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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 2) ระดับ 

การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และ 3) พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร 

ซึ่งเปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใช

ในการวิจัย ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือหัวหนาฝายท่ีเก่ียวกับ 

การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูแนะแนว และครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน ไดมาโดยการสุมแบบ

แบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห 

การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 ผลการวิจัยพบวา 

 1. พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 

 2.  การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งภาพ
รวม และรายดาน 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3.  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารดานการมีความคิดริเริ่ม และการประสานงานเปนปจจัยท่ี

สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 50 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คำสำคัญ : พฤติกรรมผูนำ ผูบริหารสถานศึกษา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การประถมศึกษา 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of school administrators’ leadership 
behaviors; 2) the implementation level of student assisting system of in educational institutions;
and 3) school administrators’ leadership behaviors affecting student assisting system in 
educational institutions. The research samples were 317 respondents, consisted of school 
directors, deputy directors or administrators implementing student assisting system, 
guidance teachers, and classroom teachers in educational institutions under the jurisdiction of 
Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 1, derived by proportional stratified 
random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. 
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation 
and stepwise multiple regression analysis. 
 The findings of this research were as follows: 
 1. Administrators’ leadership behaviors were at a high level in both overall and 
specific aspects. 
 2. Implementation of student assisting system in educational institutions was at 
a high level in both overall and specific aspects. 
 3. Initiative and coordination predicted the school administrators’ leadership 
behaviors in implementation of student assisting system at the percentage of 50 with 
statistical significance at .01. 
 
Keywords: leadership behavior, school administrator, student assisting system, primary  
  education 
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บทนำ 
 ปจจุบันสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสลับซับซอนมากย่ิงขึ้นสงผลกระทบ
ตอเยาวชนไทยเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ 
ของเยาวชนนับวันจะมีนอยลง เยาวชนเปนวัยท่ีตองการการดูแลชวยเหลือ และสงเสริมจากผูใหญ 
ที่เก่ียวของใหเปนคนดี เกง มีความสุข มีความสามารถทางสติปญญา และพรอมดวยคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งเด็กแตละคนมีความตองการที่แตกตางกัน สิ่งที่ผูใหญใหกับเด็กเพราะคิดวาเปนส่ิง 
ที่เหมาะสมกับเด็กน้ัน อาจไมใชสิ่งที่เขาตองการรวมทั้งวิธีการเล้ียงดูในรูปแบบที่แตกตางกัน  
การเขมงวดมากเกินไป อาจทำใหเด็กรูสึกเครียดได หรือการตามใจจนเกินไปอาจทำใหเด็กเอาแตใจ
ตนเองจนทำใหเกิดปญหาในสังคมได ครูผูสอนในบางคร้ังก็อาจเปนผูสรางปญหาใหเกิดกับเด็กและ
ดวยสถานการณปจจุบัน สภาพแวดลอม ความคาดหวังของผูปกครองกับตัวเด็กสิ่งย่ัวยุ ตัวแบบ 
ที่ไมเหมาะสม กอใหเกิดปญหาตาง ๆ กับเด็กไดอยางมากมาย (จีราพัชร เดชวิชิต, 2554: 1)  
 การดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนภาระงานสำคัญของสถานศึกษา 
ที่ตองกำหนดเปนนโยบายท่ีชัดเจน มีกระบวนการดำเนินงานอยางเปนระบบ มีการประสาน 
ความรวมมือจากผูบรหิาร ครบูคุลากรทางการศึกษา และผูเก่ียวของ มแีนวคิดเก่ียวกับการดำเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเปนกระบวนการสำคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ตามแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ  
1) การรูจักนักเรียนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมและพัฒนา 4) การปองกัน
ชวยเหลือและแกไข และ 5) การสงตอ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2547: 35) 
เพ่ือสงเสริมแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคม 
มุงหวัง ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูจำเปนตองรูจักและเขาใจ
เด็กอยางแทจริง เพราะขอมูลที่สะทอนความเปนจริงของนักเรียนครบทุกดานอยางถูกตองชัดเจน 
ดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย นาเชื่อถือและตรวจสอบได จะทำใหผูบริหาร ครู และ 
ผูเก่ียวของสามารถชวยเหลือนักเรียนใหพัฒนาในแนวทางท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของแตละคน  
การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปนหนาท่ีของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 67)   
 จากหลักการท่ีสำคัญนับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งสอดรับกันวาจะตองมีการปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบของสังคมไทย ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาเปนงานท่ีเชื่อมโยงกับองคกร และบุคคลหลายฝาย  
ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนแกนหลักในการบริหารงาน และดำเนินการรวมกับแกนนำอ่ืน ๆ เพ่ือ
ชวยผลักดันสนับสนุนและประสานงานใหบุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลภายนอกรวมกันทำงาน
เปนทีม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนระบบครบวงจร รวมทั้งกำกับดูแลใหมีการดำเนินการ 
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ดังกลาวอยางตอเน่ือง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543: 27) พฤติกรรมผูนำของ 
ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญมากในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
พฤติกรรมผูนำของผูบรหิารตามกรอบแนวคิดของกริฟฟธส (Griffiths, 1956 อางถึงใน วินยั ทมิยายงาม, 
2549: 20) ที่ประกอบดวยพฤติกรรมผูนำจำนวน 7 ดาน คือ 1) การมีความคิดริเร่ิม 2) การรูจัก
ปรับปรุงแกไข 3) การใหการยอมรับนับถือ 4) การใหความชวยเหลือ 5) การโนมนาวจิตใจ  
6) การประสานงาน และ 7) การเขาสังคมไดดี สอดคลองกับแนวความคิดพฤติกรรมผูนำเปน 
เคร่ืองสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบของความเปนผูนำท่ีดีที่เหมาะกับทุกสถานการณนั้นไมมี แตจะมี
เฉพาะสถานการณเฉพาะอยางท่ีทำใหเกิดภาวะผูนำข้ึนมาสำหรับสภาวการณนั้น ดังน้ันผูนำ 
ที่ประสบความสำเร็จตองรูจักปรับพฤติกรรมความเปนผูนำของเขาใหเขากับความตองการของ 
กลุม และสถานการณทีแ่ปรผนัเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอมทีเ่ปนอยู (วิเชยีร วิทยาอุดม, 2549: 425) 
จึงเปนปจจัยสำคัญท่ีจะนำไปสูความสำเร็จตามวัตถุประสงคของการพัฒนาได พฤติกรรมผูนำของ 
ผูบริหารสถานศึกษาที่ชวยกระตุนใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน ทำใหมีความมั่นใจใน 
การทำงาน สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรในสถานศึกษา และการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนไดดีย่ิงขึ้น   
 จากความเปนมาและความสำคัญของพฤติกรรมผูนำของผูบริหารและการดำเนินงาน
ระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียนท่ีกลาวมาในขางตน จะเห็นไดวาพฤติกรรมผูนำของผูบรหิารมคีวามสำคญั
ตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือเปนการพัฒนาพฤติกรรมผูนำ 
ของผูบริหาร และการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม
ผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยคาดหวังวาขอคนพบท่ีไดจะสามารถนำไปเปน
ขอเสนอใหกับโรงเรียน และหนวยงานตนสังกัด ในการจัดทำแผนสงเสริมสนับสนุนในดานพฤติกรรม
ผูนำของผูบริหาร และการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
 2.  เพ่ือศึกษาระดับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   
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สมมติฐานการวิจัย 
  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา  
 
