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Abstract

The purposes of this study were to : 1) study the factors affecting the students care and  support system in 

small schools Under the Office of Pattani Private Education, and 2) studying the relationship of Transformational 

leadership, Management ,the effectiveness of school administration that results in students care and students care 

and support system  of secondary school students in small schools Under the Private Education Office, Pattani 

Province. The sample, obtained by sample random sampling, was comprised of 4oo administrators and teachers  in 

small schools Under the Office of Pattani Private Education. The tool used for data collection was a questionnaire. 

The descriptive statistics and structural equation model used Lisrel Program were used for data analysis. The results 

of the study were as follow : 

1) Factors affecting the level of care for secondary school students in small schools under the Office of Private 

Education in Pattani Province Every aspect has a very practical level. But when considering each aspect, it was found 

that the transformational leadership had the highest level of practice. Next to management and the effectiveness 

of small school administration respectively. 2) The structural equation model of care for students was consistent 

with the empirical data. Based on χ2 = 103.268, df = 90, p = 0.179, χ2/ df = 1.136, GFI = 0.965, NFI = 0.994,  

NNFI = 0.997, CFI = 0.998, RMR = 0.028, SRMR = 0.029, RMSEA = 0.020,  = 0.909 from the above statistics, it can be 

seen that the p value is enough to accept the hypothesis (p> .05) Various indexes pass the criteria for consideration. 

Therefore, it can be concluded that. The structural equation model of caring for students was consistent with the 

empirical data. From the deforming equations, it is found that all 3 equations can explain the variation of Transfor-

mational leadership. The effectiveness of small school administration of  students care and  support system 33.10%, 

47.60  and  59.40%
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ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการ ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน
ที่ส่งผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

สังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
Transformational Leadership, Management, The Effectiveness of  School 

Administration That Affect Student Care And Support  System in Small Secondary 
School Under The Office of The Private  Education Pattani Province
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1ผู้อ�านวยการโรงเรียนบูรณาการศึกษา (โรงเรียนตุรกี) จังหวัดปัตตานี
2ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

03 ����������������� 1-80.indd   51 6/30/20   11:34 AM



52          วารสารราชนครินทร์ มกราคม-มิถุนายน 2563

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนขนาด

เล็ก สังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการ 

ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน ที่ส่งผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานการศึกษา

เอกชนจงัหวดัปัตตาน ีกลุม่ตวัอย่างซึง่ได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย คอื ผูบ้รหิารของโรงเรยีน และคร ูสงักดัส�านักงานการศกึษาเอกชนจงัหวดั

ปัตตานี จ�านวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา และการ

วิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมลิสเรล  ผลการวิจัย พบว่า

1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

ปัตตานี  ทุกด้านมีระดับปฏิบัติมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา

ด้านการบริหารจัดการ และด้านประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  ตามล�าดับ 2) แบบจ�าลองสมการโครงสร้างของการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่า χ2  = 103.268, df = 90, ค่า p = 0.179, χ2 / df = 1.136, 

ดัชนี GFI = 0.965, NFI = 0.994, NNFI = 0.997, CFI = 0.998, RMR = 0.028, SRMR = 0.029, RMSEA = 0.020, และ = 0.909  

จากค่าสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าค่า p มีค่ามากพอที่จะยอมรับสมมติฐาน (p > .05) ดัชนีต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณา  จึงสรุปได้ว่า 

แบบจ�าลองสมการโครงสร้างของการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์  จากสมการลดรปู พบว่า ทัง้ 3 สมการสามารถ

อธิบายการผันแปรของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ร้อยละ 

33.10, 47.60 และ 59.40 ตามล�าดับ 

ค�าส�าคัญ : การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  การบริหารจัดการ  ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
จากข้อมูลส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2557 มโีรงเรยีนในสงักดัจ�านวน 30,922 

แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน จ�านวน 

15,506 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 50.15 ของจ�านวนโรงเรยีนทัง้หมด และ

มแีนวโน้มโรงเรยีนขนาดเลก็จะเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง ปัญหาภาพรวม

ของโรงเรียนขนาดเลก็ในรอบ 15 ปีทีผ่่านมา พบว่าม ี5 ปัญหาส�าคัญ

ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการพฒันาสถานศกึษาขนาดเลก็ คือ 1) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยู ่ในระดับต�่า โดยจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของ สมศ. พบว่า นักเรียนในสถานศึกษาขนาดเล็กยังมี

ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน

ระดับต�่า ดังนั้น ผู้ท่ีเก่ียวข้องควรจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ โดยเสริมทักษะในการ

แสวงหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรู้ทีห่ลากหลาย และสามารถน�าวิธกีาร

เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 2) ขาดแคลนงบประมาณ เนื่องจากสถาน

ศึกษาขนาดเล็กได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในจ�านวนจ�ากัด จึงส่ง

ผลต่อจ�านวนบุคลากร ครุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ  

3) จ�านวนบุคลากรครูมีไม่เพียงพอ จากปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน 

สถานศึกษาจึงจัดการเรียนรวมระหว่างชั้นเรียน ท�าให้นักเรียนไม่ได้

รับความรู ้ที่ เหมาะสมในแต่ละชั้นเรียน 4) ขาดระบบข้อมูล

สารสนเทศที่มีคุณภาพ จากข้อมูลการประเมินสถานศึกษาของ  

สมศ. พบว่าอตัราการเข้าถงึสือ่สารสนเทศของสถานศกึษาขนาดเลก็

ยังอยู่ในระดับต�่า และ 5) สถานศึกษาขาดการน�าผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกมาใช้ปรบัปรงุและพฒันา (ส�านกัวชิาการส�านกังาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ออนไลน์, 2558)

จากรายงานผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) ปี พ.ศ. 2558 พบว่าโรงเรยีนขนาดเลก็ส่วนใหญ่

ประสบปัญหาอย่างน้อย 3 ประการ ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่

สามารถจดัการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพเท่ากบัโรงเรยีนขนาด

กลางและขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนในการจัด 

การเรียนการสอนต่อหัวสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ เน่ืองจากภาวะ

ประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นักเรียนออกกลางคัน และ

การเลือกท�างานหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ส่งผลให้โรงเรียนปรับ

เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากยิ่งขึ้นท�าให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณ

จ�านวนมากกว่าในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก

เนือ่งจากโรงเรยีนแต่ละแห่งได้รบัการจดัสรรค่าใช้จ่ายในการจดัสรร

จากรัฐบาลโดยคิดเป็นรายหัวนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กท่ี

มนีกัเรียนอยูน้่อยเสยีเปรยีบส่งผลให้โรงเรยีนขนาดเลก็ขาดอปุกรณ์ 
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เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท�าให้ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

ลดลง ขาดครูที่มีความช�านาญเฉพาะทาง และจ�านวนครูไม่ครบชั้น

ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก�าหนดไว้  

(ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, ออนไลน์,  2558)  

การบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็แนวใหม่ ผูน้�าต้องกล้าคดินอก

กรอบ เปลี่ยนแนวคิดใหม่ มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ มีความมุ่งมั่นใน

การท�างาน มีการท�างานเป็นทีม มีเครือข่ายในการท�างาน จัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับชุมชนหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น อาจ

ต้องใช้เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรู้เพราะมคีรไูม่ครบชัน้ หรอือาจ

จดัการการเรยีนการสอนทีเ่ชือ่มโยงกับการศึกษานอกระบบและตาม

อัธยาศัย สามารถประสานสิบทิศร่วมกับ บ้าน วัด โรงเรียน จัด

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการขับเคลื่อนในการ

จดัการศกึษา เพือ่สร้างทางเลอืกในการบรหิารจดัการศึกษาแนวใหม่ 

กล่าวโดยสรุปคือ 1) สร้างจุดเด่น 2) เน้นเครือข่าย 3) ใช้ ICT 4)  

มีแหล่งเรียนรู้ 5) บูรณาการ 6) ประสานสิบทิศ 7) คิดนอกกรอบ  

(สุวิทย์ ยอดสละ, 2553)

จากสภาพสั งคมป ัจจุ บันในยุคโลกาภิ วัตน ์ที่ มี การ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากความเจริญก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ท�าให้วัฒนธรรมต่างประเทศได้เข้า

มามอีทิธพิลต่อสงัคมไทย เดก็เยาวชนซมึซบัแนวคดิและกระแสนยิม

บางอย่างเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต ซ่ึงบางอย่างเป็นสิ่งที่ 

ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย ท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมาที่ส่ง

ผลกระทบต่อตวัเดก็เยาวชน ท�าให้มีพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมตามวัย

และต้องเผชญิกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นอนัตรายต่อชวิีต เช่น ปัญหาการ

ดืม่สรุา บหุรี ่ยาเสพตดิ การพนนั การตดิเกม การมเีพศสัมพนัธ์ก่อน

วยัอนัสมควร และการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ การตกเป็นเหยือ่การบรโิภค

วัตถุนิยม การใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท เป็นต้น นอกจากนี้

สถาบันครอบครัว  ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด แต่มีความส�าคัญมาก

ที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ พ่อแม่

ต้องไปท�างานหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนดูแลใกล้ชิด

ลูก ท�าให้เด็กๆ เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้าน และอาจ

ถูกชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบ ทั้งต่อ

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ถึงแม้ว่ารัฐบาลโดย 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะออกกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ เป็น 

เครื่องมือในการพัฒนาและส่งเสริมเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ  

รวมทัง้มนีโยบายหรอืโครงการเพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเดก็และ

เยาวชนแล้วก็ตาม แต่เด็กและเยาวชนของไทยจ�านวนไม่น้อยยังคง

เผชิญกับปัญหาดังกล่าว จากการรวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์

ปัญหาเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆพบว่า เด็กและเยาวชน

ส่วนหนึ่งมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ติดเกม มีเพศสัมพันธ์

ก่อนวยัอนัสมควร ทะเลาะววิาท ขาดความอบอุน่ในครอบครวั และ

เข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย (คู่มือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 

ได้ก�าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 

มจีรยิธรรม และวฒันธรรมในการด�ารงชวีติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่

ได้อย่างมีความสุข และมาตรา 26 ให้สถาบันศึกษาจัดการประเมิน

ผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การ

สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่

ไปกบักระบวนการเรยีนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบั

และรูปแบบการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐานได้