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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครูที่
ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปรึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 262 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในภาพรวมทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีคะแนนปฏิบัติสูงสุด ได้แก่ 
การคัดกรองนักเรียน รองลงมา ได้แก่ การรู้จักนักเรียนรายบุคคลส่วนข้อท่ีมีการปฏิบัติต่ าสุด คือ การส่งต่อ 2) ปัจจัยที่
มีผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 3 ปัจจัย คือ ด้านภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Beta = .458) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (Beta = .243) และด้านการท างานเป็น
ทีม (Beta = .192) สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนต่อผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ร้อยละ 
69 สมการถดถอยที่ค านวณโดยใช้รูปคะแนนมาตรฐาน คือ 

^

Z y = .458ภาวะผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง+.243การนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล + .192การท างานเป็นทีม 

ค าส าคัญ : การด าเนินงาน, ระบบดูแลช่วยเหลือ 
  

Abstract 
This research aimed to 1) study the performance of student care and support system of 

advisors of secondary schools in Phranakhon Si Ayutthaya province, and 2) investigate factors affecting 
the performance of student care and support system of advisors of secondary schools in Phranakhon 
Si Ayutthaya province. The samples were 262 advisors in secondary schools in Phranakhon Si 
Ayutthaya province under the Secondary Educational Service Area Office 3. The research instrument 
was a questionnaire.  The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and stepwise 
regression. The results indicated that : 1) As a whole, the performance of student care and support 



ARU Research Journal, Vol.1, No.1, October 2014                                                                                            85 
 

system of advisors of secondary schools in Phranakhon Si Ayutthaya province under the Secondary 
Educational Service Area Office 3 was at a high level for all aspects by ranking from the highest to the 
lowest as follows: student selection, knowing each student and transferring student.  2) There were 
three factors affecting the performance of student care and support system of advisors of secondary 
schools in Phranakhon Si Ayutthaya province at the significant level of .05: transformational leadership 
(Beta = .458), monitoring and evaluation (Beta = .243), and teamwork (Beta = .129). The variance of 
student care and support system could be explained for 69 per cent. Regression equation that 
calculated by standard score is ^

Z y = .458 transformational leadership +.243 monitoring and evaluation + .192 teamwork 
Keywords : Performance, Care and Support System 
 
1. บทน า 

ในปีพุทธศักราช 2543 ได้เกิดวิกฤติการฆ่าตัวตาย
ของนักเรียนและนักศึกษา ปัญหายาเสพติด ปัญหา
สุขภาพจิตในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงหลาย
แห่ง [1] กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบหมายให้กรม
สุขภาพจิตและกรมสามัญศึกษาร่วมกันวางแผนในการ 
เฝ้าระวังปัญหาดังกล่าว กรมสามัญศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญจึงจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพื่อให้มีกระบวนการท างานเป็นระบบ มีความชัดเจนมี
การประสาน ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งใน
และนอกโรงเรียน รวมทั้ งมีวิ ธีการ กิจกรรมและ
เครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในทางปฏิบัติโดยมีแนวคิดหลัก
ในการด าเนินงาน คือ มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและ
พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตเพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการที่
แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล 
ดังนั้น การยึดนักเรียนเป็นส าคัญในการพัฒนา เพื่อดูแล
ช่วยเหลือ ทั้งด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหาหรือส่งเสริม 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ความส าเร็จของงานต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วม ทั้งการร่วมใจ ร่วมคิดร่วมท า ของทุกคนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ         
ผู้ปกครอง หรือ ชุมชน [2] 

การด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
[3] เป็นการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
การท างาน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การ         
คัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน  การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงาน คือ ผู้บริหาร คณะกรรมการด าเนินงาน 
ครูที่ปรึกษาหรือครูประจ าช้ันเป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนินงาน โดยมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เครือข่าย     

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่พบว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ละโรงเรียนยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จและ มีปัญหาอุปสรรคอีกมากมาย อีกทั้งการ
ด าเนินงานตามระบบการดูแล และปัจจัยในการส่งเสริม
การท างานท าให้ไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผลตาม
แนวปฏิบัติขาดความต่อเนื่อง อีกทั้งยังพบว่า การ
บริหารงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งได้
ปฏิบัติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน ยังพบว่ามี
ปัญหาไม่สามารถด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จได้ 

