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บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1
ROLE OF BASIC EDUCATIONAL INSTITUTION COMMITTEE AFFECTING
STUDENT ASSISTANCE SYSTEM IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา 1) ระดับการปฏิบตั ติ ามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ระดับการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา และ 3) การปฏิบัติตาม
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ส ง ผลต อ การดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นใน
สถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 317 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและ
รายดาน
2. การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน
3. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด า นการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา และการพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ เ ด็ ก และด า นการกำกั บ และติ ด ตาม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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การดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา เปนปจจัยที่สงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมกัน
ทำนายไดรอยละ 25 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
คำสำคัญ : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การดูแลชวยเหลือนักเรียน

ABSTRACT
This research aimed to study: 1) the role level of basic educational institution
committee; 2) the level of student assistance system in educational institution; and 3) roles
of basic educational institution committee affecting student assistance system. The sample,
derived by proportional stratified random sampling, was 317 administrators and teachers
of educational institutions under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational
Service Area Office 1. 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. Overall and in specific aspects, the roles of basic educational institution
committee was at a high level.
2. Overall and in specific aspects, the student assistance system in
educational institution was at a high level.
3. The roles of basic educational institution committee in the aspects of
supporting the mobilization of educational resources and promoting children’s rights
protection, and supervising and monitoring the implementation of the plan together predicted
the student assistance system at the percentage of 25 with statistical significant level at .01.
Keywords: basic educational institution committee, student assistance
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บทนำ
ในสถานการณปจจุบันสถานศึกษาทุกแหงจำเปนตองใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร
การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ การคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ
ดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งดานการสื่อสาร และเทคโนโลยี นอกจากจะสง
ผลกระทบตอผูคนในเชิงบวกแลว ในเชิงลบก็มีปรากฏ เชน ปญหาสื่อออนไลนที่ไมเหมาะสม ปญหา
การระบาดของสารเสพติ ด ป ญ หาการแข ง ขั น ในรู ป แบบต า ง ๆ ป ญ หาครอบครั ว ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด
ความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไมเหมาะสม เปนผลเสียตอสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต, 2547: 12)
การดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดำเนินงานดูแลและใหการชวยเหลือนักเรียน
อยางมีขั้นตอน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง การสงเสริมพัฒนา การปองกัน
และแกไขปญหา และการสงตอ การนิเทศกำกับติดตาม และการประเมินผล ในฐานะที่เปนหนวยงาน
ที่ตองรับผิดชอบในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียนและแกวิกฤตสังคม จึงควรนำการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมาประยุกตใชและพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยมุงหวังใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทุกคนรวมมือกันดำเนินงาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 67)
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหความสำคัญกับชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งเปน
การสงเสริมและพัฒนาสถานศึกษาใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ระบุ ว า ให มี ค ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทำหนาที่กำกับและสงเสริมกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของ
สถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งสอดคลอง
กั บ สำนั ก งานคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2547: 57) ได ก ล า วถึ ง ความสำคั ญ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนคณะบุคคล
ที่มีความสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษา สอดคลองกับวรากร วงศดาว (2547: 64) ไดศึกษาบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาประถมศึกษา กรณีศึกษาสถานศึกษา
บานเหลา และบานมอน อำเภอลอง จังหวัดแพร พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวน
อยางมากในการสงเสริม สนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน
จากการศึกษาการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 (2551: 3) โดยคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
พบวา สถานศึกษาสวนใหญยังไมสามารถดำเนินงานดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการทำงาน
ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ตอเนื่องและมีระบบ นอกจากนี้การประสานงานและการสรางเครือขาย
ระหว า งสถานศึ ก ษากั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งยั ง มี น อ ย และไม ทั่ ว ถึ ง ทำให ก ารบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพ
การศึกษาดานการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต การปองกัน
การชวยเหลือและแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดกับนักเรียน ยังไมประสบผลสำเร็จตามเปาหมาย สอดคลอง
กับประหยัด ตีเฟอย (2546: 72) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรดานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนโดยใชกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนสนธิราษฎรวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดนครพนม โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบวา บุคลากรยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน สงผลใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนไมไดผล เพราะนักเรียนยังมีพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงคอยู สอดคลองกับประชุม พุมเพ็ชร (2549: 73) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ
ดานการดูแลคุณภาพการศึกษา ดานการดูแลชวยเหลือสุขภาวะทางกายของนักเรียนโรงเรียนวัดสุข
วัฒนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวาการดำเนินงานแกไข
ปญหานักเรียนยังไมมีประสิทธิผล เพราะครูขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงชุมชน
ขาดการมีสวนรวมในกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับนิตยา เคลือบวัง (2550: 65) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา พบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับบทบาทหนาทีข่ องตนเอง และขาดงบประมาณ
จากชุมชนมาสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
จากสภาพปญหาที่กลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีส่ ง ผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อศึกษาระดับการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผล
ตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน

สมมติฐานการวิจัย
การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานส ง ผลต อ การดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
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คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ
1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขาไปมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาโดยการปฏิบัติตามหนาที่ตาม
ระเบียบ กฎหมาย ประกาศ คำสัง่ ในการพิจารณาใหความเห็นชอบ สงเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น ซึ่งผูวิจัยได
ศึกษาบทบาทตามภาระหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ป พ.ศ. 2543 จำนวน 12 ดาน แลวสังเคราะห
และสรุปไดจำนวน 4 ดาน ดังนี้ 1) การกำหนดนโยบาย และแผนพัฒนาสถานศึกษา 2) การให
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำป และการจัดทำหลักสูตร 3) การสงเสริม สนับสนุนการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการพิทักษสิทธิเด็ก และ 4) การกำกับ และติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนของสถานศึกษา
2. การดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางมีขั้นตอนพรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา
เปนบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา
อันไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารและครูทุกคนมีสวนรวม
ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน คือการสงเสริม พัฒนา การปองกันและแกไขปญหาใหแกนักเรียน
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรง
ชีวิตและรอดพนจากวิกฤติทั้งปวง ซึ่งกระบวนการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีองคประกอบ 5 ดาน ไดแก
1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การสงเสริมและพัฒนา 4) การปองกัน
และแกไขปญหา และ 5) การสงตอ