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1.  พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร หมายถึง การกระทำหรือกิจกรรมท่ีผูอำนวยการ 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แสดงออกมา 
ใหปรากฏ จำนวน 7 ดาน ดังน้ี 
   1.1  การมีความคิดริเริ่ม หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารตองมีพฤติกรรมท่ีมีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรคในดานการงานหรือโครงการใหม ๆ สงเสริมการเรียนรูเพ่ิมเติม ที่ทันตอเหตุการณและ
สอดคลองกับความตองการ มีการสงเสริม กำหนดเปนแผนงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
สถานศึกษา ตองเสียสละเพ่ือสวนรวมเพ่ือใหงานน้ันบรรลุผลสำเร็จ และตองเปดโอกาสใหสมาชิก
หรือผูรวมงานท่ีเก่ียวของไดมีโอกาสมีสวนรวมในการแกปญหา และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได
อยางมีประสิทธิภาพ 
   1.2  การรูจักปรับปรุงแกไข หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมแนะนำ
แนวทางใหผูอื่นในการแกไขปญหา กระตุนผูรวมงานใหมีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานดวยวิธี
การท่ีหลากหลาย มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานท่ีมีความเหมาะสม สงเสริมสนับสนุนและ 
ใหโอกาสผูรวมงานในการปรับปรุงการทำงานใหดีย่ิงขึ้น  
   1.3  การใหการยอมรับนับถือ หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมยอมรับผูอื่น
เมื่อเขาทำงานประสบผลสำเร็จ รูจักใหกำลังใจ ยกยองชมเชยเมื่อทำงานบรรลุผล จะเปนส่ิงท่ีสราง
ความประทับใจ มีผลในการกระตุนจูงใจใหทำงานไดดีย่ิงข้ึน มอบหมายงานตามความรูความสามารถ 
และประสบการณ ยอมรับฟงความคิดเห็น และปญหาตาง ๆ และไมถือโอกาสหยิบฉวยเอาผลงาน
ของผูอื่นมาเปนของตน 
   1.4  การใหความชวยเหลือ หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึง
ความหวงใยเมื่อบุคลากรประสบปญหา เอาใจใสดูแลบุคลากรอยางท่ัวถึงและเสมอภาค ชวยเหลือ
บคุลากรในการแกปญหาท้ังเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว สรางบรรยากาศใหมอีสิรภาพในการสรางสรรคงาน
จัดสวัสดิการใหบุคลากรตามความเหมาะสม และจัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม 
   1.5 การโนมนาวจิตใจ หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารที่มีพฤติกรรมที่สามารถพูด
โนมนาว และสรางความเช่ือถือใหรวมใจกันพัฒนางานดวยวิธีที่หลากหลาย มีการมอบหมายงาน 
ที่ชัดเจนมีความเปนกันเอง เปดเผย และจริงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเปนการสรางความนาเช่ือถือ
และความศรัทธาตอผูนำหรือผูบริหาร เพ่ือทำใหงานมีผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนดไว 
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   1.6 การประสานงาน หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมท่ีกระตุนใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไดถูกตองตามหนาท่ีที่รับผิดชอบ สามารถถายทอดความตองการของตนเองใหผูอื่นรับ
ทราบได สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีระเบียบแบบแผน ประสานงานใหบุคลากรและ
หนวยงานอ่ืนปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และจัดใหบุคลากรไดพบปะสังสรรคกันเพ่ือ
สรางความสัมพันธอันดี 
   1.7 การเขาสังคมไดดี หมายถึง ผูนำหรือผูบริหารท่ีมีพฤติกรรมท่ีสามารถรวมงาน
กับผูอื่นไดทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา มีความสุภาพออนโยน และมีอัธยาศัยดี มี 
การเรียนรูและสามารถปรับตัวใหเหมาะสมจนเปนท่ียอมรับของผูรวมงาน ชุมชน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา   
 2.  การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานท่ี
เปนระบบ และมีขั้นตอนโดยมีการประสานงาน หรือรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ครู และผูปกครอง
ในการพัฒนา ปองกัน และการแกไขปญหา เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิต โดยมี
กระบวนการการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีขั้นตอนชัดเจน พรอมทั้งมีวิธีการ และเคร่ืองมือ
ที่มีมาตรฐานมีคุณภาพ และมีหลักฐานในการทำงานท่ีตรวจสอบได โดยมีครูประจำช้ันหรือครู 
ทีป่รกึษาเปนบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษา 
ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง คนในชุมชน ผูบริหาร และครูทุกคนมีสวนรวม กระบวนการ
ดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีองคประกอบ ดังน้ี 
   2.1  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง วิธีการท่ีครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนว
จะตองศึกษานักเรียนในความรับผิดชอบของตน เก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ตามบทบาท
หนาท่ีภาระงานของครูและผูเก่ียวของ โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินงานท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการจัดทำเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน 
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ระเบียบสะสม และการเย่ียมบานนักเรียน เพ่ือเปนประโยชน 
ในการสงเสริม การปองกัน และแกไขปญหาของนักเรียน  
   2.2 การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การพิจารณาวิเคราะหขอมูลของครูที่ปรึกษา
หรือครูแนะแนวท่ีเก่ียวกับตัวนักเรียนมีการศึกษาเปนรายบุคคล บันทึกผลการศึกษา และรายงานผล 
การศึกษา เพ่ือการจัดกลุมนักเรียนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา เพ่ือครู
ที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวจะไดหาวิธีดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง โดยมีการคัดกรองนักเรียน
จากระเบียนสะสมแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) การเย่ียมบานนักเรียน และแบบประเมิน 
ความฉลาดทางอารมณ (EQ) แลวนำผลการคัดกรองมาวิเคราะห เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง แกไขหรือ
สงเสริมนักเรียน 
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   2.3 การสงเสริมและพัฒนา หมายถึง ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวสงเสริมพัฒนา
สนับสนุนใหนักเรียนท่ีอยูในความดูแลของครู มีนักเรียนกลุมปกติ กลุมพิเศษ และกลุมเสี่ยง มีการจัด
กิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค สามารถ
พัฒนาตนเอง สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น และควบคุมตนเองใหมีความมั่นคงทางอารมณ   
   2.4 การปองกันชวยเหลือและแกไข หมายถึง ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวใหคำ
ปรึกษาเบื้องตน การเตรียมความพรอมของนักเรียน การประสานงานและสนับสนุนจากครูที่ปรึกษา
และผูปกครองมีการจัดตั้งเครือขายผูปกครอง เพ่ือสนับสนุนและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมปองกัน 
และการชวยเหลือแกปญหาของนักเรียน มีกิจกรรมในหองเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การแกไขปญหา กิจกรรมตามความถนัดของตนเอง กิจกรรมใหรูจักจุดเดน และจุดดอยของตนเอง 
เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ครูมีการบันทึกผลการดำเนินงาน การประเมินผล และรายงานผล 
การประเมินเพ่ือประสานงานผูเก่ียวของในการจัดกิจกรรม เพ่ือปองกันและแกไขปญหานักเรียน    
   2.5 การสงตอ หมายถึง ครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวชวยเหลือนักเรียนในกรณีที่มี
ปญหายากตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือแลวแตนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น หรือกรณีนักเรียนมี
ความสามารถพิเศษ นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ และนักเรียนดอยโอกาสควรสงตอผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยาง
เหมาะสม กำหนดแนวทางในการสงตอไว 2 แบบ คือ การสงตอภายใน และการสงตอภายนอก 
สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม การบันทึกผล การประเมินผล และรายงานผลอยางเปนระบบ และ
ดำเนินการอยางตอเน่ือง 
 