กรมสามัญศึกษา [2] ได้ก าหนดเป็นนโยบายให้
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญทุกโรงเรียน 
ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปีการศึกษา 2544 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูปการเรียนรู้ ให้โรงเรียน
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเร่งแก้ปัญหายา       
เสพติด และเพศศึกษาในโรงเรียน โดยประสานความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง วัด และชุมชนในการ
ช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารจะต้อง
มีความเช่ือเกี่ยวกับเด็กทุกคนว่า 1) เด็กต้องการความรัก 
ความเข้าใจ การให้อภัย อยากเป็นคนดี มีปัญญาและมี
ความสุข 2) เด็กต้องการศักยภาพที่จะเรียนและพัฒนา
ตนเองได้ตลอดชีวิต แต่ต้องใช้เวลาและวิธีการที่แตกต่าง
กัน 3) ความส าเร็จงอกงามต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วม
ใจ ร่วมคิด ร่วมท า ของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน มีวิธีการและเครื่องมือ 
มีมาตรฐานคุณภาพ มีหลักฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้ 
เพื่อให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้น า
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาด าเนินการตาม
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะมีปัจจัยที่มีผลต่อ



86                                                                                            วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 1 ฉบบัที่ 1 ตุลาคม 2557          
 

การด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ   
โรงเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
2.1 ศึกษาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของครูที่ ปรึ กษาโรง เ รี ยนมั ธยมศึกษาในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา         
 
2.2 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผลการศึกษาวิจัย
สามารถน าไปปรับปรุงการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและ
สถานศึกษาที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนการ
บริหารงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 
3.1  ด้านประชากร  ได้ แก่  ครูที่ ปรึ กษาโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 29 
โรงเรียน เก็บข้อมูลจากครูที่ปรึกษาห้องเรียนละ 1 คน ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 262 คน จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้น คือ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันและการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย 
  
3.2 ด้านตัวแปรที่ศึกษา ได้สังเคราะห์ตัวแปรจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สิทธิชัย 
อิ่มอ่อง [4], กัลยา อาจฤทธิ์ [5], สุธัญญา แก้วค าแสน 
[6], สรัญญา เกิดแก้ว [7],อันธนา มงคลสินธุ์  [8], 
หทัยวรรณ วิชชุปัญญาพาณิชย์ [9] ได้ตัวแปรดังนี ้
3.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน 
คือ 1) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) ด้านการท างาน
เป็นทีม และ 3) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 5 ประการ คือ 1) การรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน  4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 
5) การส่งต่อ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จากการ
พัฒนาเครื่องมือ 3 ขั้นตอน  ได้แก่ การตรวจสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน การ
น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครูที่ปรึกษา
หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง และการหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-
Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach alpha 
coefficient) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
  
5. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยใน
ประเด็นท่ีส าคัญได้ดังนี้ 
 
5.1 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่
ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนรายบุคคล ด้าน
การคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการ
ส่งต่อ ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก 
  
5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานระบบ
ด ูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียนของคร ูที ่ปร ึกษาโรงเร ียน
ม ัธยมศ ึกษาในจ ังหว ัดพระนครศร ีอย ุธยา ส ังก ัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3 จาก
การคัดเลือกตัวแปรที่มีผลต่อการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั ้นตอน (Stepwise multiple 
regression analysis) พบว่า ตัวแปรที่สามารถก าหนด
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ความแปรปรวนต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 มี 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) ด้านการท างาน
เป็นทีม และ 3) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
เรียงล าดับจากตัวแปรที่มีอิทธิพลมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
1) ด้านภาวะผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง (Beta = .458) และ 
2) ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (Beta = .243) 
และด้านการท างานเป็นทีม (Beta = .192) โดยตัวแปร
ทั้ง 3 ตัว สามารถร่วมกันก าหนดความแปรปรวนต่อผล
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ประมาณ
ร้อยละ 69 (R = .694) สมการถดถอยที่ค านวณโดยใช้
รูปคะแนนมาตรฐาน คือ ^

Z y = .458ภาวะผู้น าทางการ

เปลี่ยนแปลง+.243การนิเทศ ติดตามและประเมินผล + .192การท างานเป็นทีม 
 
6. การอภิปรายผล 
 
6.1 การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่
ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติ ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการคัดกรองนักเรียน ซึ่งการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ ท าการรายงานผลการคัดกรองนักเรียน
รายห้องเรียนและการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ท าการคัดกรอง
นักเรียนจากข้อมูลแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
(E.Q.) อย่างครบถ้วน ด้านการรู้จักนักเรียนรายบุคคล ซึ่ง
การปฏิบัติสูงสุด คือ เก็บข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียน และการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ เก็บข้อมูล
การใช้สารเสพติดของบุคคลในครอบครัวของนักเรียน 
ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนซึ่งการปฏิบัติสูงสุด 
คือ จัดกิจกรรมส่งเสริมความถนัด ความสามารถของ
นักเรียนกลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติและการปฏิบัติน้อยที่สุด 
คือ จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มมีปัญหาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งการ
ปฏิบัติสูงสุด คือ จัดประกวดแข่งขันเพื่อให้โอกาส
นักเรียนได้แสดงผลงานของตนอย่างสม่ าเสมอ และการ
ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ประสานงานกับผู้ปกครองให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันแก้ ไขปัญหาของนักเรียนอย่ าง
สม่ าเสมอ และด้านการส่งต่อ ซึ่งการปฏิบัติสูงสุด คือ 
ด าเนินการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือเป็นระยะๆ 
และการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด าเนินการให้ครูแนะแนว

หรือฝ่ายปกครองส่งนักเรียนกลับคืนสู่ โรงเรียน เมื่อ
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก
ครูที่ปรึกษามีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ใกล้ชิดกับ
นักเรียนกันอย่างสม่ าเสมอ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
ชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น และการท างาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาอย่างมีระบบที่มี
กระบวนการท างาน มีหลักฐานการปฏิบัติงาน มีเทคนิค 
วิธีการ และครูที่ปรึกษามีการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการ
ดูแล ช่วยเหลือนัก เรี ยน จึ งท า ให้ผลการวิจัยการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของครูที่ปรึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3 มีการ
ปฏิบัติมากในทุกด้านทั้ง 5 ด้าน 
 
6.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู ที่ปรึกษาโรงเรียน
มั ธยมศึกษาในจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยา สั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
ป ร ะก อบ ด้ ว ย  ตั ว แป รด้ า น ภา วะ ผู้ น า ท า ง ก า ร
เปลี่ยนแปลง ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล ซึ่งในการคัดเลือกตัวแปรที่
ร่วมกันมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 เพื่อหาตัวแปรที่ร่วมกัน มีผลต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากที่สุด โดย
ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญ ทางสถิติไว้ที่ .05 เป็น
เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแปรเข้าสู่สมการ ปรากฏว่าตัว
แปรด้านภาวะผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง ด้านการท างาน
เป็นทีม และด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
สามารถร่ วมกันก าหนดความแปรปรวนต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ประมาณร้อย
ละ 69 (R = .694) โดยตัวแปรด้านภาวะผู้น าทางการ
เปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลในการก าหนดความแปรปรวน
ได้มากท่ีสุด (Beta = .458) รองลงมา คือ ด้านการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล (Beta = .243) และการท างาน
เป็นทีม (Beta = .192) 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยด้านภาวะผู้น ากาเปลี่ยนแปลง
มีผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ค รู ที่ ป รึ ก ษ า โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น จั ง ห วั ด
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พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนใช้บทบาทภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูที่ปรึกษา โดยผู้บริหารโรงเรียนใช้
คุณลักษณะที่ส าคัญในการมีความสามารถพิเศษ เช่น 
การพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา ระบุความส าคัญของวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
มีวิสัยทัศน์ในการท างานและสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ไปยังผู้ร่วมงานได้และก าหนดมาตรฐาน  ในการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนใช้การสร้างแรง
บันดาลใจ เช่น สร้างค่านิยม ในการท างาน โดยให้
ผู้ร่วมงานค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน กระตุ้นผู้ร่วมงานให้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การปฏิบัติงานและใช้ปัจจัยจูงใจต่างๆ เพื่อเป็นพลังจูงใจ
ต่อผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียนใช้
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เช่น ให้ข้อมูล
ย้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์สนับสนุนต่อความก้าวหน้าของ
ผู้ร่วมงาน และปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการบริหารงานระบบดูแล
ช่วย เหลื อ  ดั งนั้ นปั จจั ยด้ านภาวะผู้ น าทา งกา ร
เปลี่ยนแปลงสามารถก าหนดความแปรปรวนต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
หทัยวรรณ  วิชชุปัญญาพาณิชย์ [9] ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการด าเนินงานในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยมี
บทบาทส าคัญในการก าหนดมาตรฐานของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ การวางมาตรการและปฏิบัติเพื่อให้เกิด
การยอมรับ การวางแผนการด าเนินงาน การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามงานที่มอบหมาย และการน าผลการประเมินไปใช้ 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของอันธนา มงคลสินธุ์ [8] 
ได้ศึ กษาปั จจั ยที่ สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผลการวิ จั ยพบว่ า ด้ านผู้ บริ หารสถานศึ กษาซึ่ งมี
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ อัตมโนทัศน์ 

ลักษณะมุ่งอนาคต ความส าเร็จของงานในหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในงานนโยบายและการบริหารงานเป็นปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สรัญญา เกิดแก้ว [7] ที่ ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ ยนแปลงของผู้บริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากผลการวิจัย ปัจจัยด้านการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล มีผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนใช้การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญเพื่อให้การช่วยเหลือ 
แนะน า แก้ไขปัญหาและพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยกระบวนการนิเทศอาจอยู่ในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสมกับโรงเรียน มีการประเมินผล
และการติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
พัฒนาระบบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและท าการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การจัดระบบงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียนกับโรงเรียนอื่น 
และเครือข่ายโรงเรียน ส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา มีการ
นิ เทศระบบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน ด้วยการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ก าหนดไว้ ดังนั้น 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล สามารถก าหนดความ
แปรปรวนต่อความส าเร็จในการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
กัลยา อาจฤทธิ์ [5] ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสิทธิชัย อิ่มอ่อง [4] ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ผลการวิจัยพบว่า ด้านผู้บริหาร ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
คือ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอันธนา มงคลสินธุ์  [8] ได้ศึกษาปัจจัยที่
สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษา การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยวรรณ วิชชุปัญญา [9] ได้
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า การ
นิเทศ ก ากับ ติดตามงานท่ีมอบหมาย และการน าผลการ
ประเมินไปใช้เป็นปัจจัยส่งผลต่อการด าเนินงานในระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารและครูอย่างมี
นัยส าคัญที่ .01  
 จากผลการวิจัย ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม มีผลต่อ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่
ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยเนื่องจากโรงเรียนก าหนด
ทีมงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ 3 คณะ คือ 1) 
ทีมน า (คณะกรรมการอ านวยการ) 2) ทีมประสาน 
(คณะกรรมกา รประสานงาน )  และ  3 )  ที มท า 
(คณะกรรมการด าเนินงาน) สถานศึกษามีการก าหนด
บทบาท อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบให้แก่
คณะท างานหรือคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะ
ของการท างานเป็นทีมที่ดี ท าให้ทีมงานเข้าใจในวัตถปุระสงค์
อย่างชัดเจนและเห็นด้วยกับเป้าหมายของโรงเรียน 
คณะท างานในแต่ละทีมมีความสัมพันธ์กันอย่างเปิดเผย 
ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา กล้าเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหาการ
ท างานร่วมกัน ท าให้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนบรรลุถึงจุดหมายที่ก าหนดไว้  และผู้บริหาร
โรงเรียนก็มีการพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานตลอดเวลา 
ดังนั้นการท างานเป็นทีม สามารถก าหนดความแปรปรวน
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 ซึ่งสอดคล้องกับ กรมสามัญศึกษา [2] ที่
กล่าวว่า การท างานเป็นทีมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่ งทีมงานในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนมี  3 คณะ คือ 1) ทีมน า (คณะกรรมการ
อ านวยการ) 2) ทีมประสาน (คณะกรรมการประสานงาน) 
3) ทีมท า (คณะกรรมการด าเนินงาน) และสอดคล้องกับ 
กรมสุขภาพจิต [10] ได้กล่าวว่า การท างานในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษานั้น การด าเนินงานต้องมี
การกระท าเป็นทีมจะท าตามล าพังไม่ได้ ดังนั้นจึงแบ่งทีม
ด าเนินการเป็นทีม น าทีมสนับสนุนและทีมท าและ
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้กล่าวถึงการท างานเป็นทีมในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนไว้ว่า เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เป็นการประกันคุณภาพทั่ วทั้ งองค์กร 
ครอบคลุมทุกระบบย่อยที่ต้องท างานร่วมกัน รวมทั้งระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับครูทุกคน 
ดังนั้น การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจึงมีความส าคัญยิ่ง และหัวใจของการมีส่วนร่วมคือการ
มีทีมงานที่เข้มแข็ง 3 ลักษณะที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างดี 
คือ ทีมน า ทีมสนับสนุน และทีมท า ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุธัญญา แก้วค าเสน [6] ได้ศึกษาการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการท างานเป็นทีม
ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า การ
ท างานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาการท างานเป็นทีมที่ดีของ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี 9 ด้าน คือ 
ด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ของทีมงาน ด้านการ
เสริมสร้างบรรยากาศของทีมงาน ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านการสื่อสารแบบเปิด ด้านการสร้างความไว้วางใจ
และการยอมรับนับถือ ด้านการก าหนดบทบาทหน้าที่ 
ด้านภาวะผู้น า ในงาน ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ และด้าน
การประเมินผลตนเอง ผลจากการพัฒนาการท างานเป็น
ทีมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก 
สามารถด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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