วิธีดำเนินการ
การวิจัยเรื่อง บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ในครั้งนี้เปน การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห
ในการดำเนินการวิจัยได เสนอตามลำดับหัวขอ ดังนี้
1. ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1 ในป ก ารศึ ก ษา 2556 ประกอบด ว ย ผู บ ริ ห าร จำนวน 127 คน
ครู จำนวน 1,637 คน รวมทั้งสิ้น 1,764 คน
2. กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2556 มีทำเลทีต่ ง้ั กระจายอยูใ นเขตอำเภอเมืองนครปฐม
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ดอนตูม และกำแพงแสน โดยใชตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan,
1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน
(proportional stratified random sampling) ของผูบริหารและครู ไดจำนวนผูบริหาร 23 คน และ
จำนวนครู 294 คน รวม 317 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสรางและการพัฒนาดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการดูแลชวยเหลือนักเรียน แลวกำหนดรูปแบบและโครงสราง
ของแบบสอบถามความคิดเห็น
ขั้นที่ 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทง
คำถามสำหรับการวิจัย โดยผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา
ขั้ น ที่ 3 นำกระทงคำถามที่ ส ร า งขึ้ น ไปให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จำนวน 3 ท า น ตรวจสอบ
ความตรงดานเนื้อหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามและวัตถุประสงค (index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะ
ขอที่มีคาดัชนีตั้งแต 0.67-1.00 ไดขอกระทงคำถามจำนวนทั้งสิ้น 80 ขอ
ขั้นที่ 4 แกไขขอกระทงคำถาม แลวจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นตามขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา
ขั้นที่ 5 นำแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารและครูซึ่งไมใช
กลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุด
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ขั้นที่ 6 นำแบบสอบถามความคิดเห็นที่รับคืนมาตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยง
(reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1978: 161
อ า งถึ ง ใน พิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ , 2549: 248) ได ค า ความเชื่ อ มั่ น ของการปฏิ บั ติ ต ามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเทากับ 0.98 และคาความเชื่อมั่นของการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเทากับ 0.97
ขั้นที่ 7 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหเหมาะสมและถูกตองโดยผาน
การแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนำไปใชเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็น มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น วั ด ระดั บ การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นระดับการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ดำเนินการจัดสงแบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 317 ฉบับ ไดรับแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณกลับคืนมาจำนวน 317 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิ เ คราะห ส ถานภาพส ว นตั ว ของผู ต อบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ใช ก ารหา
คาความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการดูแลชวยเหลือนักเรียน ใชการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การวิเคราะหบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple
regression)
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.12) และ
เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา การใหความเห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารประจำป และการจัดทำหลักสูตรอยู
ในลำดั บ สู ง สุ ด ( = 4.20) รองลงมาได แ ก การกำกั บ ติ ด ตามการดำเนิ น การตามแผนของ
สถานศึกษา ( = 4.18) การสงเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และพิทักษสิทธิ
เด็ก ( = 4.09) และการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาอยูในลำดับต่ำสุด ( = 4.03)
ตารางที่ 2 ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ระดั บ และลำดั บ การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1
(n = 317)
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ตอนที่ 2 การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 4.31) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
การสงเสริมและพัฒนาอยูในลำดับมากที่สุด ( = 4.41) รองลงมาคือ ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล ( = 4.36) ดานการปองกันและแกไขปญหา ( = 4.34) ดานการสงตอ ( = 4.24) และ
ดานการคัดกรองนักเรียน ( = 4.21) ตามลำดับ
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำดับการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
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ผลการวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน พบว า บทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสงเสริมสนับสนุน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการพิทักษ
สิทธิเด็ก (X3) และการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา (X4) เปนตัวแปรที่ไดรับ
เลื อ กเข า สมการถดถอย และสามารถอภิ ป รายความผั น แปรของการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Ytot) ไดอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.250 ซึ่งแสดงวา
ดานการสงเสริมสนับสนุน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการพิทักษสิทธิเด็ก (X3) และ
การกำกับ และติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา (X4) สงผลตอการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และรวมกันทำนายการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาไดรอยละ 25
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โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังนี้
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ
= 2.60 + 0.24 (X3) + 0.16 (X4)
tot
สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
Z = 0.31 (Z ) + 0.21 (Z )
tot
3
4
ดังปรากฏในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
Â®¨nªµ¤Â¦¦ª
Regression
Residual
Total
´ªÂ¦¸ÉÅo¦´µ¦´Á¨º°Á oµ¤µ¦
nµ¸É
µ¦nÁ¦·¤´» µ¦¦³¤¦´¡¥µ¦Á¡ºÉ°
µ¦«¹¬µ Â¨³¡·´ ¬r· ·ÁÈ (X3)
µ¦Îµ´ Â¨³·µ¤µ¦ÎµÁ·µµ¤Â
°µ«¹¬µ (X4)
** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ .01
R = 0.500
R2 = 0.250 SEE. = 0.388

df
2
314
316
b
2.60
0.24

SS
15.75
47.28
63.03
Beta

0.16

MS
7.87
0.15

(n = 317)
F
52.28**

0.31

SEb
0.16
0.06

t
15.44**
3.94**

0.21

0.06

2.69**

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สงผลตอการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้
1. การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานการใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำป และการจัดทำหลักสูตรอยูในระดับ
สูงที่สุด รองลงมาคือ ดานการกำกับ และติดตามการดำเนินการตามแผนของสถานศึกษา ดาน
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การสงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา และการพิทกั ษสทิ ธิเด็ก ดานการกำหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาสถานศึกษา ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เนนหลักการใหประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของชุมชน และการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา ใหสามารถพึ่งตนเองได
และสามารถจัดการศึกษาได โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีบทบาทมากขึ้นใน
การจัดการศึกษาของทองถิ่น และมีสวนรวมในการกำหนดหลักสูตรของทองถิ่นรวมกับโรงเรียน
สอดคลองกับประยูร ระดาบุตร (2546: 34) ไดศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานปากชอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา
อำเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดเขา
มามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาทุกขั้นตอน สอดคลองกับสมหวัง
ออนราษฎร (2546: 44) ไดศึกษาการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู ความเขาใจในบทบาท
หน า ที่ มี ค วามกระตื อ รื อ ร น และความตั้ ง ใจในการเข า มาปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ ข องตน
ใหการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นตอการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน สงผลใหการจัดทำแผน
พัฒนาโรงเรียนรวมกันระหวางครูกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค
2. การดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึ ก ษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า
ดานการสงเสริมและพัฒนาอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
ดานการปองกันและแกไขปญหา ดานการสงตอ และดานการคัดกรองนักเรียนตามลำดับ ซึง่ สอดคลองกับ
สุ ช าติ สง า แสง (2551: 82) ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการดำเนิ น งานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครปฐม เขต 1 ผลการวิ จั ย พบว า
สถานศึกษามีการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการและกรมสุขภาพจิตไดเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและเยาวชน
ของไทย และเพื่อเปนการสนองตอบตอเจตนารมณของการจัดการศึกษาและหาทางแกไขปญหาของ
นักเรียนโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จนกอเกิดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้นในโรงเรียน
ตั้งแตป พ.ศ. 2543 สอดคลองกับวรากร วงศดาว (2547: 64) ศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียน
บานเหลา และบานมอน อำเภอลอง จังหวัดแพร พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน
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3. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ส ง ผลต อ การดู แ ลช ว ยเหลื อ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีตัวแปรที่
ไดรับคัดเลือกเขาสมการถดถอย 2 ตัว คือ การสงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และการพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ เ ด็ ก กั บ การกำกั บ และติ ด ตามการดำเนิ น การตามแผนของสถานศึ ก ษา
เปนปจจัยที่สงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ไดรอยละ 25
3.1 ดานการสงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการพิทักษ
สิทธิเด็ก สงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษานครปฐม เขต 1 อยู ใ นระดับ มาก ทั้ ง นี้เ นื่ อ งจากป จ จุ บั น การศึก ษาไม ใ ช เ ป น เรื่ อ ง
สถานศึกษาอยางเดียว แตเปนเรื่องที่ทุกคนทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของตองมีบทบาทและใหความสนใจ
ตระหนัก รวมมือ สงเสริม สนับสนุน ในการจัดการศึกษา ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ไดกำหนดบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมกับสถานศึกษาในทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนการศึกษาให
สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยรวมสงเสริม สนับสนุนใหเด็กในเขตบริการไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง มีคุณภาพและไดมาตรฐาน รวมกำหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน ในทองถิ่น การศึกษาและเก็บขอมูลของเด็กที่มีความพิการและดอยโอกาส
เพื่อใหความชวยเหลือ สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณการเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับ
สถานศึกษา สงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับเกษม
ฐานวิเศษ (2547: 55) ไดศึกษาการพัฒนาการดำเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย พบวา หลังจากไดดำเนินการ
พัฒนาการดำเนินงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในดานคณะครูและชุมชนรวมกัน
พัฒนาการศึกษา โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดกิจกรรมโดยกลุมแมบานทำใหครูและนักเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยชุมชนที่มีความรูไดแสดงความเสียสละในการเขามาสอนใหนักเรียนกับ
ครู แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน ได เ กิ ด การพั ฒ นามากยิ่ ง ขึ้ น