วิธีดำเนินการ 
 การศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะหในการดำเนินการวิจัย ไดเสนอ 
ตามลำดับหัวขอ ดังน้ี 
 1.  ประชากร ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือหัวหนา
ฝายท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูแนะแนว และครูประจำชั้นหรือครู 
ท่ีปรึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปการศึกษา 
2556 จำนวน 1,713 คน ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอกำแพงแสน 
 2.  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูอำนวยการสถานศึกษา รองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือ
หัวหนาฝายท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูแนะแนว และครูประจำช้ันหรือ
ครูท่ีปรึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปการศึกษา 
2556 โดยใชตารางกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 
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1970: 608-610 อางถึงใน สุชาติ สงาแสง, 2551: 68) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น 
ตามสัดสวนของอำเภอในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และได
จำนวนกลุมตัวอยาง 317 คน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 
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   .  /

 
 

   

 
51 51 51 490 643 9 9 9 92 119 

 51 51 51 567 720 9 9 9 106 133 
 25 25 25 275 350 5 5 5 50 65 

 127 127 127 1,332 1,713 23 23 23 248 317 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผูวิจัยศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวกำหนด 
รูปแบบและโครงสรางของแบบสอบถาม ดำเนินการสรางเคร่ืองมือตามแนวทางของแบบสอบถาม 
ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และพิจารณาเฉพาะขอที่
มีคา IOC มากกวา 0.50 ขึ้นไป เพ่ือหาคาความเท่ียงตรง โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา คำนวณหาคา
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ไดเทากับ 0.98  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจยันำแบบสอบถาม จำนวน 317 ฉบบั สงเพ่ือดำเนินการเก็บขอมลู ไดรบัแบบสอบถาม 
ที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 312 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.42 ทำการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลและนำมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ แลวนำไปวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม
สำเร็จรปู โดยการวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนำของผูบรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใชการหาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณแบบข้ันตอน 
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ผลการวิจัย 
            ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.33, S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย อันดับแรก คือ  

ดานการเขาสังคมไดดี ( x̄ = 4.41, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ดานการมีความคิดริเร่ิม ( x̄ = 4.39,  

S.D. = 0.44) ดานการรูจักปรับปรุงแกไข ( x̄ = 4.36, S.D. = 0.45) ดานการใหการยอมรับนับถือ  

( x̄ = 4.32, S.D. = 0.49) ดานการประสานงาน ( x̄ = 4.30, S.D. = 0.41) ดานการโนมนาวจิตใจ  

( x̄ = 4.30, S.D. = 0.49) และดานการใหความชวยเหลือ ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.46) ตามลำดับ  
ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ระดับพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
 
 

(n=312) 
  X  S.D.   

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

 
 

 
 

 
 
 

4.39 
4.36 
4.32 
4.23 
4.30 
4.30 
4.41 

0.44 
0.45 
0.49 
0.46 
0.49 
0.41 
0.49 

 
 
 
 
 
 
 

2 
3 
4 
7 
6 
5 
1 

  4.33 0.39   
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 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหระดับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.51) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับ

จากคาเฉล่ียมากไปนอย อันดับแรก คือ ดานการสงเสริมและพัฒนา ( x̄ = 4.27, S.D. = 0.50)  

รองลงมา คือ ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข ( x̄ = 4.24, S.D. = 0.55) ดานการรูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.52) ดานการคัดกรองนักเรียน ( x̄ = 4.18, S.D. = 0.58) และ

ดานการสงตอ ( x̄ = 4.13, S.D. = 0.71) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ระดับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต 
 พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
  (n=312) 

 
 

 X  S.D.   

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 

 
 

 

4.23 
4.18 
4.27 
4.24 
4.13 

0.52 
0.58 
0.50 
0.55 
0.71 

 
 
 
 
 

3 
4 
1 
2 
5 

  4.21 0.51   
 

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมผูนำของผู
บริหารเปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูนำของผูบริหารเปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต 1 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 52

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
         (n = 312) 

 df SS MS F Sig. 

Regression 
Residual 
Total 

2 
309 
311 

41.87 
41.92 
83.80 

20.93 
0.13 

154.28** 0.00 

 b SE.b Beta t Sig. 

 
 (X1) 

 (X6) 

0.18 
0.51 
0.41 

0.23 
0.06 
0.06 

 
0.43 
0.33 

0.81 
8.04** 
6.10** 

0.41 
0.00 
0.00 

**  .01 

 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหาร  
ดานการมีความคิดริเร่ิม (X

1
) และดานการประสานงาน (X

6
) เปนตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือก 

เขาสมการและสามารถอธิบายความผันแปรของการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) มีคาเทากับ 0.50 ซึ่งแสดงวา พฤติกรรม
ผูนำของผูบริหาร ดานการมีความคิดริเร่ิม และดานการประสานงานสงผลตอการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาและสามารถทำนายการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรอยละ 50 
โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 
 
 สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
 
 สมการการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
 

totŶ  = 0.18 + 0.51 (X1) + 0.41 (X6) 

tot
ˆ  = 0.43 (Z1) + 0.33 (Z6) 
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อภิปรายผล 
 การอภิปรายผล เร่ือง พฤติกรรมผูนำของผูบริหารท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
ผูวิจัยกลาวถึงประเด็นสำคัญท่ีคนพบจากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคของ 
การวิจัยไดดังน้ี 
 1.  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรม
ผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา ดานการเขาสังคมไดดี มีระดับปฏิบัติสูงสุด รองลงมา คือ การมี
ความคิดริเร่ิม การรูจักปรับปรุงแกไข การใหการยอมรับนับถือ การประสานงาน การโนมนาวจิตใจ 
และการใหความชวยเหลือ ตามลำดับ พฤติกรรมผูนำโดยสวนรวมจะมีแนวคิดจากลักษณะวิธีการใช
อำนาจ และลักษณะวิธีการทำงานท่ีจะผลักดันใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ของผูนำท่ีแสดงออกมาใน 
การปฏิบัติงาน โดยยึดบุคลากรในสถานศึกษาประสานประโยชนของสถานศึกษา หรือยึดสถานการณ 
เปนหลักพฤติกรรมท่ีแสดงออกของผูนำจะปรากฏออกมาในรูปของความคิดริเร่ิม การใหการชวยเหลือ 
การปรับปรุงแกไข การใหการยอมรับนับถือ การพูดโนมนาวจิตใจ การประสานงาน การเปล่ียนแปลง 
และการเขาสังคมไดดี โดยตองประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี เพ่ือประโยชนสวนรวมของ 
สถานศึกษา ซึง่สอดคลองกับวนิยั ทมิยายงาม (2549: 61) ศกึษาพฤติกรรมผูนำของผูบรหิารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมาก 
ไปหานอย ดังน้ี การเขาสังคมไดดี การใหการยอมรับนับถือ การมีความคิดริเร่ิม การโนมนาวจิตใจ  
การประสานงาน การใหความชวยเหลือ และการรูจักปรับปรุงแกไข จากท่ีกลาวมาน้ันผูบริหารควรจัด
ใหผูรวมงานไดพบปะสังสรรคกันเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอกัน และผูบริหารสามารถรับรู 
ความรูสึกของผูรวมงานได สามารถถายทอดความรูสึกของตนเองใหผูอื่นไดรับทราบ จนทำให
สามารถถายทอดความคิดริเร่ิมสรางสรรคตาง ๆ เชน การสงเสริมใหบุคลากรทำงานตามโครงการ
หรือแผนงานใหม ๆ การสงเสริมการฝกอบรม และการมีแนวคิดใหม ๆ ที่จะทำใหเกิดประโยชน 
ตอสถานศึกษา นักเรียน และชุมชน ซึ่งสอดคลองกับวสันต ชางนาค (2554: 88) ศึกษาพฤติกรรม
ของผูนำของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
ซึ่งผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนำของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถม
ศึกษา อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดานการมีความคิดริเริ่ม ดานการเขาสังคม ดานการรูจักปรับปรุง
แกไข ดานการใหการยอมรับนับถือ ดานการใหการชวยเหลือดานการโนมนาวจิตใจ และ 
ดานการประสานงาน อยูในระดับมาก  
 สวนพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา ดานท่ีอยูในระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด 
คือ ดานการใหความชวยเหลือ เปนเพราะผูนำหรือผูบริหารจะไมกลาแสดงออกถึงความหวงใย 
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การใหคำปรึกษา และการใหความชวยเหลือผูรวมงาน มีการใหความชวยเหลือในการทำงาน แตใน
เร่ืองการดำเนินชีวิต ดานสุขภาพ และครอบครัว จะมีการใหความชวยเหลือนอยมาก เพราะคิดวา 
เปนเร่ืองสวนตัวไมกลาท่ีจะไปแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคลองกับวินัย ทิมยายงาม (2549: 61-62)  
ไดศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวาในดานการใหความชวยเหลือ อยูในระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ เมื่อเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหาร
สถานศึกษาชวยเหลือใหคำแนะนำแกครูในการพัฒนางานเพ่ือเล่ือนตำแหนงใหสูงขึ้น ผูบริหาร 
สถานศึกษาแสดงออกถึงความหวงใยเม่ือครูประสบปญหาหรือมีความเดือดรอน และผูบริหาร 
สถานศึกษาจัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกในการทำงานใหผูรวมงานอยางเหมาะสม สวนอันดับที่มี
พฤติกรรมต่ำสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหผูรวมงานดวยความเอาใจใส 
ตามความเหมาะสม จึงทำใหพฤติกรรมผูนำของผูบริหารดานการใหความชวยเหลือมีคาเฉล่ียต่ำ 
 2.  การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมมีระดับปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มีระดับปฏิบัติมากทุกดาน  
โดยการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ดานการสงเสริมและพัฒนา มีระดับ
ปฏบิตัสิงูสดุ รองลงมา คอื การปองกันชวยเหลือและแกไข การรูจกันักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง
นักเรียน และการสงตอ ตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิตไดรวมกันวางรากฐานเพ่ือ 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน การดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนจึงมคีณุคาและความจำเปน
ที่สถานศึกษาจะตองนำไปปฏิบัติใหเกิดผลกับเด็กอยางเปนระบบตอเนื่องและยั่งยืน ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน จึงเปนระบบท่ีสามารถดำเนินการเพ่ือใหมีกระบวนการทำงานเปนระบบ  
มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งดานปจจัย ดานผลผลิต และดานกระบวนการ กระทรวงศึกษาธิการ 
มีนโยบาย ใหโรงเรียนในสังกัดเอาใจใสดูแลนักเรียนอยางเปนระบบมีกระบวนการทำงานท่ีมีคุณภาพ 
และการดำเนินงานอยางตอเน่ือง สงผลตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 
และมีศักยภาพ เปนทรัพยากรบุคคลที่พรอมสมบูรณทั้งรางกายสติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มชีวิีตท่ีสงบสขุใหสมกบัขอความท่ีวา “เกง  ดี  มสีขุ” โดยบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรวมมอืกัน 
ซึ่งสอดคลองกับมธุรดา ดวงจันทร (2553: 89) ทำการวิจัยเร่ือง สภาพและแนวทางการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดไทยาวาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 ผลวิจัยพบวา สภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
วัดไทยาวาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน โดยดานการสงเสริมนักเรียน  
มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการปองกันและแกปญหานักเรียน ดานการรูจักนักเรียน 
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เปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน และดานการสงตอนักเรียน และสอดคลองกับเรืองยศ  
ครองตรี (2551: 79) ทำการวิจัยเร่ือง การดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา สภาพการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับสุชาติ สงาแสง 
(2551: 90) ทำการวิจัยเร่ือง การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความคิดเห็นวาสถานศึกษามีการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
 สวนการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ดานท่ีอยูในระดับ 
การปฏิบัตินอยท่ีสุด คือ ดานการสงตอ เปนกระบวนการชวยเหลือนักเรียนในกรณีที่มีปญหาท่ียาก 
ตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือแลวแตนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น หรือกรณีเด็กมีความสามารถ
พิเศษ เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เด็กดอยโอกาส ก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ เพ่ือใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยางเหมาะสม กำหนดแนวทาง 
ในการสงตอไว 2 แบบ คือ การสงตอภายใน และการสงตอภายนอก แตสำหรับการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สวนมากจะเกิดขึ้นเพียงการสงตอภายในสถานศึกษา เปน 
การสงตอที่ครูประจำช้ันหรือครูที่ปรึกษา สงตอไปยังครูแนะแนวหรือผูที่เก่ียวของท่ีสามารถให 
ความชวยเหลือนักเรียนได เชน ครูพยาบาล ครูประจำชั้น หรือครูฝายปกครอง ก็สามารถดำเนินการ
แกไขปญหาของนักเรียนไดแลว แตถาในกรณีท่ีมีปญหายากตอการชวยเหลือแกไขก็จะสงตอผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดาน เพ่ือแกไขปญหาตอไป เพ่ือใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยางถูกทาง
และรวดเร็วข้ึน ซึ่งสอดคลองกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547: 111) ใน 
การแกไขปญหาของนักเรียนอาจมีบางกรณีที่มีปญหามีความยากตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือ
แลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้น ก็ควรดำเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตอไป เพ่ือให
ปญหาของนักเรียนไดรับการชวยเหลือยางถูกทางและรวดเร็วข้ึน หากปลอยใหเปนบทบาทหนาท่ี 
ของครูที่ปรึกษาตอไป ความยุงยากของปญหาอาจมีมาก หรือลุกลามกลายเปนเร่ืองใหญที่ยาก 
แกการแกไข 
 3.  พฤติกรรมผูนำของผูบริหารที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีอิทธิพลมากท่ีสุด 
คือ ดานการมีความคิดริเร่ิม และดานการประสานงาน เปนปจจัยท่ีสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถทำนายการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรอยละ 
50 โดยอภิปรายผลเปนรายดานดังน้ี     
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   3.1  ดานการมีความคิดริเร่ิม มีอิทธิพลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ี เน่ืองจาก 
ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาท่ีจะคิดสิ่งใหม ๆ คิดนอกกรอบ 
กลาท่ีจะตัดสินใจ ทั้งในดานดำเนินการงานหรือโครงการใหม ๆ ที่สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ใหทันตอเหตุการณและสอดคลองกับความตองการ 
ในปจจุบัน และกำหนดเปนแผนงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปยะพร  
ปอมเกษตร (2550: 57) ที่กลาววานักบริหารการศึกษาท่ีดีมักจะแสดงพฤติกรรมในดานการริเร่ิมงาน
ใหม ๆ ขึ้น และมักจะมีแผนงานท่ีจัดระเบียบขั้นตอนไวเปนอยางดี ผูนำมักจะเปนคนท่ีทำงานหนัก 
อยูเสมอ เพ่ือใหงานที่เขาริเริ่มใหม ๆ เหลาน้ันบรรลุผลสำเร็จ ความสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อทำงานใหม ๆ 
ของตนใหประสบความสำเร็จ  
   3.2  ดานการประสานงาน มีอิทธิพลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่สามารถประสานงานในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาไดอยางดี กระตุนใหผูรวมงานมีสวนรวมในการวางแผนการปรับปรุงนโยบาย 
มีการสนับสนุนใหเกิดการรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนของทุก ๆ ฝาย และมีความกระตือรือรนท่ี
จะปฏิบัติงานตามแผนงานการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุ
ตามจุดมุงหมายของสถานศึกษาที่ตั้งไว ผูบริหารสามารถประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษา 
ไดเปนอยางดี มีการจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนโดยใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวมใน 
การประสานงานผูเก่ียวของในกิจกรรมการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  
เพ่ือรวมมือกันในการปองกันและแกไขปญหานักเรียน เชน เจาหนาท่ีตำรวจ วัด สถานีอนามัย  
และโรงพยาบาล ซึ่งสอดคลองแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552: 3)  
การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มีกระบวนการดำเนินงานที่เปนระบบ 
และมีขั้นตอนโดยมีการประสานงาน หรือรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ครู และผูปกครองใน 
การพัฒนา ปองกัน และการแกไขปญหา เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะในการดำรงชีวิต 
 ทั้งนี้ ผลการศึกษาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา ดานการใหยอมรับนับถือ 
การใหความชวยเหลือ และการโนมนาวจิตใจ ไมมีอิทธิพลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ี 
เน่ืองจากบุคลากรในสถานศึกษาไดมีการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ตาม
บทบาทหนาท่ี จรรยาบรรณ และจิตสำนึกของความเปนครูที่มีตอนักเรียน ซึ่งสอดคลองแนวคิดของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552: 3) โดยมีกระบวนการการดำเนินงานดูแล
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ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีขั้นตอนชัดเจน พรอมทั้งมีวิธีการ และเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ  
และมีหลักฐานการทำงานท่ีตรวจสอบได โดยมีครูประจำช้ันหรือครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักใน 
การดำเนินงาน และบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษา ไดแก คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร และครูทุกคนมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษาอาจแสดง
พฤติกรรมผูนำท่ีไมเปนท่ีพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา จนทำใหเกิดการไมใหการยอมรับ
นับถือ ไมใหความชวยเหลือ และยังขาดการโนมนาวจิตใจในการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน หรือเปนการบังคับใหปฏิบัติ แตก็ไมสงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพราะบุคลากร 
ในสถานศึกษาไดมีการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ตามบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
   1.1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของใหความสำคัญสนับสนุนใหผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษาใหไดรับ 
การพัฒนาทักษะตาง ๆ เชน การจัดอบรมใหผูบริหารมีความรูและความเขาใจในพฤติกรรมผูนำของ 
ผูบริหาร และการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือนำมาพัฒนาระบบ 
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
   1.2  สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ผูปกครอง โรงพยาบาล สถานีอนามัย 
สถานีตำรวจ วัด และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ควรต้ังเปนเครือขายเช่ือมโยงขอมูลขาวสาร ให 
การสนับสนนุ และสงเสริมในดานการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษามากย่ิงขึน้  
   1.3  ผูบริหารควรพัฒนาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารโดยตระหนักถึงความสำคัญ 
ใหการสนับสนุน และรวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษา 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1 ควรศึกษาอิทธิพลและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัย
ที่สงผลตอการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
   2.2  ควรศึกษาบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาท่ีสงผลตอ 
การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
   2.3 ควรศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเอกชน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 
Vol.5 No. 2 July-December 2014 58

   2.4  ควรศึกษาแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สรุป 
 ผลการวิจัยสรุปไดวาพฤติกรรมผูนำของผูบริหารในสถานศึกษา ประกอบดวย การมี
ความคิดริเร่ิม การรูจักปรับปรุงแกไข การใหการยอมรับนับถือ การใหความชวยเหลือ การโนมนาว
จติใจ การประสานงาน และการเขาสงัคมไดด ีอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน การดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ประกอบดวย การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  
การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนา การปองกันชวยเหลือและแกไข และการสงตอ  
อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน พฤติกรรมผูนำของผูบริหารสงผลตอการดำเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 จำนวน 2 ดาน ไดแก 
การมีความคิดริเร่ิม และการประสานงาน โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 50 
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