความเปนเลิศของโรงเรียน
องครักษ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการนักเรียน และ
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คณะกรรมการผูปกครองเครือขายโรงเรียนองครักษ จํานวน 119 คน ผลการศึกษาพบวา การบริหาร
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสูความเปนเลิศของโรงเรียนองครักษ ดานท่ีมีความตองการจําเปน
มากท่ีสุด คือ ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม รองลงมา คือ ดานการประเมินผล ดานการเตรียมการ
และการวางแผน และดานการปฏิบัติงานตามแผน ตามลําดับ วิธีการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนสูความเปนเลิศของโรงเรียนองครักษในแตละดาน ไดแก ดานการเตรียมการและการวางแผน
คือ จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติงานตามแผน คือ มีการสงตอนักเรียน
ใหผูเชี่ยวชาญภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม คือ การสงบุคลากร
เขารับการอบรมและนํามาเผยแพร หรือการมอบเกียรติบัตรผูปฏิบัติหนาท่ีดีเดน ดานการประเมินผล
คือ มีการจัดนิทรรศการการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูแตละคน รวมท้ังการเผยแพรผานเว็บไซต
และการทํารายงานประจําป

ยุวดี ปนงา (2556) ไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนา
การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยใชวิธีการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2547
เปนกรอบแนวคิด กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาสายชั้น ครูแนะแนว
ครูท่ีปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูปกครอง จํานวน 41 คน ผลการศึกษา
พบวาสภาพการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการดําเนินงาน ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดาน
การเตรียมการและการวางแผน มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับครูในการดําเนินงาน ดานการ
ปฏิบัติตามแผน ครูท่ีปรึกษาดําเนินการตามข้ันตอนท้ัง 5 ข้ัน คือ 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมนักเรียน 4) การปองกันและแกไขปญหา 5) การสงตอ ดาน
การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน มีการรายงานผลการดําเนินงานอยางละเอียดและนําผลการ
ประเมินมาใชในปรับปรุงพัฒนางาน ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และผูปกครอง ในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการให
คําแนะนําและดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด ปญหาท่ีพบจากการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน คือ การวางแผนการทํางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกันระหวางครูและผูบริหาร
สถานศึกษา มีขอจํากัดเรื่องเวลาและเรื่องงบประมาณ ครูและบุคลากรขาดเทคนิค ขาดความรูในการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การกํากับ ติดตาม ขาดความตอเนื่อง ผูปกครองใหความ
รวมมือคอนขางนอย อวยชัย ศรีตระกูล (2556) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา การวิจัยมีวัตถุประสงค
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เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ใน
สถานศึกษา เพ่ือสรางรูปแบบการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และเพ่ือ
ประเมินรูปแบบการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาสภาพและแนวทาง
การบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ศึกษากระบวนการบริหารในสถานศึกษา
ท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) จากโรงเรียนในภาคเหนือ จํานวน 6 แหง สัมภาษณแนวทาง
การบริหารจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน 2) การสรางรูปแบบการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาโดยนําขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 มายกรางรูปแบบการบริหารระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบดวยการสนทนากลุม
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน และ 3) การประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของรูปแบบ การ
บริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยการรับฟงความคิดเห็นจากผูบริหาร
การศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการศึกษาในครั้งนี้
พบวา 1. สภาพและแนวทาง การบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย หลักการ
และแนวคิดในการบริหาร ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหาร ไดแก การกําหนดนโยบาย การสงตอนโยบาย
การมีสวนรวมของบุคลากรและการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย การวางแผน
การจัดโครงสรางองคกร การนําองคกร การปฏิบัติการ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การปรับปรุง พัฒนาและการประสานงาน 2. รูปแบบการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา ท่ีสรางข้ึน 3 องคประกอบ ไดแก หลักการและแนวคิดในการบริหาร ปจจัยท่ีสงผลตอ
การบริหาร กระบวนการบริหาร ประกอบดวย การวางแผน การจัดโครงสรางองคกร การนําองคกร
การปฏิบัติการ การตรวจสอบติดตาม และประเมินผล การปรับปรุง พัฒนา และการประสานงาน
3. การประเมินรูปแบบการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนมีความ
เปนไปไดในการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมากและมีประโยชนอยูในระดับมากท่ีสุด

ชิสา เพตาเสน (2557) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามความตองการ
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
และเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความตองการของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จํานวน 302 คน ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาตามความตองการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 มีการปฏิบัติอยู ในระดับมาก ท้ังโดยภาพรวมและรายดาน โดยดานความรู
ความสามารถในการบริหาร มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดานภาวะผูนํา ดานมนุษยสัมพันธ
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ดานบุคลิกภาพ และดานคุณธรรม ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามความตองการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณการสอน ขนาดของสถานศึกษาท่ีสังกัด มีความคิดเห็นตอ
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน

ธีระศักดิ์ ไชยชนะ (2558) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบ
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสุราษฎรธานี
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 242 คน
ผลการศึกษา พบวา การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียน สังกัดเทศบาล
ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ คือ ดานการสงตอ
นักเรียน ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ดานการปองกันและแกไข
ปญหา และดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน พบวา ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีมีเพศตางกัน ประสบการณ
การทํางานตางกัน และวุฒิทางการศึกษาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ไมแตกตางกัน

นิรมล มากภักดี (2558) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
กับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษากับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จํานวน 297 คน ผลการศึกษา
พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 2 มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท้ังโดยรวมและรายดาน โดยดานความรู ความสามารถในการ
บริหาร มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดานภาวะผูนํา ดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ และดาน
คุณธรรม ตามลําดับ การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท้ังโดยรวมและรายดาน โดยดาน
บุคลากร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานบริหารท่ัวไป ดานงบประมาณ และดานวิชาการตามลําดับ
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธ
ทางบวก
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บุหลัน พุฒพิทักษ (2558) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง
กับการดําเนินงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการดําเนินงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัย คือ ครู จํานวน 265 คน ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยภาพรวม และรายดาน
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานการเห็นคุณคาของทรัพยากรมนุษย ดานการสื่อสาร และเปน
นักฟงท่ีดี ดานการมีวิสัยทัศน ดานการปฏิบัติงานใหเกิดความกาวหนาอยางตอเนื่อง ดานการใชหลักการ
บริหารความเสี่ยง และดานการมีความเชื่อวาองคกรเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ สําหรับการดําเนินงาน
วิชาการโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการวัดผลประเมินผล ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ดานการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา และดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

สมนึก อินทรเทพ (2558) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา การดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ขาราชการครู
จํานวน 317 คน ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท้ังภาพรวมและ
รายดาน อยูในระดับมาก และการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการปฏิบัติท้ังภาพรวมและรายดาน อยูใน
ระดับมากเชนกัน ในสวนของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับสูง และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาดานการ
เปนผูนํา ดานการสรางแรงจูงใจ และดานการตัดสินใจ สงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี

งานวิจัยตางประเทศ
Robbins (2000) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะท่ีหลากหลาย ลักษณะงาน งานท่ีสําคัญ

ความมีอิสระในการทํางาน และผลยอนกลับท่ีเปนจริงของงานกับแรงจูงใจภายในสูงในการทํางาน
ผลการศึกษา พบวา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวางลักษณะงาน งานท่ีสําคัญ ความมีอิสระ
ในการทํางาน และผลยอนกลับท่ีเปนจริงของงานกับแรงจูงใจภายในสูงในการทํางาน

Robert Loweand Keith Swink (2000) ไดศึกษาสภาพของโรงเรียนในอนาคตวาจะเปน
โรงเรียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยสังคมและชุมชนจะเขามามีสวนรวมในการบริหาร ผูบริหารโรงเรียน
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จะตองเปนผูท่ีทันตอเหตุการณ ซึ่งสังคมมีความคาดหวังในเรื่องการบริหาร 3 เรื่อง คือ ความเปนเลิศ
บทบาทของผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูมีความรู ความสามารถท่ีจะประสานงานกับชุมชนได ยินดีบริการ
และตองสรางสรรค?ความเปนเลิศทางการศึกษา ความเสมอภาค บทบาทของผูบริหารโรงเรียน
ตองเปนผูท่ีมีจิตใจโอบออมอารี มีคุณธรรม จริยธรรม และตองเปนผูท่ีมีความโปรงใส

Yuen (2001) ไดศึกษาความเชื่อในการบริหารงานแนะแนวและการใหคําปรึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพของครูแนะแนวในฮองกง ประเทศจีน โดยศึกษาทัศนคติของครูแนะแนวเก่ียวกับองคประกอบ
ของการปฏิบัติงานดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษาภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมตัวอยาง คือ ครูแนะแนวในฮองกง ประเทศจีน โดยการจัดสนทนากลุม (Focus Group) ผลการศึกษา
พบวา ครูแนะแนวแสดงความคิดเห็นวาความคาดหวังในผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึน การใหบริการแนะแนว
ดวยความเขาใจกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนในภาพรวม คุณภาพของบุคลากรและความเชื่อ
ในดานบวกเก่ียวกับงานแนะแนว และการใหคําปรึกษาภายในโรงเรียนคือองคประกอบสําคัญของงาน
แนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ และทัศนคติท่ีมีตองานแนะแนว การใหคําปรึกษาของครูแนะแนว คือ ตัวทํานาย
ระดับความทอแท การสูญเสียความเปนตัวของตัวเอง โดยเฉพาะความสําเร็จของบุคลากร

Hoy and Miskel (2001) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูนํา โดยแบงคุณลักษณะของผูนําเปน
3 ลักษณะ คือ ความเปนผูมีความสามารถ ประกอบดวย การมีไหวพริบ การตื่นตัว ทันตอเหตุการณ
การใชเวลา ภาษาพูด การเปนผูริเริ่ม และการเปนผูตัดสินปญหาท่ีดี ในดานความเปนผูมีความสําเร็จ
ประกอบดวย การสําเร็จทางดานวิชาการ และการแสวงหาความรู ดานความเปนผูมีความรับผิดชอบ
ประกอบดวย การเปนท่ีพ่ึงของคนอ่ืนได มีความสมํ่าเสมอ ม่ันคง อดทน กลาพูด กลาทํา เชื่อม่ัน
ในตนเอง และมีความทะเยอทะยาน ดานความเปนผูมีสวนรวมในดานกิจกรรม ดานสังคม ใหความรวมมือ
รูจักปรับตัว และมีอารมณขัน ดานความเปนผูมีฐานะทางสังคม เปนท่ีรูจักท่ัวไป

Goodman, Robert and Other (2002) ไดศึกษาเรื่องการใชแบบสอบถาม SDQ (Strengths
and Difficulties Questionnaire) แบบประเมินพฤติกรรมเด็กเพ่ือคัดกรองเด็กท่ีมีความผิดปกติ
ทางจิตใจกับกลุมตัวอยางในชุมชน เพ่ือนํา SDQ ไปใชเปนเครื่องมือในการสํารวจคัดกรองหาพัฒนาการ
เด็กท่ีมีสภาวะความผิดปกติทางจิตใจในชุมชน กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม คือ เด็กและเยาวชน
ผูปกครอง ครู ผลการศึกษาพบวา มีความแตกตางกันในเรื่องสมมติฐานของสภาวะความผิดปกติ
ทางจิตใจ ซึ่งเปนสภาวะท่ีเกิดข้ึนเฉพาะบุคคล เปนความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ สภาวะความแตกตาง
ของบุคคล เชน พฤติกรรมอยูไมนิ่ง อยูไมสุข ซึมเศรา และพฤติกรรมไมพึงประสงคอ่ืน ๆ การใช
แบบสอบถาม SDQ เพ่ือคัดกรอง มีประโยชนทําใหสามารถตรวจสอบ แยกแยะ คัดกรอง พฤติกรรม
ท่ีไมพึงประสงคทางดานจิตใจ อารมณ และพฤติกรรมอ่ืน ๆ สามารถนําไปใชประโยชนในการดูแล
นักเรียนตอไป
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Mathai, Anderson and Bourne (2002) ไดศึกษาเรื่องการใชแบบสอบถาม SDQ (Strengths
and Difficulties Questionnaire) ในการคัดกรองนักเรียนเบื้องตนในการรับเด็กและเยาวชนของ
ศูนยบริการสุขภาพจิตชุมชน การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลประสิทธิภาพของแบบสอบถาม
SDQ ท่ีใชเปนเครื่องมือในการคัดกรองพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคดานอารมณและพฤติกรรมเด็ก และ
วัยรุน ของศูนยบริการสุขภาพจิตชุมชน กลุมตัวอยาง คือ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผูปกครอง ครูและ
เยาวชนท่ีมีอายุมากกวา 11 ป ผลการศึกษาพบวา แบบสอบถาม SDQ สามารถตรวจสอบ แยกแยะ
คัดกรองนักเรียนท่ีมีปญหาดานอารมณ และพฤติกรรมไดอยางชัดเจน สามารถนําไปใชประโยชนในการ
คัดกรองเด็กและเยาวชนเพ่ือรับเขาศูนยบริการสุขภาพจิตชุมชน

Kelly (2003) ไดศึกษาเรื่องการประเมินผลการจัดโปรแกรมใหคําปรึกษาแบบเนนความเขาใจ
สําหรับโรงเรียน Jamaican School ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก ทัศนคติของกลุมตัวอยางเก่ียวกับการจัดการ
แนะแนวในโรงเรียน Jamaican School กลุมตัวอยาง จํานวน 420 คน ประกอบดวย นักเรียน 151 คน
ครู 130 คน ครูแนะแนว 44 คน อาจารยใหญ 37 คน และผูปกครอง 58 คน จากโรงเรียน 54 แหง
ผลการวิจัยพบวา เด็กในชวงวัยเรียนของ Jamaican School ตองเผชิญหนากับสภาพความจริง ซึ่งมี
ผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการดานอาชีพและดานการพัฒนาดานบุคลิกภาพ/สังคม ผลจากการ
วิเคราะหขอมูลโดยการใชแบบสอบถามชุด Wilcoxon Signed Rank Test พบวา มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ ระหวางสภาพการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน Jamaican School แบบท่ีเปนจริง
ในปจจุบันกับแบบท่ีความคาดหวัง ดังนั้น กลุมผูบริหาร ครูและผูปกครอง จึงตองการใหเนนองคประกอบ
ท่ีสําคัญ ๆ ในการจัดโปรแกรมการแนะแนวและใหคําปรึกษาแบบเนนความเขาใจ (Comprehensive
Guidance Counseling Program : CGCP)

Mackey (2003) ไดศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของอุดมการณในการควบคุมอัตราการออก
กลางคันของนักเรียน ตามความคิดเห็นและการรับรูของคณะผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ 4 - A ในรัฐเทกซัส การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงหาความสัมพันธของแนวทางในการควบคุม
อัตราการออกกลางคันของนักเรียนจากคณะบริหาร กลุมตัวอยาง คือ คณะบริหาร จํานวน 14 คน
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับ 4 - A จํานวน 22 โรงเรียน ในรัฐเทกซัส ผลการศึกษา
พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการปรับเปลี่ยนบรรยากาศของโรงเรียน ซึ่งมีผลตอการ
ตัดสินใจของนักเรียนในการศึกษาตอหรือออกกลางคัน ผูบริหารจึงควรเปนแบบอยางท่ีดี มีบทบาท
ทางบวก สรางความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน กระตุนใหครูฝกอบรมในเรื่องความสนใจ
ในดานมนุษยธรรมใหมากข้ึน อาจมีผลทําใหบรรยากาศของโรงเรียนดีข้ึน ลดปญหาออกกลางคัน
ของนักเรียนได

Leggett (2004) ไดศึกษาเก่ียวกับการสํารวจผลกระทบของการจัดโปรแกรมใหคําปรึกษา
ในชั้นเรียน โดยเนนทักษะการแกปญหาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุมตัวอยาง คือ นักเรียน
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เกรด 4 จํานวน 67 คน และครู 4 คน กําหนดใหนักเรียนในกลุมทดลองไดรับการอบรมในโปรแกรม
ใหคําปรึกษาโดยเนนทักษะการแกปญหา เปนเวลา 1 ชั่วโมง/สัปดาห ระยะเวลา 11 สัปดาห สวน
กลุมควบคุมจะไมไดรับการอบรมดังกลาวในชวงเวลานี้ นักเรียนท้ัง 2 กลุมจะไดรับการประเมินผลโดย
ใชแบบสอบถาม Coopersmith Self - Esteem Inventories (Coopersmith, 2002) และ The
Children’s Hope Scale (Synder. 1997) เพ่ือประเมินผลของระดับความเชื่อม่ันในตนเองและการ
มีความหวังของนักเรียน การประเมินผลดานทัศนคติของครูและนักเรียนเก่ียวกับสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน โดยใชแบบสอบถาม Classroom Environment Scale (Trickett& Moos, 2002)
ผลการศึกษา พบวา โปรแกรมใหคําปรึกษาโดยเนนทักษะการแกปญหา (SFC) เปนรูปแบบหนึ่ง
ของการดูแลชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแกนักเรียนในชั้นเรียน ซึ่งมีผลกระทบในดานบวกตอการจัด
การศึกษา และผลการวิจัย ยังสนับสนุนขอมูลท่ีพบวา การจัดโปรแกรมใหการดูแลชวยเหลือ และ
ใหคําปรึกษาแกนักเรียนอยางเหมาะสมตามระดับอายุ จะมีผลในการชวยใหกระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการบริหารจัดการ และกระบวนการเรียนรูมีความสะดวกมากข้ึน ทําใหเกิดชั้นเรียนท่ีสามารถ
ใชทักษะการแกปญหาในดานบวกได

Cotton (2006) ไดศึกษาเก่ียวกับความคาดหวังและผลผลิตนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีความคาดหวัง
สูงในการเรียน พบวา ในโรงเรียนท่ีไดรับการคาดหวังในระดับสูง และไดรับการยกยองวามีความพรอม
ดวยปจจัยท่ีมีความสัมพันธของภาวะผูนําของผูบริหารท่ีแข็งแกรง โรงเรียนมีสภาวะแวดลอมท่ีปลอดภัย
มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีการวางเปาหมายของโรงเรียน มีการพัฒนาและปรับวิธีการดวยการ
ปองกันและดูแลนักเรียนอยางใกลชิด พัฒนาความฉลาดของนักเรียนจากการอาน เนนความสําคัญ
ของการบรรลุผลทางความรูของนักเรียน มีทีมงาน คณะทํางานท่ีมีความคาดหวังสูง ในตนเอง มีการ
สรางแรงจูงใจในการดําเนินงาน

Tomas (2012) ไดศึกษาเก่ียวกับความเปนผูนําในอาชีพและเทคนิคการศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 ผลการศึกษาพบวา ผูนําควรมีลักษณะความคิดในสิ่งใหม ๆ วิธีการใหม ๆ มากข้ึน เพ่ือนําครู
ไปสูการปรับปรุงแผนการสอนและการประเมินหลักสูตร ซึ่งผูบริหารท่ีดีนั้นจะตองทําหนาท่ีเปนผูนํา
เพ่ือใหผูอ่ืนทําตามในสิ่งท่ีถูกตอง นําพาสถานศึกษาไปสูแนวหนาหรือชั้นนําใหได

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยท้ังในประเทศ และตางประเทศท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษา และการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
สรุปไดวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา คือ พฤติกรรมหรือลักษณะประจําตัวของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีแสดงออกมาในฐานะผูนํา มีการใชหลักการ วิธีการตาง ๆ ใชศาสตรและศิลปมาประยุกตใช
ในการบริหารสถานศึกษา รวมไปถึงการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
อยางเปนระบบ มีข้ันตอน ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึง
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มีการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข

การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย และบรรลุผล
อยางแทจริงนั้นตองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวน เพ่ือเปนการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน รวมไปถึงการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ใหประสบความสําเร็จ เกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติตอไป ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจะบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีสถานศึกษา
ตองการไดนั้น ตองอาศัยองคประกอบจากหลายสวน รวมไปถึงบุคลากรท่ีเก่ียวของ ซึ่งผูท่ีเปนหัวใจ
สําคัญในการดําเนินงาน คือ ผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะตองมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในดานตาง ๆ
มีเทคนิค วิธีการ มีความรู ความเขาใจกระบวนการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
รวมไปถึงครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ครูท่ีเก่ียวของจะตองมีการศึกษา เรียนรู ทําความเขาใจ
ข้ันตอน วิธีการ และการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษา และการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
และนํามาสังเคราะหตัวแปรท่ีเก่ียวของโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางท่ี 2.5 การสังเคราะหตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
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1. ดานการมีภาวะผูนํา  -   -      *
2. ดานการสรางแรงจูงใจ     -  - - -  *
3. ดานการติดตอสื่อสาร  -     - - -  *
4. ดานการตัดสินใจ       - - -  *
5. ดานบุคลิกภาพ - - - - - -    - -
6. ดานมนุษยสัมพันธ - - - - - -  -  - -
7. ดานคุณธรรม - - - -  -    - -
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ตารางท่ี 2.5 (ตอ)

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
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8. ดานความรูความสามารถ
ความฉลาดในการบริหารงาน -  - - - -    - -

9. ดานการควบคุม  - -  - - - - - - -
10. ดานการมีปฏิสัมพันธ  - - - - - - - - - -
11. ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  - - - - - - - - - -
12. ดานการกําหนดเปาหมาย  - -  - - - - - - -
13. ดานวิสัยทัศน - - - -  - - - - - -
14. ดานความรับผิดชอบ -  - -  - - - - - -
15. ดานวิชาการ - -  -  - - - - - -
16. ดานความมีชีวิตชีวา -  - - - - - - - - -

จากตารางสังเคราะหตัวแปรท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา พบวา
มีการ ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีลักษณะสอดคลองกันไวมากมาย ผูวิจัยจึงนํามา
สังเคราะหและคัดเลือกจากความถ่ี ซึ่งมีการกลาวถึงมากท่ีสุด มากําหนดเปนตัวแปรท่ีนําไปสูการวิจัย
ในครั้งนี้ จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย ดานการมีภาวะผูนํา ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการติดตอสื่อสาร
และดานการตัดสินใจ
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ตารางท่ี 2.6 การสังเคราะหตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

การบริหารจัดการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
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1. ดานการเตรียมการและการวางแผนดําเนินงาน  - -  -   - - *
2. ดานการดําเนินงานตามแผน -   -     - *
3. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม -      -   *
4. ดานการประเมินผล - -      -  *
5. ดานการเตรียมการและการวางแผน - - - - - - - -  -
6. ดานการวางแผนการดําเนินงาน -   - - - -  - -
7. ดานการปฏิบัตงิานตามแผน  - -  - - - -  -
8. ดานการศึกษาสภาพและทิศทางการดําเนินงาน - - - -  - - - - -
9. ดานการปรับปรุงพัฒนา -  - - - -   - -
10. ดานการกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน  - - - - - - - - -
11. ดานการประเมินเพ่ือทบทวน - - - -  - - - -

จากตารางสังเคราะหตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
พบวา มีการศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีลักษณะสอดคลองกันไว
มากมาย ผูวิจัยจึงนํามาสังเคราะหและคัดเลือกจากความถ่ี ซึ่งมีการกลาวถึงมากท่ีสุด มากําหนดเปน
ตัวแปรท่ีนําไปสูการวิจัยในครัง้นี้ จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน
ดานการดําเนินงานตามแผน ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และดานการประเมินผล
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วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
ซึ่งผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง

ผูวิจัยไดศึกษาประชากรและกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 993 คน
2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 278 คน
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 :

608 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2551 : 109) กําหนดสัดสวนเปนรายอําเภอ แลวดําเนินการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก แสดงสัดสวนดังตารางท่ี 3.1

ตารางท่ี 3.1 แสดงสัดสวนประชากรและกลุมตัวอยาง

อําเภอ จํานวนประชากร(คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)
เมืองชุมพร 364 69
ทาแซะ 57 26
ปะทิว 91 25
สวี 161 41
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ)

อําเภอ จํานวนประชากร(คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)
ทุงตะโก 39 22
พะโตะ 27 19
หลังสวน 191 43
ละแม 63 33

รวม 993 278

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร โดยแบบสอบถาม
แบงออกเปน 3 ตอน คือ

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ แบงออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานการมีภาวะผูนํา
2) ดานการสรางแรงจูงใจ 3) ดานการติดตอสื่อสาร 4) ดานการตัดสินใจ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยใชเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณลักษณะอยูในระดับมากท่ีสุด
ระดับ 4 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณลักษณะอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณลักษณะอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณลักษณะอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา มี คุณลักษณะอยู ในระดับนอย ท่ีสุ ด

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ แบงออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานการเตรียมการ
และวางแผนดําเนินงาน 2) ดานการดําเนินงานตามแผน 3) ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 4) ดานการ
ประเมินผล เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใชเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้



108

ระดับ 5 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
ระดับ 4 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด

การสรางเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ

การสรางเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะ

ของผูบริหารสถานศึกษา และการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
2. กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและกําหนดนิยามศัพทเฉพาะเก่ียวกับคุณลักษณะ

ของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
3. สรางแบบสอบถามเพ่ือใชในการวิจัย จากขอมูลท่ีศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของ
4. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน เสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบ

ความถูกตอง แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณตามขอเสนอแนะ
5. นําแบบสอบถามท่ีแก ไขและปรับปรุง เรียบรอยแลวไปตรวจสอบคุณภาพ

หาคาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
ประกอบดวย

5.1 ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาปริญญาโทดานภาษาไทย
หรือผูท่ีมีผลงานทางวิชาการ

5.2 ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยหรือวัดผล จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป
5.3 ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา จํานวน 3 คน วุฒิการศึกษาปริญญาโท

ข้ึนไป
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความถูกตอง และความเหมาะสมของการใชภาษา ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเนื้อหา โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามนั้นกับประเด็นหลักของเนื้อหา
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) ท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60 เปนตนไป
ตามวิธีการของ Rovinelli and Hambleton
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+1 เม่ือเห็นวาขอคําถามตรงกับขอบขายเนื้อหาตามท่ีระบุไว
0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามตรงกับขอบขายเนื้อหาตามท่ีระบุไว
- 1 เม่ือแนใจวาขอคําถามไมตรงกับขอบขายเนื้อหาตามท่ีระบุไว

6. นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try Out) กับครูท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน

7. นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค (พิสณุ ฟองศรี, 2552 : 140) ซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน
ท้ังฉบับเทากับ 0.98 ซึ่งถือวาเปนแบบสอบถามท่ีมีความเชื่อม่ันเหมาะสมแกการนําไปใชในการเก็บ
ขอมูลจริง

8. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือใชในการเก็บขอมูลตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการและข้ันตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เพ่ือขอความอนุเคราะห

ไปยังสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ในการ
เก็บรวบรวมขอมูลวิจัย

2. ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใหครูผูสอน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร เปนผูตอบแบบสอบถาม

3. ในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับผูตอบ
แบบสอบถามและรับคืนดวยตนเอง จํานวน 278 ฉบับ

4. นําแบบสอบถามท่ีไดรับมาตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณและจํานวนของ
แบบสอบถาม เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหและประมวลผลขอมูล
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้

1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไป เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
โดยการหาคารอยละ (Percentage)
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2. วิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน แปลความหมายรายขอ รายดาน และความหมายในภาพรวม โดยใชคาเฉลี่ย
(Mean : Χ) และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) (ผองศรี วาณิชยศุภวงศ,
2546) ใชเกณฑการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

4.50 - 5.00 หมายความวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด

3.50 - 4.49 หมายความวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก

2.50 - 3.49 หมายความวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับปานกลาง

1.50 - 2.49 หมายความวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับนอย

1.00 - 1.49 หมายความวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด

3. วิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553)
โดยใชเกณฑการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ดังนี้

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.61 - 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับสูง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.41 - 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.01 - 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.00 หมายถึง ไมมีความสัมพันธกัน

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for Social Sciences for Windows)
ดังนี้
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1. สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
1.1 คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

(Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach)
1.2 คาความเท่ียงตรงของเนื้อหาดัชนีคาความสอดคลอง โดยการคํานวณคาดัชนี

ความสอดคลอง (Index of Item - Objective Congruence : IOC)
2. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก

2.1 รอยละ (Percentage)
2.2 คาเฉลี่ย (Mean : Χ)
2.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)
2.4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment

Correlation Coefficient)



บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
กับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร โดยผูวิจัยดําเนินการตามลําดับ
ข้ันตอนตอไปนี้

1. สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
2. ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล
3. ผลการวิเคราะหขอมูล

สัญลักษณท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะห ดังตอไปนี้

Χ หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Df หมายถึง คาความเปนอิสระ (Degree of Freedom)
SS หมายถึง คาผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares)
MS หมายถึง คาเฉลี่ยกําลังสอง (Mean of Squares)
Sig หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติ (Significant)
** หมายถึง คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
r หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
X หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
X1 หมายถึง คุณลักษณะดานการมีภาวะผูนํา
X2 หมายถึง คุณลักษณะดานการสรางแรงจูงใจ
X3 หมายถึง คุณลักษณะดานการติดตอสื่อสาร
X4 หมายถึง คุณลักษณะดานการตัดสินใจ
Y หมายถึง การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
Y1 หมายถึง การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน
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Y2 หมายถึง การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดานการดําเนินงานตามแผน

Y3 หมายถึง การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม

Y4 หมายถึง การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ดานการประเมินผล

ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ประสบการณการทํางาน และ
ขนาดโรงเรียน ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตารางท่ี 4.1 ดังนี้

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปร เพศ
ประสบการณการทํางาน และขนาดโรงเรียน

ตัวแปร กลุมตวัอยาง รอยละ
1. เพศ

1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง

79
199

28.41
71.58

รวม 278 100.00
2. ประสบการณการทํางาน

2.1 ประสบการณการทํางานต่ํากวา 5 ป
2.2 ประสบการณการทํางาน 5 - 10 ป
2.3 ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป

86
53

139

30.93
19.06
50.00

รวม 278 100.00
3. ขนาดโรงเรียน

3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวนนักเรียนตั้งแต 1 - 500 คน
3.2 โรงเรียนขนาดกลางจํานวนนักเรียนตั้งแต 501 - 1,500 คน
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ จํานวนนักเรียนตั้งแต 1,501 คนข้ึนไป

63
92

123

22.66
33.09
44.24

รวม 278 100.00
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีประสบการณการทํางาน
มากกวา 10 ปข้ึนไป และปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวนนักเรียนตั้งแต 1,501 คนข้ึนไป

ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร โดยภาพรวมและรายดาน
ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางท่ี 4.2 - 4.6

ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา Χ S.D. ระดับคุณลักษณะ
1. ดานการมีภาวะผูนํา 3.63 .69 มาก
2. ดานการสรางแรงจูงใจ 3.76 .72 มาก
3. ดานการติดตอสื่อสาร 3.71 .74 มาก
4. ดานการตัดสินใจ 3.61 .69 มาก

รวม 3.68 .71 มาก

จากตารางท่ี 4.2 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการติดตอสื่อสาร ดานการมีภาวะผูนํา และ
ดานการตัดสินใจ

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
ดานการมีภาวะผูนํา

ดานการมีภาวะผูนํา Χ S.D. ระดับคุณลักษณะ
1. ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน

ในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 3.84 .62 มาก
2. ผูบริหารสถานศึกษามีการชี้แจงนโยบายการดําเนินงาน

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยางชัดเจน 3.55 .63 มาก
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)

ดานการมีภาวะผูนํา Χ S.D. ระดับคุณลักษณะ
3. ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศนในการบริหารงานระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 3.67 .64 มาก
4. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูมีทักษะการทํางาน

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยใชกระบวนการคิด
อยางเปนระบบ

3.56 .63 มาก

5. ผูบริหารสถานศึกษาวางแนวทางปฏิบัติงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาท่ีชัดเจน 3.65 .71 มาก

6. ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดีแกเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา 3.63 .76 มาก

7. ผูบริหารสถานศึกษามีการใชกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
มีความละเอียดรอบคอบ 3.54 .75 มาก

8. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดี
กับผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา 3.71 .76 มาก

9. ผูบริหารสถานศึกษามีความรอบรู ทันขาวสาร ทันสมัย
รูเทาทันเหตุการณ 3.67 .70 มาก

10. ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการบริหารงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 3.58 .71 มาก

11. ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคใช
กระบวนการคิดและเทคนิคใหม ๆ ในการบริหารงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 3.51 .64 มาก

12. ผูบริหารสถานศึกษามีเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมในการ
บริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 3.63 .76 มาก

รวม 3.63 .69 มาก

จากตารางท่ี 4.3 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีภาวะผูนํา โดยรวม
และรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดนโยบาย พันธกิจ
วิสัยทัศน ในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
ผูบริหารสถานศึกษามีความเปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา สวนผูบริหาร
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สถานศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใชกระบวนการคิดและเทคนิคใหม ๆ ในการบริหารงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
ดานการสรางแรงจูงใจ

ดานการสรางแรงจูงใจ Χ S.D. ระดับคุณลักษณะ
1. ผูบริหารสถานศึกษาวางเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจน

เพ่ือเปนแรงจูงใจใหกับครูในการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 3.92 .77 มาก

2. ผูบริหารสถานศึกษามีการสรางบรรยากาศในสถานศึกษา
ใหเอ้ือตอการรวมมือในการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 3.93 .68 มาก

3. ผูบริหารสถานศึกษาใหคําปรึกษา ชวยชี้แนะแนวทาง
การพัฒนาตนเองใหแกครูและบุคลากรของสถานศึกษา 3.88 .70 มาก

4. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
พัฒนาความรู ความสามารถ เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียน 3.82 .74 มาก

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 3.74 .68 มาก

6. ผูบริหารสถานศึกษามีเทคนิค กระบวนการในการบริหาร
จัดการบุคคลเพ่ือกระตุนความรวมมือในการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 3.86 .82 มาก

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 3.79 .71 มาก

8. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหผูปกครองชุมชน
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 3.72 .69 มาก
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ)

จากตารางท่ี 4.4 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสรางแรงจูงใจ
โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสถานศึกษามีการสรางบรรยากาศ
ในสถานศึกษาใหเอ้ือตอการรวมมือในการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาวางเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจนเพ่ือเปนแรงจูงใจ
ใหกับครูในการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สวนผูบริหารสถานศึกษา
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ดานการสงเสริม พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ดานการสรางแรงจูงใจ Χ S.D. ระดับคุณลักษณะ
9. ผูบริหารสถานศึกษามีการสนับสนุน สงเสริมการทํางาน

ในรูปแบบคณะกรรมการ โดยกําหนดบทบาทหนาท่ี
ในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาไวชัดเจน 3.74 .74 มาก

10. ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานดวยการเปดใจเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น หรือคําแนะนําจากผูรวมงาน 3.58 .76 มาก

11. ผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ตาง ๆ ดานการสงเสริม พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 3.45 .69 มาก

12. ผูบริหารสถานศึกษาใหคําปรึกษา ชวยชี้แนะแนวทางการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา 3.84 .90 มาก

รวม 3.76 .72 มาก
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ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
ดานการติดตอสื่อสาร

ดานการติดตอสื่อสาร Χ S.D. ระดับคุณลักษณะ
1. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร

สรางความเขาใจอันดีระหวางผูรวมงาน 3.90 .81 มาก
2. ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการพูด การเจรจา การสื่อสารท่ีดี

ทําใหผูรวมงานเกิดความเชื่อม่ัน 3.99 .83 มาก
3. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมพัฒนาความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับจุดมุงหมายการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 3.84 .90 มาก

4. ผูบริหารสถานศึกษาแจงขาวสารสรางความเขาใจเก่ียวกับ
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครู และ
ผูปกครองไดรับทราบท้ังดวยวาจาและลายลักษณอักษร 3.98 .79 มาก

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกเก่ียวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

3.91 .79 มาก

6. ผูบริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
กับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนกับการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 3.95 .77 มาก

7. ผูบริหารสถานศึกษามีการรับฟงความคิดเห็นของครูในการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา

3.96 .78 มาก

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 3.89 .79 มาก

9. ผูบริหารสถานศึกษามีความรอบรู ทันขาวสารทันสมัย
รูเทาทันเหตุการณ เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 3.70 .70 มาก
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ)

ดานการติดตอสื่อสาร Χ S.D. ระดับคุณลักษณะ
10. ผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนกําหนด

แนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 3.88 .76 มาก

11. ผูบริหารสถานศึกษามีการสื่อสารทําความเขาใจเก่ียวกับ
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับครู
ผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของทราบเพ่ือใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 3.74 .72 มาก

12. สถานศึกษามีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาไวอยางเปนระบบ 3.66 .88 มาก

รวม 3.71 .74 มาก

จากตารางท่ี 4.5 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการติดตอสื่อสาร โดยรวม
และรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการพูด การเจรจา
การสื่อสารท่ีดี ทําใหผูรวมงานเกิดความเชื่อม่ัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษา
แจงขาวสาร สรางความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครู และ
ผูปกครองไดรับทราบท้ังดวยวาจาและลายลักษณอักษร สวนสถานศึกษามีการจัดเก็บ รวบรวมขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาไวอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
ดานการตัดสินใจ

ดานการตัดสินใจ Χ S.D. ระดับคุณลักษณะ
1. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของครูเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 3.99 .75 มาก

2. ผูบริหารสถานศึกษาตัดสินใจและสั่งการเก่ียวกับระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาไดอยางมี
ข้ันตอน 3.93 .76 มาก

3. ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการแกปญหา
เฉพาะหนาไดดี 3.96 .77 มาก

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรยีน 3.92 .78 มาก

5. ผูบริหารสถานศึกษากลาตัดสินใจสั่งการอยางเด็ดขาด
มีเหตุผลในการแกปญหา 3.89 .79 มาก

6. ผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางการแกปญหาท่ีถูกตอง
เหมาะสมสามารถคาดการณและรวบรวมทางเลือกได
อยางหลากหลาย 3.91 .79 มาก

7. ผูบริหารสถานศึกษามีการคิด ตัดสินใจ มีวิธีการ
แกปญหาท่ีเหมาะสมอยางมีลําดับข้ันตอนนําไปสู
แนวทางในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 3.86 .82 มาก

8. ผูบริหารสถานศึกษาใหอิสระแกครูในการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 3.72 .72 มาก

9. ผูบริหารสถานศึกษาสรางความเชื่อม่ันในการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ใหประสบความสําเร็จ 3.62 .71 มาก
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ)

ดานการตัดสินใจ Χ S.D. ระดับคุณลักษณะ
10. ผูบริหารสถานศึกษาคอยใหคําปรึกษา สงเสริม

การทํางานอยางเปนระบบสงผลใหครูใชกระบวนการคิด
ตัดสินใจแกปญหาอยางถูกตอง 3.66 .74 มาก

11. ผูบริหารสถานศึกษาฝกใหครูไดรูจักตั้งคําถามเก่ียวกับ
ปญหาตาง ๆ เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา 3.61 .78 มาก

12. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูไดคนควาขอมูล
ท่ีเปนประโยชนและนํามาเปนองคประกอบในการ
ตัดสินใจดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา 3.73 .80 มาก

รวม 3.61 .69 มาก

จากตารางท่ี 4.6 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ดานการตัดสินใจ โดยรวม
และรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะของครู เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการแกปญหา
เฉพาะหนาไดดี สวนผูบริหารสถานศึกษาฝกใหครูไดรูจักตั้งคําถามเก่ียวกับปญหาตาง ๆ เพ่ือหาแนวทาง
ในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด
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ตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพรโดยภาพรวมและรายดาน ผลการวิเคราะหปรากฏ
ตามตารางท่ี 4.7 - 4.11

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร โดยภาพรวมและรายดาน

การบริหารจัดการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ

1. ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน 4.14 .69 มาก
2. ดานการดําเนินงานตามแผน 4.12 .71 มาก
3. ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 4.08 .74 มาก
4. ดานการประเมินผล 4.06 .75 มาก

รวม 4.05 .75 มาก

จากตารางท่ี 4.7 พบวา การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวม และ
รายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน ดานการดําเนินงาน
ตามแผน ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และดานการประเมินผล

ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน

ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1. ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน

การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา 4.11 .70 มาก

2. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนในการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 4.22 .67 มาก
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ)

ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
3. ผูบริหารสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ

โครงการปฏิทินปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางครบถวน 4.18 .68 มาก

4. ผูบริหารสถานศึกษามีการชี้แจงนโยบายการบริหารงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาแกผูท่ี
เก่ียวของอยางชัดเจน 4.13 .70 มาก

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไวในนโยบายของสถานศึกษา 4.12 .70 มาก

6. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนแกครูและบุคลากร 4.06 .69 มาก

7. ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ 4.07 .80 มาก

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแนวทางในการนําเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาใชดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา 4.10 .74 มาก

9. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดและจัดโครงสรางการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสามารถปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.11 .72 มาก

10. ผูบริหารสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และ
มีการมอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน 4.12 .70 มาก

รวม 4.14 .69 มาก

จากตารางท่ี 4.8 พบวา การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ
โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางครบถวน สวนผูบริหารสถานศึกษา
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จัดใหมีการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนแกครู และบุคลากร
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการดําเนินงานตามแผน

ดานการดําเนนิงานตามแผน Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1. สถานศึกษาจัดทําคูมือการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนและมีการบันทึกผลอยางเปนปจจุบัน 4.08 .69 มาก
2. สถานศึกษาจัดทําเกณฑการคัดกรองนักเรียน และแจงหลักเกณฑ

การคัดกรองนักเรียนใหผูเก่ียวของทราบเพ่ือใหมีแนวปฏิบัติ
เดียวกัน

4.20 .73 มาก

3. สถานศึกษามีเครื่องมือในการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนท่ีหลากหลาย เชน ระเบียนสะสม
การเยี่ยมบาน การประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) เปนตน 4.16 .69 มาก

4. สถานศึกษามีการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียน ดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคลอยางเปนลําดับข้ันตอน 4.21 .62 มาก

5. สถานศึกษามีการวิเคราะหขอมูลนักเรียน แลวนําผลท่ีไดมา
จําแนกตามเกณฑการคัดกรองเพ่ือการจัดแบงกลุมนักเรียน
เปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา 4.19 .71 มาก

6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม โครงการท่ีสงเสริม พัฒนานักเรียน
ในทุก ๆ ดานอยางท่ัวถึง 4.05 .71 มาก

7. สถานศึกษามีการวางแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
ของนักเรียนอยางมีลําดับข้ันตอน 4.00 .68 มาก

8. สถานศึกษามีการสงตอนักเรียนไปยังบุคลากรภายใน
สถานศึกษา เชน ครูฝายปกครอง ครูแนะแนว หรือครูท่ีเก่ียวของ
เพ่ือดูแลชวยเหลือเบื้องตน 4.22 .66 มาก
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ)

ดานการดําเนนิงานตามแผน Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
9. สถานศึกษามีการสงตอนักเรียนไปยังภายนอกสถานศึกษา

ไปยังผูเชี่ยวชาญเพ่ือแกปญหาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 4.19 .69 มาก
10. ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริม ปรับปรุง พัฒนาการ

ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ 4.16 .69 มาก
รวม 4.12 .71 มาก

จากตารางท่ี 4.9 พบวา การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ดานการดําเนินงานตามแผน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ สถานศึกษา
มีการสงตอนักเรียนไปยังบุคลากรภายในสถานศึกษา เชน ครูฝายปกครอง ครูแนะแนว หรือครูท่ีเก่ียวของ
เพ่ือดูแลชวยเหลือเบื้องตน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สถานศึกษามีการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียน
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยางเปนลําดับข้ันตอน สวนสถานศึกษา มีการวางแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาของนักเรียนอยางมีลําดับข้ันตอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการนิเทศกํากับ ติดตาม

การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 4.09 .80 มาก

2. ผูบริหารสถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
กํากับ ติดตาม การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 4.06 .77 มาก

3. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม
การปฏิบัติงานของครูอยูเสมอ เพ่ือชี้แนะแนวทาง
ในการดําเนินงาน ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 4.07 .75 มาก
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ตารางท่ี 4.10 (ตอ)

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
4. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการนิเทศกํากับ ติดตาม

แบบกัลยาณมิตร เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน 4.07 .77 มาก
5. ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตามควบคุม

ใหครูใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 4.05 .72 มาก

6. ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศ กํากับติดตาม ควบคุม
ใหครูพัฒนาเครื่องมือในการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 4.17 .69 มาก

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการวางแผนการนิเทศ
กํากับติดตามการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนกอนการดําเนินงานตามโครงการ 4.07 .71 มาก

8. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการนิเทศกํากับ ติดตาม
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนระหวาง
การดําเนินงานตามโครงการ 4.03 .70 มาก

9. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการนิเทศกํากับติดตาม
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนหลังการ
ดําเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นลง 4.06 .74 มาก

10. ผูบริหารสถานศึกษามีการสรุปผลการนิเทศกํากับ ติดตาม
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางเปนระบบ 4.06 .74 มาก

รวม 4.08 .74 มาก

จากตารางท่ี 4.10 พบวา การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหาร
สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ควบคุมใหครูพัฒนาเครื่องมือในการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการนิเทศ กํากับ
ติดตามการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ สวนผูบริหาร
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สถานศึกษาสงเสริมใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระหวางการดําเนินงานตามโครงการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ดานการประเมินผล

ดานการประเมินผล Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการกําหนดมาตรการ

ประเมินผลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจน
คํานึงถึงประสิทธิภาพและผลสําเร็จของงานเปนหลัก 4.05 .78 มาก

2. ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการวางแผนและกําหนด
เปาหมายเก่ียวกับการประเมินผลระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน 4.04 .78 มาก

3. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา 4.06 .71 มาก

4. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหคณะกรรมการมีการจัดเก็บ
ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 4.07 .75 มาก

5. ผูบริหารสถานศึกษาควบคุม ติดตาม แนะนํา ใหคําปรึกษา
เก่ียวกับเทคนิค วิธีการประเมินผลระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 4.15 .71 มาก

6. ผูบริหารสถานศึกษาใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา สรางขวัญ
และกําลังใจใหกับครูและบุคลากรท่ีรับการประเมินผลการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 4.02 .83 มาก

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ใหผูเก่ียวของทราบ 4.08 .69 มาก



128

ตารางท่ี 4.11 (ตอ)

ดานการประเมินผล Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
8. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหนําผลการประเมินมาทบทวน

เพ่ือหาจุดบกพรองของการปฏิบัติงานแลววิเคราะห
หาปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ 4.04 .76 มาก

9. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแผนท่ี
กําหนดและนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
การปฏิบัติงาน 4.12 .71 มาก

10.ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหนําขอมูลสรุปผลการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาเปน
สารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ
ใหผูปกครองนักเรียน ชุมชน และผูเก่ียวของไดทราบขอมูล 4.03 .72 มาก

รวม 4.06 .75 มาก

จากตารางท่ี 4.11 พบวา การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ดานการประเมินผล โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสถานศึกษา
ควบคุม ติดตาม แนะนํา ใหคําปรึกษาเก่ียวกับเทคนิค วิธีการประเมินผลระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการประเมินผล
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแผนท่ีกําหนดและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงาน สวนผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหนําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนมาเปนสารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธใหผูปกครองนักเรียน
ชุมชน และผูเก่ียวของไดทราบขอมูล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร ผลการวิเคราะหปรากฏตามตารางท่ี 4.12

ตารางท่ี 4.12 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
กับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ในจังหวัดชุมพร

คุณลักษณะของผูบริหาร (X)

การบริหารจัดการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน (Y)

รวม

(Y)

ดานการ
เตรียมการ

และวางแผน
ดําเนินงาน

(Y1)

ดานการ
ดําเนินงาน
ตามแผน

(Y2)

ดานการนิเทศ
กํากับ ติดตาม

(Y3)

ดานการ
ประเมินผล

(Y4)
1. ดานการมีภาวะผูนํา (X1) .56** .63** .67** .59** .67**

2. ดานการสรางแรงจูงใจ (X2) .57** .62** .66** .62** .65**

3.dดานการตดิตอสื่อสาร (X3) .62** .66** .71** .60** .69**

4. ดานการตัดสินใจ (X4) .64** .62** .69** .65** .64**

รวม (X) .65** .70** .75** .69** .73**

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

จากตารางท่ี 4.12 ผลการศึกษาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของ
ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร พบวา มีคาความสัมพันธ
(r) อยูระหวาง .56 - .71 และคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา อยูในระดับสูง (r = .73**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษารายดาน พบวา คุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ัง 4 ดาน คือ ดานการมีภาวะผูนํา (X1) ดานการสรางแรงจูงใจ
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(X2) ดานการติดตอสื่อสาร (X3) และดานการตัดสินใจ (X4) r = .67, .65, .69 และ .64 ตามลําดับ
เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษากับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษารายดาน พบวา การบริหารจัดการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ
ปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ัง 4 ดาน คือ ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน
(Y1) ดานการดําเนินงานตามแผน (Y2) ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม (Y3) และดานการประเมินผล (Y4)
r = .65, .70, .75, และ .69 ตามลําดับ



บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการ
บริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร เก็บรวบรวมขอมูล
จากครูผูสอน จํานวน 278 คน โดยใชแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตามแบบของ Likert จํานวน 88 ขอ หาคาความเชื่อม่ัน 0.92 วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติพ้ืนฐาน
ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( Χ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product moment Correlation Coefficient)

สรุปผล

จากผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรู
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร สรุปผลได ดังนี้

1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้
ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการติดตอสื่อสาร ดานการมีภาวะผูนํา และดานการตัดสินใจ เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน สรุปไดดังนี้

1.1 ดานการมีภาวะผูนํา โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศนในการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความเปนกันเอง
มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา สวนผูบริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ใชกระบวนการคิดและเทคนิคใหม ๆ ในการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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1.2 ดานการสรางแรงจูงใจ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ ผูบริหารสถานศึกษามีการสรางบรรยากาศในสถานศึกษาใหเอ้ือตอการรวมมือในการ
ปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหาร
สถานศึกษาวางเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจน เพ่ือเปนแรงจูงใจใหกับครูในการปฏิบัติงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สวนผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ตาง ๆ ดานการสงเสริม พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

1.3 ดานการติดตอสื่อสาร โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการพูด การเจรจา การสื่อสารท่ีดี ทําใหผูรวมงานเกิดความเชื่อม่ัน
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาแจงขาวสาร สรางความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครูและผูปกครองไดรับทราบท้ังดวยวาจาและลายลักษณอักษร
สวนสถานศึกษามีการจัดเก็บ รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาไวอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

1.4 ดานการตัดสินใจ โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครู เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหาร
สถานศึกษามีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี สวนผูบริหารสถานศึกษาฝกใหครูไดรูจัก
ตั้งคําถามเก่ียวกับปญหาตาง ๆ เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

2. การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรู
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร พบวา การบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ ดังนี้
ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน ดานการดําเนินงานตามแผน ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม
และดานการประเมินผล เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สรุปไดดังนี้

2.1 ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดทํา
แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางครบถวน
สวนผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนแกครูและบุคลากร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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2.2 ดานการดําเนินงานตามแผน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ สถานศึกษามีการสงตอนักเรียนไปยังบุคลากรภายในสถานศึกษา เชน ครูฝายปกครอง
ครูแนะแนว หรือครูท่ีเก่ียวของ เพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนเบื้องตน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
สถานศึกษามีการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยางเปนลําดับ
ข้ันตอน สวนสถานศึกษามีการวางแนวทางการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนอยางมีลําดับ
ข้ันตอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

2.3 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ควบคุมใหครูพัฒนาเครื่องมือในการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการ
นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ
สวนผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนระหวางการดําเนินงานตามโครงการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

2.4 ดานการประเมินผล โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
ผูบริหารสถานศึกษาควบคุม ติดตาม แนะนํา ใหคําปรึกษาเก่ียวกับเทคนิค วิธีการประเมินผลระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม
ใหมีการประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแผนท่ีกําหนดและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงาน สวนผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหนําขอมูลสรุปผล
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาเปนสารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ
ใหผูปกครอง นักเรียน ชุมชน และผูเก่ียวของไดทราบขอมูล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

3. ผลการศึกษาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
กับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร พบวา มีคาความสัมพันธ (r)
อยูระหวาง .56 - .71 และคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา อยูในระดับสูง (r = .73**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
กับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษารายดาน พบวา คุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยูใน
ระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ัง 4 ดาน คือ ดานการมีภาวะผูนํา (X1)
ดานการสรางแรงจูงใจ (X2) ดานการติดตอสื่อสาร (X3) และดานการตัดสินใจ (X4) r = .67, .65, .69
และ .64 ตามลําดับ
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เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษารายดาน พบวา การบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ัง 4 ดาน คือ ดานการเตรียมการ และ
วางแผนดําเนินงาน (Y1) ดานการดําเนินงานตามแผน (Y2) ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม (Y3) และ
ดานการประเมินผล (Y4) r = .65, .70, .75, และ .69 ตามลําดับ

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย เรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
กับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย ดังนี้

1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดชุมพร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ ดังนี้
ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการติดตอสื่อสาร ดานการมีภาวะผูนํา และดานการตัดสินใจ ผลการวิจัย
เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก คุณลักษณะของผูบริหารสถานเปนสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการสรางแรงจูงใจ ดานการติดตอสื่อสาร ดานการมีภาวะผูนํา และดานการ
ตัดสินใจ คุณลักษณะของผูบริหารท่ีแสดงออกใหเห็นถึงการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการทํางานใหประสบความสําเร็จ การติดตอสื่อสารท่ีเขาใจงาย การตัดสินใจท่ีเด็ดขาด ชัดเจน
มีเหตุผล ตลอดจนการแสดงออกใหบุคลากรเห็นถึงภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สรางความเชื่อม่ัน
ใหกับผูใตบังคับบัญชา ชักนําบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ ในการจัดการศึกษา การสรางปฏิสัมพันธ
กับบุคคลภายนอก ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพดวยความเต็มใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุดา หม่ืนจง (2554) ไดศึกษา
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผูสอน โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเบตง
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหาร
โรงเรียนตามความคิดเห็นของครูผูสอน โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเบตง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพบูลย
จําปาปน (2555) ไดศึกษาคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
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สถานศึกษาและขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยรวม
อยูในระดับมาก

จากท่ีกลาวมาขางตนนาจะเปนเหตุผลหลักท่ีทําใหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร โดยรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณารายดาน สามารถอภิปรายได ดังนี้

1.1 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ดานการมีภาวะผูนํา โดยรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน
ในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา สวนผูบริหาร
สถานศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใชกระบวนการคิดและเทคนิคใหม ๆ ในการบริหารงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจาก คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการมีภาวะผูนํา เปนคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีความสําคัญในการบริหารและเปนแมแบบท่ีดี
ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษาตองมีการกําหนดนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน
ในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาท่ีมีความชัดเจน ตลอดจนการบริหาร
จัดการดวยความเปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ใชกระบวนการคิดและเทคนิคใหม ๆ ในการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา ตลอดจนความสามารถดานภาวะผูนําจะชวยใหสามารถชักนําใหผูรวมงานเกิดแรงจูงใจ
ในการเปลี่ยนแปลงทางการปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายและเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษา
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทา พวงทอง (2555) ไดทําการศึกษาเรื่องคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษาในทรรศนะของครู สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัย
พบวา ดานภาวะผูนําอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของอธิตา คําปลอง (2554) ไดทําการศึกษา
เรื่องความสัมพันธระหวางคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการ
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัย
พบวา ดานภาวะผูนําอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับแนวคิดของจอมพงศ มงคลวนิช (2555 :
181 - 179) ไดกลาววา ภาวะผูนําเปนกระบวนการท่ีบุคคล ใดบุคคลหนึ่งหรือมากกวา พยายามใช
อิทธิพลของตนหรือกลุมตนในการกระตุน ชี้นํา ผลักดันใหบุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจ
และกระตือรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ ตามตองการ โดยมีความสําเร็จของกลุมหรือองคการเปนเปาหมาย
ซึ่งคุณสมบัติของผูนํา คือ มีความรู ความสามารถ ใชสติปญญาเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี เปนผูมีสังคมดี คือ มีลักษณะของการเปนผูนําท่ีมีอารมณม่ันคง มีวุฒิภาวะ มีความเชื่อม่ัน
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ในตนเอง มีความสนใจ และใชกิจกรรมตาง ๆ อยางกวางขวางเพ่ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน เปนผูท่ี
มีแรงกระตุนภายใน คือ มีจิตสํานึกเกิดข้ึนในตัวผูนํา เปนแรงกระตุนท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ
ตอแรงจูงใจท่ีจะสามารถโนมนาวใหผูปฏิบัติงานมีความปรารถนาท่ีจะทํางานใหเกิดความสําเร็จ
มีทัศนคติท่ีดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ผูนําจะตองตระหนักในคุณคาและศักดิ์ศรีของตนเอง และของลูกนอง
มีความสัมพันธท่ีดีกับทุกคน มองโลกในแงดีในการท่ีจะทําใหกิจการตาง ๆ ประสบผล สําเร็จตามเปาหมาย

1.2 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ดานการสรางแรงจูงใจ โดยรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสถานศึกษามีการสรางบรรยากาศในสถานศึกษา
ใหเอ้ือตอการรวมมือในการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาวางเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจน เพ่ือเปนแรงจูงใจใหกับครู
ในการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สวนผูบริหารสถานศึกษาประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ดานการสงเสริม พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจาก การสรางแรงจูงใจเปนหัวใจสําคัญ
ของการบริหารจัดการสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ ผูบริหารท่ีมีทักษะท่ีดีในการสรางแรงจูงใจ
ใหเกิดข้ึนกับองคกร ยอมประสบความสําเร็จในการบริหารงานไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
สรางบรรยากาศในสถานศึกษาใหเอ้ือตอการรวมมือในการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา การวางเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจน เพ่ือเปนแรงจูงใจใหกับครูในการปฏิบัติงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมนึก อินทรเทพ
(2558) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
ผลการวิจัยพบวา ดานการสรางแรงจูงใจอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริรัตน
สุวรรณระ (2555) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูเทศบาลท่ีมีตอพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ดานการสรางแรงจูงใจ
อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Maslow ' s Motivation Theory (1954) ซึ่งมี
ความเชื่อวามนุษยทุกคนมีความตองการเหมือนกัน ตราบใดท่ียังไมสามารถตอบสนองความตองการ
ไดก็จะเกิดปญหาความตองการอยูร่ําไปแตถาความตองการไดรับการตอบสนองก็จะเลิกสนใจ และ
มนุษยตอบสนองความตองการแตกตางกันทางดานปริมาณความตองการระดับต่ํา คอนขางมีขอบเขต
จํากัด แตความตองการระดับสูงมักจะมีขอบเขตไมจํากัด
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1.3 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ดานการติดตอสื่อสาร โดยรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการพูด การเจรจา การสื่อสารท่ีดี
ทําใหผูรวมงานเกิดความเชื่อม่ัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาแจงขาวสารสราง
ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครูและผูปกครองไดรับทราบ
ท้ังดวยวาจาและลายลักษณอักษร สวนสถานศึกษามีการจัดเก็บ รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาไวอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจาก การติดตอสื่อสารเปนสิ่งสําคัญในการ
สื่อสารระหวางผูนํากับบุคลากรผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการสื่อสารท่ีเขาใจวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา ผูบริหารจึงจําเปนตองมีเทคนิคในการสื่อสารระหวางบุคคล ในการรับรู
ท่ีตรงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพูด การเจรจา การสื่อสารท่ีดีทําใหผูรวมงานเกิดความเชื่อม่ันในการ
ทํางาน เกิดการสรางแรงจูงใจใหแกผูใตบังคับบัญชา การแจงขาวสารสรางความเขาใจเก่ียวกับการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครูและผูปกครองไดรับทราบท้ังดวยวาจาและลาย
ลักษณอักษร ตลอดจนการจัดเก็บ รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาไวอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสันทนีย บุญถนอม (2554)
ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนกับขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผลการวิจัยพบวา
ดานการติดตอสื่อสารอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธพงษ ก่ิงวิชิต (2555)
ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ดานการติดตอสื่อสารอยูใน
ระดับมากและยังสอดคลองกับแนวคิดของสมชาติ กิจยรรยง (2554 : 18 - 25) กลาววา ศิลปะการพูด
สําหรับผูนํา คือ การติดตอสื่อสารระหวางบุคคลหรือระหวางกลุมคน การพูดเปนหนทางท่ีจะทําให
บุคคลไดแสดงออกซึ่งความคิดเห็น การพูดเปน คิดดี และมีศิลปะในการพูด ทําใหเราสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดอยางถูกตอง และมีหลักเกณฑ ซึ่งมีการกลาวถึง คุณลักษะของผูนําท่ีประสบความสําเร็จ
ในการสื่อสารไว 10 ประเด็น คือ มีบุคลิกดี มีความกระตือรือรน สนใจรวมมือ ใชสื่อชวยสอน ไมออน
ประสบการณ การงานสําเร็จดีมีความสามารถในการพูด ถอดหัวใจคนเรียน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได
และไมหลงตัวเอง จะเห็นไดวาบุคคลท่ีประสบความสําเร็จ คือผูท่ีไดรับการศรัทธาเชื่อถือหรือเชื่อม่ัน
จากกลุมคนในสังคม ซึ่งไมไดหมายความวาจะตองมีคนรักหรือมีคนเคารพเสมอไปแตตองมีกลยุทธ
ในการพูด กลาวคือ ใชเทคโนโลยีใหม เขาใจงาย ไดเนื้อหา พาสนุก ปลุกความคิด พิชิตปญหา
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม นําประโยชน ไมเปนโทษเปนภัย และตื่นไวขาวสาร ผูนําหรือผูบริหารท่ี
ประสบความสําเร็จในการสื่อสาร จะตองแสวงหาความรูหรือรูจริงในสิ่งท่ีพูด กระตือรือรน สนใจ
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ในการนําเสนอเนื้อหาสาระสูคนที่อยูเบื้องหนา ใหเขาใจ และรับรูตรงกับความตองการของตนเอง
1.4 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ดานการตัดสินใจ โดยรวมและรายขออยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครู
เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
สวนผูบริหารสถานศึกษาฝกใหครูไดรูจักตั้งคําถามเก่ียวกับปญหาตาง ๆ เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหา
ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจาก การตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา
ถือเปนปจจัยสําคัญของการบริหารจัดการท่ีจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง การตัดสินใจเปนการ
ตัดสินการทํางานขององคกรวาตองการใหเกิดผลอยางไร การตัดสินใจใชกลยุทธในการบริหารท่ีดี
ยอมสงผลใหเกิดการทํางานดวยความรวมมือของบุคลากรภายในองคกร สงผลใหองคกรเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามมา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครู
เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา มีทักษะ
ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดีและสิ่งท่ีสําคัญ คือ ผูบริหารสถานศึกษาตองฝกใหครูได
รูจักตั้งคําถามเก่ียวกับปญหาตาง ๆ เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน (2555 :
107 - 112) กลาววา การตัดสินใจของผูนํานั้น ผูนําตองเปนคนกลาทาทาย กลาเผชิญหนา กลา
ตัดสินใจ และตอสูกับความรูสึกนึกคิดในจิตใจของตัวเองใหได ในการตัดสินใจแตละครั้งผูนําตองไมตั้ง
เงื่อนไขในการเผชิญหนากับอุปสรรคและปญหา แตใหพึงคิดเสมอวาเราตองทําในสิ่งท่ีเราตัดสินใจลง
ไปแลวใหไดดีท่ีสุด ผูนําท่ียิ่งใหญลวนมีการตัดสินใจอยางเด็ดเดี่ยวดวยกันท้ังสิ้น แตกอนการตัดสินใจ
ควรมีการศึกษาขอมูลใหมากพอควร เม่ือตัดสินใจแลวอยาเปลี่ยนใจงาย ๆ ทําใหสําเร็จ ผูท่ีตัดสินใจ
ไดรวดเร็วคือผูท่ีประสบความสําเร็จ แตหากผลลัพธไมเปนไปตามท่ีหวังก็ใหรีบตัดสินใจแกไขสถานการณ
โดยเร็ว และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Follet (1982) กลาววา การตัดสินใจเปนกระบวนการใช
สติปญญา ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะห แกไขเพ่ือใหไดผลท่ีสามารถแกไขปญหาไดถูกตอง และนําไปสู
การปฏิบัติได เชนเดียวกับ Victor H. Vroom (1988) ท่ีไดกลาวถึง วิธีการตัดสินใจของผูบริหาร คือ
ผูบริหารตัดสินใจเองโดยใชขอมูลท่ีมีอยู ผูบริหารตัดสินใจเองโดยหาขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใตบังคับบัญชา
ผูบริหารมีการปรึกษาหารือรวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลแลวพิจารณาตัดสินใจดวยตนเอง
หรือผูบริหารปรึกษาหารือรวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวพิจารณาตัดสินใจดวยตนเอง โดยอาจจะ
ยอมหรือไมยอมใหความเห็นกลุมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ผูบริหารประชุมปรึกษาและประเมินทางเลือก
รวมกับกลุมผูใตบังคับบัญชาแลวทําการตัดสินใจโดยใชความเห็นคลองกัน
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2. การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรู
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก เรียงลําดับ ดังนี้ ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน ดานการดําเนินงานตาม
แผน ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และดานการประเมินผล

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจาก การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเปนสิ่งท่ีผูบริหารตองใหความสําคัญ เพ่ือใหสถานศึกษาเกิดการดําเนินงานไดตามเปาประสงค
ท่ีองคกรไดวางไว ประกอบกับสภาวะสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลตอการ
ปรับตัวของนักเรียนเปนอยางยิ่ง เนื่องจากสภาพแวดลอมซึ่งมีความเก่ียวของกับเยาวชน ไมวาจะเปน
ปญหาดานการเรียน ปญหาดานครอบครัว ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาการเมือง การปกครอง ปญหา
ดานยาเสพติด ปญหาเรื่องเพศ ปญหาดานการใชความรุนแรง ปญหาดานสังคม และเทคโนโลยีตาง ๆ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกลาวถึงปจจัยเสี่ยงท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ และมี
ผลกระทบตอเยาวชนไวดังนี้ คือ ปจจัยเสี่ยงจากสภาพครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม เพ่ือน รวมท้ัง
ปจจัยเสี่ยงจากบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียนเอง และปจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ ซึ่งปญหาเหลานี้ลวนแลวแตมี
ปจจัยเสี่ยงท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกันท้ังสิ้น หากไมมีการดูแลชวยเหลือ ปองกันเยาวชนท่ีถูกตอง เหมาะสม
ขาดการพัฒนา สงเสริมพฤติกรรมใหเปนไปในทางท่ีถูกท่ีควรก็อาจจะสงผลกระทบในระยะยาว ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย ศรีวะสุทธิ์ (2555) ไดศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอทาแซะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อําเภอทาแซะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน ดานการดําเนินงานตาม
แผน ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และดานการประเมินผล การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมี
ตอการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีสถานภาพในการ
ปฏิบัติงานตามขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน และ
ยังสอดคลองกับแนวคิดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554 : 131) กลาววา ระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการท่ีมีการดําเนินงานอยางมีข้ันตอน พรอมดวยวิธีการ และเครื่องมือ
การทํางานท่ีชัดเจนโดยมีครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน และมีการประสานความรวมมือ
อยางใกลชิดกับครูท่ีเก่ียวของหรือบุคคลภายนอก รวมท้ังการสนับสนุน สงเสริมจากสถานศึกษา
ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการดําเนินงานพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

จากท่ีกลาวมาขางตนนาจะเปนเหตุผลหลักท่ีทําใหการบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด
ชุมพร โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน สามารถอภิปรายได ดังนี้
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2.1 การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการ
รับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ดานการเตรียมการ
และวางแผนดําเนินงาน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหาร
สถานศึกษากําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ
โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางครบถวน สวนผูบริหารสถานศึกษา
จัดใหมีการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนแกครู และ
บุคลากร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจาก การเตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน
เปนสิ่งสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา การวางแผนเปนกลยุทธในการจัดการศึกษาประการหนึ่ง ท่ีจะ
สงผลใหการบริหารจัดการประสบความสําเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการกําหนดเปาหมาย
ท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน การจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ
โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตลอดจนการจัดใหมีการประชุม อบรม
เชิงปฏิบัติการ เก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนแกครูและบุคลากร เพ่ือเปนการวางแนวทาง
ใหผูใตบังคับบัญชาไดปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุมาลี ทองงาม
(2556) ไดศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดโคนอน สํานักงาน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงานอยูใน
ระดับมาก และยังสอดคลองกับแนวคิดของไพฑูรย ศรีวะสุทธิ์ (2555 : 11) ซึ่งไดกลาววา การเตรียม
และวางแผนดําเนินงาน คือ การกําหนดทิศทางและกลยุทธ โดยศึกษา วิเคราะหปญหาความตองการ
ของนักเรียน ชุมชน สังคม และผูท่ีเก่ียวของ ศึกษานโยบายหนวยงานตนสังกัด แลวนํามากําหนด
เปนแผนกลยุทธของสถานศึกษา กําหนดมาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
กําหนดกิจกรรม โครงการ และมอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน และยังสอดคลองกับ
แนวคิดของปริศนา สําเนียงแจม (2558 : 51) กลาววา การวางแผนการดําเนินงานเปนการคิด หรือ
เตรียมการไวลวงหนาเพ่ือใหงานเกิดความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนจะตองมีการ
กําหนดเปาหมาย การจัดลําดับความสําคัญ แนวทางการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลา ทรัพยากร
ท่ีจะตองใช เพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมายท่ีตองการ รวมไปถึงการประเมินผลเพ่ือใชในการกํากับ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผนหรือไม

2.2 การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการ
รับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ดานการดําเนินงาน
ตามแผน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ สถานศึกษามีการสงตอนักเรียน
ไปยังบุคลากรภายในสถานศึกษา เชน ครูฝายปกครอง ครูแนะแนว หรือครูท่ีเก่ียวของ เพ่ือดูแล
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ชวยเหลือนักเรียนเบื้องตน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สถานศึกษามีการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียน
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยางเปนลําดับข้ันตอน สวนสถานศึกษามีการวางแนวทาง การปองกัน
และแกไขปญหาของนักเรียนอยางมีลําดับข้ันตอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญ
ตอการดําเนินงานตามแผนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนสําคัญ การดําเนินงานตามแผน
เปนการปฏิบัติของบุคลากรภายในองคกร เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สถานศึกษาไดมีการสงตอนักเรียนไปยังบุคลากรภายในสถานศึกษา เชน ครูฝายปกครอง ครูแนะแนว
หรือครูท่ีเก่ียวของ เพ่ือดูแลชวยเหลือเบื้องตนเม่ือนักเรียนเกิดปญหา ตลอดจนสถานศึกษามีการเก็บ
รวบรวมขอมูลนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยางเปนลําดับข้ันตอน มีการวางแนวทาง
เพ่ือการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนอยางเปนลําดับข้ันตอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เกษราภรณ กลับ (2556) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดเทศบาลจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ดานการดําเนินงานตามแผนงานอยูในระดับมาก
และยังสอดคลองกับแนวคิดของรุงรัชดาพร เวหะชาติ (2555 : 120) ซึ่งไดกลาวถึง การดําเนินงาน
ตามแผนไววา การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ เม่ือสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปแลว บุคลากร
ท่ีเก่ียวของท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบจะเปนตัวขับเคลื่อนทําใหโครงการในแผนดําเนินไปได
ผูบริหารควรจัดใหมีการสงเสริม สนับสนุน จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ติดตาม กํากับ ดูแล และมีการ
นิเทศการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค และ
แกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงานไดอีกดวย

2.3 การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการ
รับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ดานการนิเทศ
กํากับ ติดตาม โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสถานศึกษามีการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม ควบคุมใหครูพัฒนาเครื่องมือในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ สวนผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมี
การนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนระหวางการดําเนินงาน
ตามโครงการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจาก การนิเทศ กํากับ ติดตาม เปนกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีชวยเหลือครูในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนิเทศ กํากับ ติดตาม ควบคุมใหครูพัฒนาเครื่องมือในการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน การสงเสริมใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
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นักเรียนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ และการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนระหวางการดําเนินงานตามโครงการของสถานศึกษา ซึ่งเปนการรวมมือของผูบริหาร
กับบุคลากรภายในโรงเรียน โดยการนิเทศภายในโรงเรียนจะอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียน
มีการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการนิเทศ กํากับ ติดตาม เปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
หมวด 6 เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ใหถือวา
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการนิเทศการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมท้ัง
นโยบายของสพฐ.ท่ีเนนใหโรงเรียนจัดระบบพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยใชกระบวนการนิเทศ
ภายใน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฤทัยทิพย พัดทอง (2556) ไดศึกษาการบริหารระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนสูความเปนเลิศของโรงเรียนองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ผลการวิจัย
พบวา ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 9-16) ไดกลาวถึง การบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม จะตองดําเนินงานโดยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือนิเทศ
กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยคัดสรรบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือการนิเทศ กํากับ ติดตาม
การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สรางขวัญและกําลังใจบุคลากรโดยการนิเทศ
ใหกําลังใจในการดําเนินงาน และพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
เบื้องตน จัดกิจกรรมเขาคายพัฒนาคุณภาพชีวิต อบรมพัฒนาบุคลากรประจําสัปดาห เปนตน

2.4 การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการ
รับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร ดานการประเมินผล
โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารสถานศึกษาควบคุม ติดตาม
แนะนํา ใหคําปรึกษาเก่ียวกับเทคนิค วิธีการประเมินผลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการประเมินผลการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแผนท่ีกําหนด และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
สวนผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหนําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
มาเปนสารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธใหผูปกครอง นักเรียน ชุมชน และผูเก่ียวของ
ไดทราบขอมูล มีคาเฉลีย่ต่ําสุด

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจาก การประเมินผลเปนกระบวนการดําเนินงาน
ดานการกํากับ ควบคุม เพ่ือติดตามความกาวหนาของภารกิจและประเมินวาภารกิจสําเร็จตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวหรือไม การติดตาม ประเมินผล โดยปกติจะตองกําหนดดัชนีการติดตามประเมินผล เพ่ือ
เปนเกณฑในการวิเคราะหวาสถานการณท่ีตรวจสอบวัดไดนั้นบรรลุหรือไม เม่ือเทียบกับเกณฑ หรือ
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ดัชนีท่ีกําหนด ประโยชนของการติดตามประเมินผลไมเพียงแตชวยใหทราบความกาวหนา และ
ความลาหลังของการดําเนินการ โดยใชดัชนีประเมินวาการดําเนินการใกลถึงเปาหมายท่ีกําหนดไว
อยางไร และยังสามารถชวยวิเคราะหเพ่ิมเติมใหทราบปจจัยเหตุแหงความสําเร็จและความลมเหลว
ดังกลาวได ทําใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุม
ติดตาม แนะนํา ใหคําปรึกษาเก่ียวกับเทคนิค วิธีการประเมินผลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา การสงเสริมใหมีการประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแผน
ท่ีกําหนด และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอวยชัย
ศรีตระกูล (2556) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ดานการประเมินผล อยูในระดับ
มาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของยุวดี ปนงา (2556) ไดศึกษาสภาพปญหา และแนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ดานการประเมินผล
อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับแนวคิดของพนิต เข็มทอง (2555 : 8) กลาววา การประเมินผล
เปนกระบวนการท่ีใชในการอธิบาย และตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมีหลักเกณฑ การประเมิน
บุคคลท่ีเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักเกณฑ และวิธีการตาง ๆ เพ่ือดําเนินการตัดสินใจ วินิจฉัย
ปรับปรุง สงเสริม และพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน สงผลใหหนวยงานมีความเจริญกาวหนา
มากยิ่งข้ึน

3. ผลการศึกษาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
กับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร พบวา มีคาความสัมพันธ (r) อยูระหวาง .56 -
.71 และคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ นักเรียน
ของสถานศึกษาอยูในระดับสูง (r = .73**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

ผลการวิจัยเชนนี้นาจะเปนผลมาจาก คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญ
ตอการทํางานของบุคลากรในองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานการมีภาวะผูนํา ดานการสรางแรงจูงใจ
ดานการติดตอสื่อสาร และดานการตัดสินใจ เปนความสามารถของตัวผูบริหารเองท่ีจะตองแสดงออก
ถึงการใชท้ังศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี
ยอมสงผลตอการบริหารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาไดเปนอยางดี ซึ่งสิ่งเหลานี้
เปนสวนสําคัญท่ีทําใหการดําเนินงานในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน
สอดคลองกับแนวคิดของบวร เทศารินทร (2556) กลาวถึง คุณลักษณะของผูบริหาร ไววา คุณลักษณะ
ของการเปนผูบริหารมืออาชีพ ตองมีแนวปฏิบัติไปสูความสําเร็จ มีลักษณะภายในตนท่ีสามารถปลูกฝง
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และฝกได มีความเปนผูนํา เปนนักบริหารมืออาชีพ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของชิสา เพตาเสน
(2557) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามความตองการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ตามความตองการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยรวม และ
รายดาน อยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยพบวา การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

กับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร โดยรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก สามารถนําผลการวิจัยไปปรับใชและสรุปเปนขอเสนอแนะได ดังนี้

ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรสงเสริม ใหความรูแกผูบริหารสถานศึกษาในดาน

ภาวะผูนํา และการแสดงออกซึ่งความเปนผูนําในการโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห
อยางมีวิจารณญาณ มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรสงเสริมใหมีการอบรม ประชุมสัมมนาเพ่ือเสริมสราง
ทักษะความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและการดําเนินงานใหกับ
ผูบริหารสถานศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู ความสามารถ
และคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตลอดจน
การดานการบริหารสถานศึกษา

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรสงเสริมใหสถานศึกษาใชกระบวนการมีสวนรวม
ของผูปกครอง ชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา

ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา
ดานคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

1. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรใชความคิดสรางสรรค ใชกระบวนการ
คิดและเทคนิคใหม ๆ ในการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
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2. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีเทคนิค ความสามารถในการประสานความรวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ ดานการสงเสริม พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

3. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการจัดเก็บ รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาไวอยางเปนระบบ

4. ผูบริหารสถานศึกษาควรฝกใหครูไดรูจักตั้งคําถามเก่ียวกับปญหาตาง ๆ เพ่ือหาแนวทาง
ในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

ดานการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
1. สถานศึกษาควรจัดใหมีการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. สถานศึกษาควรมีการวางแนวทางการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนอยางมีลําดับ

ข้ันตอน
3. สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนระหวางการดําเนินงานตามโครงการ
4. สถานศึกษาควรสงเสริมใหนําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนมาเปนสารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธใหผูปกครอง นักเรียน ชุมชน และ
ผูเก่ียวของไดทราบขอมูล

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพ

ของการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร เพ่ือจะไดทราบถึงคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ดานตาง ๆ ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับสภาพปญหาท่ีสงผลตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ในการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร เพ่ือจะไดทราบถึงสภาพปญหาท่ีสงผลตอคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาในการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

3. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรู
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพ่ือจะไดทราบขอมูลคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11



การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร
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The objectives of this research were : to study the school administrators
characteristics; to study student care system management in schools; and to study
relationship between school administrators characteristics and student care system
management in schools percieved by the teachers under Secondary Educational
Service Area Office 11 in Chumphon Province. The populations were 99.3 teachers.
The sample were 278 teachers by sample random sampling. Data were collected by
questionnaire with reliability index of 0.92. and analyzed by mean, using standard
deviation and the correlation coefficient of Pearson.

The result showed that the school administrators characteristics was at a
high level in overall and each dimension : motivation, communications, the leadership,
and decision. The student care system management in schools was at a high level in
overall and each dimension : preparation and planning, plan implementation, supervision
control and monitoring, and assessment. The relationship between school administrators
characteristics and student care system management in schools percieved by the
teachers under Secondary Educational Service Area Office 11 in Chumphon Province
was at a high level (r = .73) at statistically significant level of .01
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วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี โดยผูมีอุปการคุณหลายทานท่ีมีสวนสําคัญในการ
ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะทุกข้ันตอนของการวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งขอกราบขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.นัฎจรี เจริญสุข กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีใหการชวยเหลือแนะนําเปนอยางดี ตลอดจน
ใหกําลังใจแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบรูณ และขอขอบพระคุณ
คณาจารย สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทานท่ีไดใหความรู แนวคิด ประสบการณท่ีเปนประโยชน
จึงขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

กราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีกรุณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ไดแก ดร.สุรินทร เนียมสุวรรณ นางกรรณิการ จงจิตร นางจิรพรรณ มุกดารัตน นางเจริญ แพประสิทธิ์
นางสาววันเพ็ญ นุยสุข ท่ีใหขอเสนอแนะหลายประการ ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน

กราบขอบพระคุณคุณพอคุณแม ครอบครัวตลอดจนเพ่ือน ๆ ทุกคนท่ีคอยใหกําลังใจ และ
เพ่ือนนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกคนท่ีคอยดูแลชวยเหลือมาโดยตลอด

สุดทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพรทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหและใหความรวมมือ
ในการเก็บขอมูล ตลอดจนผูมีอุปการคุณทุกทานท่ีใหกําลังใจดวยดีตลอดมาทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จ
ลุลวงไดดวยดีคุณคาและประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนคุณความดีของทาน
ท่ีมีสวนสนับสนุนใหงานวิจัยนี้สําเร็จอยางสมบูรณ

อาริษา วัฒนครใหญ
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ภาคผนวก ก
หนังสือขอความอนุเคราะห
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ภาคผนวก ข
รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ

1. ชื่อ - สกุล ดร.สุรินทร เนียมสุวรรณ
ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและผูนําการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

2. ชื่อ - สกุล นางกรรณิการ จงจิตร
ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานสวนสมบูรณ
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. ชื่อ - สกุล นางจิรพรรณ มุกดารัตน
ตําแหนง รองผูอํานวยการชํานาญการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. ชื่อ - สกุล นางเจริญ แพประสิทธิ์
ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานดวด
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี

5. ชื่อ - สกุล นางสาววันเพ็ญ นุยสุข
ตําแหนง ครูชํานาญการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและสถิติการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร

จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

คําช้ีแจง
1. แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ

ของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ตามการรับรูขอครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร จํานวน 4 ดาน คือ 1) ดานการมีภาวะผูนํา
2) ดานการสรางแรงจูงใจ 3) ดานการติดตอสื่อสาร 4) ดานการตัดสินใจ

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร จํานวน 4 ดาน
คือ 1) ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน 2) ดานการดําเนินงานตามแผน 3) ดานการนิเทศ
กํากับ ติดตาม 4) ดานการประเมินผล

3. ผูวิจัยขอความกรุณาผูตอบแบบสอบถามตอบคําถามทุกขอตามสภาพจริง เพ่ือจะทําให
ขอมูลท่ีไดมีความสมบูรณ นาเชื่อถือ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัยและขอมูลท่ีไดจากการ
ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ผูวิจัยจะเก็บรักษาไวเปนความลับ และจะนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชน
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีไดเสียสละเวลาใหความรวมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของสถานศึกษา โปรดทําเครื่องหมายลงในชอง ( ) ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมายลงในชอง ( ) ท่ีตรงกับสถานภาพในการปฏิบัติงานของทาน

1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง

2. ประสบการณในการทํางาน
( ) ประสบการณการทํางานต่ํากวา 5 ป
( ) ประสบการณการทํางาน 5 - 10 ป
( ) ประสบการณการทํางานมากกวา 10 ป

3. ขนาดของสถานศึกษาท่ีทานปฏิบัติงานอยู
( ) สถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1 - 500 คน
( ) สถานศึกษาขนาดกลางมีจํานวนนักเรียนตั้งแต 501 - 1,500 คน
( ) สถานศึกษาขนาดใหญมีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1,501 คนข้ึนไป
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

คําช้ีแจง ใหทานพิจารณาแบบสอบถามตามความคิดเห็นท่ีมีตอคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษา โปรดทําเครื่องหมายลงในชองระดับการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนตามท่ีเปนจริง
ในสถานศึกษาของทาน โดยพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด
4 หมายถึง ผู บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผู บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมอยูในระดับนอย
1 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมอยูในระดับนอยท่ีสุด

ขอ คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับคุณลักษณะของผูบริหาร
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

ดานการมีภาวะผูนํา
1 ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน

ในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา

2 ผูบริหารสถานศึกษามีการชี้แจงนโยบายการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยางชัดเจน

3 ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศนในการบริหารงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

4 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครมีูทักษะการทํางานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยใชกระบวนการคิด
อยางเปนระบบ

5 ผูบริหารสถานศึกษาวางแนวทางปฏิบัติงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาท่ีชัดเจน

6 ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดีแกเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา
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ขอ คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับคุณลักษณะของผูบริหาร
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

7 ผูบริหารสถานศึกษามีการใชกระบวนการคิดอยางมี
วิจารณญาณ มีความละเอียด รอบคอบ

8 ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดี
กับผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา

9 ผูบริหารสถานศึกษามีความรอบรู ทันขาวสาร ทันสมัย
รูเทาทันเหตุการณ

10 ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการบริหารงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

11 ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ใชกระบวนการคิดและเทคนิคใหม ๆ ในการบริหารงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

12 ผูบริหารสถานศึกษามีเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมในการ
บริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

ดานการสรางแรงจูงใจ
13 ผูบริหารสถานศึกษาวางเปาหมายในการทํางานท่ีชัดเจน

เพ่ือเปนแรงจูงใจใหกับครูในการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

14 ผูบริหารสถานศึกษามีการสรางบรรยากาศในสถานศึกษา
ใหเอ้ือตอการรวมมือในการปฏิบัตงิานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา

15 ผูบริหารสถานศึกษาใหคําปรึกษา ชวยชี้แนะแนวทางการ
พัฒนาตนเองใหแกครูและบุคลากรของสถานศึกษา

16 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสรมิ
พัฒนาความรู ความสามารถ เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียน

17 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
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ขอ คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับคุณลักษณะของผูบริหาร
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

18 ผูบริหารสถานศึกษามีเทคนิค กระบวนการในการบริหาร
จัดการบุคคลเพ่ือกระตุนความรวมมือในการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

19 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครมีูสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา

20 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

21 ผูบริหารสถานศึกษามีการสนับสนุน สงเสริมการทํางาน
ในรูปแบบคณะกรรมการ โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ไวชัดเจน

22 ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานดวยการเปดใจรับฟงความ
คิดเห็น หรือคําแนะนําจากผูรวมงาน

23 ผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ
ดานการสงเสริม พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา

24 ผูบริหารสถานศึกษาใหคําปรึกษา ชวยชี้แนะแนวทาง
การพัฒนาตนเองและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา
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ขอ คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับคุณลักษณะของผูบริหาร
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

ดานการติดตอสื่อสาร

25 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร
สรางความเขาใจอันดีระหวางผูรวมงาน

26 ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการพูด การเจรจา การสื่อสารท่ีดีทํา
ใหผูรวมงานเกิดความเชื่อม่ัน

27 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมพัฒนาความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับจุดมุงหมายการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา

28 ผูบริหารสถานศึกษาแจงขาวสาร สรางความเขาใจเก่ียวกับ
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครู และ
ผูปกครองไดรับทราบท้ังดวยวาจาและลายลักษณอักษร

29 ผูบริหารสถานศึกษามีการติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกเก่ียวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

30 ผูบริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
กับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนกับการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

31 ผูบริหารสถานศึกษามีการรับฟงความคิดเห็นของครู
ในการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา

32 ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

33 ผูบริหารสถานศึกษามีความรอบรู ทันขาวสาร ทันสมัย
รูเทาทันเหตุการณ เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา
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ขอ คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับคุณลักษณะของผูบริหาร
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

34 ผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผน กําหนด
แนวทาง การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา

35 ผูบริหารสถานศึกษามีการสื่อสารทําความขาใจเก่ียวกับ
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับครู
ผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของทราบเพ่ือใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน

36 สถานศึกษามีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ไวอยางเปนระบบ

ดานการตัดสินใจ

37 ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของครูเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

38 ผูบริหารสถานศึกษาตัดสินใจและสั่งการเก่ียวกับระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาไดอยางมีข้ันตอน

39 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการแกปญหา
เฉพาะหนาไดดี

40 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดมีสวนรวม
ในการตัดสินใจแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน

41 ผูบริหารสถานศึกษากลาตัดสินใจสั่งการอยางเด็ดขาด
มีเหตุผลในการแกปญหา

42 ผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางการแกปญหาท่ีถูกตอง
เหมาะสมสามารถคาดการณและรวบรวมทางเลือก
ไดอยางหลากหลาย
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ขอ คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

ระดับคุณลักษณะของผูบริหาร
มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

43 ผูบริหารสถานศึกษามีการคิด ตัดสินใจ มีวิธีการแกปญหา
ท่ีเหมาะสม อยางมีลําดับข้ันตอนนําไปสูแนวทางในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

44
ผูบริหารสถานศึกษาใหอิสระแกครูในการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

45 ผูบริหารสถานศึกษาสรางความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ใหประสบความสําเร็จ

46 ผูบริหารสถานศึกษาคอยใหคําปรึกษา สงเสริมการทํางาน
อยางเปนระบบ สงผลใหครูใชกระบวนการคิด ตัดสินใจ
แกปญหาอยางถูกตอง

47 ผูบริหารสถานศึกษาฝกใหครูไดรูจักตั้งคําถามเก่ียวกับ
ปญหาตาง ๆ เพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา

48 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูไดคนควาขอมูลท่ีเปน
ประโยชนและนํามาเปนองคประกอบในการตัดสินใจ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง ( ) ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน

คําช้ีแจง ใหทานพิจารณาแบบสอบถามตามความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับการปฏิบัติ
ท่ีเกิดข้ึนตามท่ีเปนจริงในสถานศึกษาของทานโดยพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด

ขอ การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

ดานการตัดสินใจดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน

1 ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน
การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา

2 ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนในการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

3 ผูบริหารสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ
โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางครบถวน

4 ผูบริหารสถานศึกษามีการชี้แจงนโยบายการบริหารงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาแกผูท่ีเก่ียวของ
อยางชัดเจน
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ขอ การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

5 ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไวในนโยบายของสถานศึกษา

6. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนแกครูและบุคลากร

7 ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ

8 ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแนวทางในการนําเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาใชดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา

9 ผูบริหารสถานศึกษากําหนดและจัดโครงสรางการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสามารถปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

10 ผูบริหารสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
และมีการ มอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน

ดานการดําเนนิงานตามแผน

11 สถานศึกษาจัดทําคูมือการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและมีการบันทึกผลอยางเปนปจจุบัน

12 สถานศึกษาจัดทําเกณฑการคัดกรองนักเรียน และแจง
หลักเกณฑการคัดกรองนักเรียนใหผูเก่ียวของทราบเพ่ือใหมี
แนวปฏิบัติเดียวกัน

13 สถานศึกษามีเครื่องมือในการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนท่ีหลากหลาย เชน ระเบียนสะสม
การเยี่ยมบาน การประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) เปนตน
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ขอ การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

14 สถานศึกษามีการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียน ดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคลอยางเปนลําดับข้ันตอน

15 สถานศึกษามีการวิเคราะหขอมูลนักเรียน แลวนําผลท่ีได
มาจําแนกตามเกณฑการคัดกรองเพ่ือการจัดแบงกลุมนักเรียน
เปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา

16 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม โครงการท่ีสงเสริม พัฒนานักเรียน
ในทุก ๆ ดานอยางท่ัวถึง

17 สถานศึกษามีการวางแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
ของนักเรียนอยางมีลําดับข้ันตอน

18 สถานศึกษามีการสงตอนักเรียนไปยังบุคลากรภายใน
สถานศึกษา เชน ครูฝายปกครอง ครูแนะแนว หรือครู
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือดูแล ชวยเหลือเบื้องตน

19 สถานศึกษามีการสงตอนักเรียนไปยังภายนอกสถานศึกษา
ไปยังผูเชี่ยวชาญเพ่ือแกปญหาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว

20 ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริม ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม

21 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาอยางเปนระบบ

22 ผูบริหารสถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
กํากับ ติดตาม การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา
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ขอ การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

23 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของครูอยูเสมอ เพ่ือชี้แนะแนวทางในการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

24 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตามแบบ
กัลยาณมิตร เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน

25 ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตามควบคุมใหครู
ใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

26 ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ควบคุมใหครู
พัฒนาเครื่องมือในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

27 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการวางแผนการนิเทศ
กํากับ ติดตามการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
กอนการดําเนินงานตามโครงการ

28 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนระหวาง
การดําเนินงานตามโครงการ

29 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนหลังการดําเนินงาน
ตามโครงการเสร็จสิ้นลง

30 ผูบริหารสถานศึกษามีการสรุปผล การนิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ
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ขอ การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

ดานการประเมินผล

31 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการกําหนดมาตรการ
ประเมินผลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจน คํานึงถึง
ประสิทธิภาพและผลสําเร็จของงานเปนหลัก

32 ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการวางแผนและกําหนดเปาหมาย
เก่ียวกับการประเมินผลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน

33 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา

34 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหคณะกรรมการมีการจัดเก็บ
ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาอยางเปนระบบ

35 ผูบริหารสถานศึกษาควบคุม ติดตาม แนะนํา ใหคําปรึกษา
เก่ียวกับเทคนิค วิธีการประเมินผลระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา

36 ผูบริหารสถานศึกษาใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา สรางขวัญ และ
กําลังใจใหกับครูและบุคลากรท่ีรับการประเมินผลการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

37 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหผูเก่ียวของทราบ

38 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหนําผลการประเมินมาทบทวน
เพ่ือหาจุดบกพรองของการปฏิบัติงานแลววิเคราะหหาปจจัย
ท่ีนําไปสูความสําเร็จ
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ขอ การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ระดับการปฏิบัติในการบริหาร
จัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

มาก
ท่ีสุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ท่ีสุด
(1)

39 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแผนท่ีกําหนดและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน

40 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหนําขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาเปนสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธใหผูปกครอง นักเรียน
ชุมชน และผูเก่ียวของไดทราบขอมูล
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ภาคผนวก ง
การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
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แบบประเมินคาความสอดคลองแบบ IOC
(Index of Item Objective Congruence : IOC)

เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดชุมพร

ขอท่ี คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
ดานการมีภาวะผูนํา

1 ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนด
นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศนในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

2 ผูบริหารสถานศึกษามีการชี้แจง
นโยบายการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
อยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

3 ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศนในการ
บริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

4 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครู
มีทักษะการทํางานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนโดยใชกระบวนการ
คิดอยางเปนระบบ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

5 ผูบริหารสถานศึกษาวางแนวทาง
ปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาท่ีชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

6 ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
แกเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
7 ผูบริหารสถานศึกษามีการใช

กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
มีความละเอียด รอบคอบ +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได

8 ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนกันเอง
มีมนุษยสัมพันธท่ีดกัีบผูรวมงาน และ
ผูใตบังคับบัญชา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

9 ผูบริหารสถานศึกษามีความรอบรู
ทันขาวสาร ทันสมัย รูเทาทันเหตุการณ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

10 ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรน
ในการบริหารงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

11 ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ใชกระบวนการคิด และ
เทคนิคใหม ๆ ในการบริหารงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

12 ผูบริหารสถานศึกษามีเทคนิควิธีการ
ท่ีเหมาะสม ในการบริหารงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

การสรางแรงจูงใจ
13 ผูบริหารสถานศึกษาวางเปาหมาย

ในการทํางานท่ีชัดเจนเพ่ือเปนแรงจูงใจ
ใหกับครูในการปฏิบัติงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

14 ผูบริหารสถานศึกษามีการสราง
บรรยากาศในสถานศึกษาใหเอ้ือตอการ
รวมมือในการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
15 ผูบริหารสถานศึกษาใหคําปรึกษา

ชวยชี้แนะแนวทางการพัฒนาตนเอง
ใหแกครูและบุคลากรของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

16 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมี
การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม พัฒนาความรู
ความสามารถ เพ่ือพัฒนาครู และ
นักเรียน +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได

17 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู
มีสวนรวม ในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารจัดการระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

18 ผูบริหารสถานศึกษามีเทคนิค
กระบวนการในการบริหารจัดการบุคคล
เพ่ือกระตุนความรวมมือ ในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

19 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครู
มีสวนรวม ในการจัดกิจกรรมการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

20 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมให
ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
21 ผูบริหารสถานศึกษามีการสนับสนุน

สงเสริมการทํางานในรูปแบบ
คณะกรรมการ โดยกําหนดบทบาท
หนาท่ีในการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาไว
ชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

22 ผูบริหารสงเสริมใหครูปฏิบัติงานดวย
การเปดใจเพ่ือรับฟงความคิดเห็น
หรือคําแนะนําจากผูรวมงาน +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชได

23 ผูบริหารสถานศึกษาประสานความ
รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ดานการสงเสริม
พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

24 ผูบริหารสถานศึกษาใหคําปรึกษา ชวย
ชี้แนะ แนวทางการพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

ดานการติดตอสื่อสาร

25 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการสื่อสาร สรางความเขาใจอันดี
ระหวางผูรวมงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

26 ผูบริหารสถานศึกษามีวิธีการพูด
การเจรจา การสื่อสารท่ีดีทําให
ผูรวมงานเกิดความเชื่อม่ัน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

27 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมพัฒนา
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับจุดมุงหมาย
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
28 ผูบริหารสถานศึกษาแจงขาวสาร

สรางความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครู
และผูปกครองไดรับทราบท้ังดวยวาจา
และลายลักษณอักษร +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

29 ผูบริหารสถานศึกษามีการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอก
เก่ียวกับการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

30 ผูบริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารกับหนวยงานตาง ๆ
ท่ีเปนประโยชนกับการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

31 ผูบริหารสถานศึกษามีการรับฟง
ความคิดเห็นของครูในการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

32 ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาใชในการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

33 ผูบริหารสถานศึกษามีความรอบรู
ทันขาวสารทันสมัยรู เทาทันเหตุการณ
เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
34 ผูบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการ

วางแผนกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

35 ผูบริหารสถานศึกษามีการสื่อสาร
ทําความขาใจเก่ียวกับการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ใหกับครู ผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของ
ทราบเพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

36 สถานศึกษามีการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ไวอยางเปนระบบ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

ดานการตัดสินใจ

37 ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของครูเพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

38 ผูบริหารสถานศึกษาตัดสินใจ
และสั่งการเก่ียวกับระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ไดอยางมีข้ันตอน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

39 ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

40 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครู
ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา
ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได
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ขอท่ี คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
41 ผูบริหารสถานศึกษากลาตัดสินใจสั่ง

การอยางเด็ดขาด มีเหตุผลในการ
แกปญหา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

42 ผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางการ
แกปญหาท่ีถูกตอง เหมาะสมสามารถ
คาดการณและรวบรวมทางเลือกได
อยางหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

43 ผูบริหารสถานศึกษามีการคิด ตัดสินใจ
มีวิธีการแกปญหาท่ีเหมาะสม อยางมี
ลําดับข้ันตอน นําไปสูแนวทางในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

44 ผูบริหารสถานศึกษาใหอิสระแกครูใน
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

45 ผูบริหารสถานศึกษาสรางความเชื่อม่ัน
ในการบริหารจัดการระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ใหประสบความสําเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

46 ผูบริหารสถานศึกษาคอยใหคําปรึกษา
สงเสริมการทํางานอยางเปนระบบ
สงผลใหครูใชกระบวนการคิด ตัดสินใจ
แกปญหาอยางถูกตอง +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
47 ผูบริหารสถานศึกษาฝกใหครูไดรูจัก

ตั้งคําถามเก่ียวกับปญหาตาง ๆ เพ่ือหา
แนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

48 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหครูได
คนควาขอมูลท่ีเปนประโยชนและนํามา
เปนองคประกอบในการตัดสินใจ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี
การบริหารจัดการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน

1 ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนด
นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศนการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

2 ผูบริหารสถานศึกษากําหนด
เปาหมายท่ีชัดเจนในการบริหาร
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได

3 ผูบริหารสถานศึกษาจัดทํา
แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธโครงการ
ปฏิทินปฏิบัติงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางครบถวน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

4 ผูบริหารสถานศึกษามีการชี้แจง
นโยบายการบริหารงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
แกผูท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได

5 ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนด
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไว
ในนโยบายของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

6 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการ
ประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
แกครูและบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

7 ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผล
การปฏิบัติงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี
การบริหารจัดการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
8 ผูบริหารสถานศึกษามีการวาง

แนวทางในการนําเทคโนโลยีใหม ๆ
มาใชดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได

9 ผูบริหารสถานศึกษากําหนด
และจัดโครงสรางการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ใหสามารถปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชได

10 ผูบริหารสถานศึกษาแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน และมีการ
มอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได

ดานการดําเนนิงานตามแผน
11 สถานศึกษาจัดทําคูมือการ

ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและมีการบันทึกผล
อยางเปนปจจุบัน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

12 สถานศึกษาจัดทําเกณฑการคัดกรอง
นักเรียน และแจงหลักเกณฑการคัด
กรองนักเรียนใหผูเก่ียวของทราบ
เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติเดียวกัน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

13 สถานศึกษามีเครื่องมือในการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนท่ีหลากหลาย เชน
ระเบียนสะสม การเยี่ยมบาน
การประเมินพฤติกรรมเด็ก
(SDQ) เปนตน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี
การบริหารจัดการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
14 สถานศึกษามีการเก็บรวบรวมขอมูล

นักเรียน ดานการรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคลอยางเปนลําดับข้ันตอน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

15 สถานศึกษามีการวิเคราะหขอมูล
นักเรียน แลวนําผลท่ีไดมาจําแนก
ตามเกณฑการคัดกรองเพ่ือการ
จัดแบงกลุมนักเรียนเปน 3 กลุม คือ
กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

16 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
โครงการ ท่ีสงเสรมิ พัฒนานักเรียน
ในทุก ๆ ดานอยางท่ัวถึง +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได

17 สถานศึกษามีการวางแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน
อยางมีลําดับข้ันตอน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

18 สถานศึกษามีการสงตอนักเรียนไปยัง
บุคลากรภายในสถานศึกษา เชน
ครูปกครอง ครูแนะแนวหรือครู
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือดูแล
ชวยเหลือเบื้องตน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

19 สถานศึกษามีการสงตอนักเรียน
ไปยังภายนอกสถานศึกษาไปยัง
ผูเชี่ยวชาญเพ่ือแกปญหาไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

20 ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริม
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี
การบริหารจัดการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
การนิเทศ กํากับ ติดตาม
21 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการ

นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาอยางเปนระบบ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

22 ผูบริหารสถานศึกษามีการแตงตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา +1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชได

23 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการ
นิเทศ กํากับ ติดตามการปฏิบัติงาน
ของครูอยูเสมอ เพ่ือชี้แนะแนวทาง
ในการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

24 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการ
นิเทศ กํากับ ติดตามแบบกัลยาณมิตร
เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

25 ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศ
กํากับ ติดตามควบคุมใหครูใชสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ในการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

26 ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศ
กํากับ ติดตาม ควบคุมใหครูพัฒนา
เครื่องมือในการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได
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ขอท่ี
การบริหารจัดการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
27 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการ

วางแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนกอนการ
ดําเนินงานตามโครงการ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

28 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการ
นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ระหวางการดําเนินงานตามโครงการ 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชได

29 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการ
นิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนหลัง
การดําเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้น +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

30 ผูบริหารสถานศึกษามีการสรุปผล
การนิเทศ กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางเปนระบบ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

ดานการประเมินผล
31 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการ

กําหนดมาตรการประเมินผลระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีชัดเจน
คํานึงถึงประสิทธิภาพและผลสําเร็จ
ของงานเปนหลัก +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

32 ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการ
วางแผนและกําหนดเปาหมาย
เก่ียวกับการประเมินผลระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาไวอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี
การบริหารจัดการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
33 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

34 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม
ใหคณะกรรมการมีการจัดเก็บขอมูล
สรุปผลการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
อยางเปนระบบ +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชได

35 ผูบริหารสถานศึกษาควบคุม ติดตาม
แนะนํา ใหคําปรึกษาเก่ียวกับเทคนิค
วิธีการประเมินผลระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

36 ผูบริหารสถานศึกษาใหคําแนะนํา
ใหคําปรึกษา สรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับครูและบุคลากรท่ีรับการ
ประเมินผลการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

37 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนให
ผูเก่ียวของทราบ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

38 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหนําผล
การประเมินมาทบทวน เพ่ือหา
จุดบกพรองของการปฏิบัติงาน
แลววิเคราะหหาปจจัยท่ีนําไปสู
ความสําเร็จ +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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ขอท่ี
การบริหารจัดการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ คา

IOC
การ

แปลผล1 2 3 4 5
39 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแผน
ท่ีกําหนดและนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได

40

ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหนํา
ขอมูลสรุปผลการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนมาเปน
สารสนเทศของสถานศึกษา
เพ่ือประชาสัมพันธใหผูปกครอง
นักเรียน ชุมชน และผูเก่ียวของ
ไดทราบขอมูล +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชได
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สรุปผลการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือรายดาน
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สรุปผลการตรวจคุณภาพเครื่องมือรายดาน

การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร

ขอ คุณลักษณะของผูบริหาร คาความเช่ือม่ัน
1 ดานการมีภาวะผูนํา .887
2 ดานการสรางแรงจูงใจ .883
3 ดานการติดตอสื่อสาร .892
4 ดานการตัดสินใจ .851

รวม .937

ขอ
การบริหารจัดการระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
คาความเช่ือม่ัน

1 ดานการเตรียมการและวางแผนดําเนนิงาน .811
2 ดานการดําเนินงานตามแผน .850
3 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม .892
4 ดานการประเมินผล .811

รวม .950
คาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ .927
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ประวัติผูทําวิทยานิพนธ

ช่ือ - นามสกุล นางสาวอาริษา วัฒนครใหญ

วัน เดือน ปเกิด 23 มีนาคม 2527

สถานท่ีอยูปจจุบัน 94 หมูท่ี 10 ตําบลหาดพันไกร อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประสบการณการทํางาน
พ.ศ. 2549 ตําแหนง ครูอัตราจาง

โรงเรียนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร
พ.ศ. 2552 ตําแหนง พนักงานราชการ

โรงเรียนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร
พ.ศ. 2553 ตําแหนง ครผููชวย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ. 2555 ตําแหนง ครู คศ.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ. 2556 ตําแหนงครู คศ.1
โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร

สถานท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนสวนศรีวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110

โทรศัพท 086 - 0209323

E - mail Arisa2303@gmail.com
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