การประชาสั ม พั น ธ แ จ ง ข า วสารของโรงเรี ย นให ชุ ม ชนได รั บ ทราบ ชุ ม ชนได ใ ห ค วามร ว มมื อ
ในการติดตามขาวสารของโรงเรียนดวยดีตลอดมา ทำใหชุมชนไดทราบถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียน และไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานดวย สอดคลองกับวรากร วงศดาว (2547: 64) ได
ศึกษาวิจัย เรื่องการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ประถมศึ ก ษา: กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นบ า นเหล า และบ า นม อ น อำเภอลอง จั ง หวั ด แพร พบว า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
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3.2 ดานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา เปนปจจัยที่สง
ผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ใหคณะกรรมการสถานศึกษาทำหนาที่กำกับติดตาม
และส ง เสริ ม กิ จ การของโรงเรี ย นสอดคล อ งประยู ร ระดาบุ ต ร (2546: 34) ได ศึ ก ษาการพั ฒ นา
การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานปากชอง
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการกำกับติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทุกขั้นตอน
สวนดานการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาและการใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบตั กิ ารประจำป และการจัดทำหลักสูตร ไมสง ผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งในภาพรวมและรายดาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
(2547: 21-22) ไดกลาวถึง ปญหาการไมใหความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม เ ข า ใจบทบาทหน า ที่ ข องตนเอง และคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาไม ย อมแสดงความคิ ด เห็ น สอดคล อ งกั บ เกษม ฐานวิ เ ศษ (2547: 55) ได ศึ ก ษา
การพั ฒ นาการดำเนิ น งานความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน โรงเรี ย นนาเสี ย วศึ ก ษาคาร
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมใหความสำคัญในการเขา
รวมประชุมและแสดงความคิดเห็น ทำใหความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนขาดความตอเนื่อง
ในดานการประสานความสัมพันธกนั จึงทำใหเกิดปญหาอืน่ ๆ ตามมา สอดคลองกับประยูร ระดาบุตร
(2546: 34) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานปากชอง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนทอง
จังหวัดรอยเอ็ด พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความวิตกกังวลในการปฏิบัติงาน
สาเหตุมาจากความไมเชื่อมั่นในตนเอง เพราะยังไมมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช
1.1 สถานศึกษาควรจัดการประชุมชีแ้ จง ใหความรูแ ละแนวทางในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรที่มีความรู มีประสบการณในการดำเนินงาน
ดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนผูแนะนำ เนื่องจากผูบริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูที่เกี่ยวของในกระบวนการการดูแลชวยเหลือนักเรียนบางสวน คิดวาการดำเนินงานดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบโครงการ ตองสรางความตระหนักในการดำเนินงานอยางจริงจัง
และเปนระบบที่สอดคลองกัน จึงจะทำใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
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1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาง ๆ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือศึกษาดูงาน
ใหความรูเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใหกับกรรมการ ผูบริหาร ครู และ
ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของชุ ม ชนที่ ต อ งมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษา
การตัดสินใจ การตรวจสอบการทำงานของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อลดการผูกขาดการใชอำนาจคนเดียว
หรือกลุมเดียว และเพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินงานไดอยางสรางสรรค
1.3 ควรมีการวางแผนรวมกันระหวางสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา
ในเรื่องการกำหนดวัน เวลาประชุม เพื่อลดปญหาเรื่องคณะกรรมการสถานศึกษาไมวางหรือไมมี
เวลาเขาประชุม และควรแจงกำหนดการวันและเวลาประชุมใหกรรมการสถานศึกษาทราบลวงหนา
อยางนอย 1 สัปดาห และควรจัดประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการสงเสริมบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการเขามามีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.2 ควรศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาระบบการดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ

สรุป
ผลการวิจัยสรุปไดวา การปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจำป และการจัดทำหลักสูตรอยูในลำดับสูงสุด รองลงมาไดแก การกำกับติดตาม
การดำเนินการตามแผนของสถานศึกษา และการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาอยูใน
ลำดับต่ำสุด และการดูแลชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับมากทั้งภาพรวมและรายดาน และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสงเสริมและพัฒนาอยูในลำดับสูงสุด รองลงมาคือ ดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล และดานการคัดกรองนักเรียนอยูในลำดับต่ำสุด การปฏิบัติตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสงผลตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอยางมี
นัยสำคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01 จำนวน 2 ดาน ไดแก 1) ดานการสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา และการพิทักษสิทธิเด็ก และ 2) ดานการกำกับ และติดตามการดำเนินงานตามแผน
ของสถานศึกษา โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 25
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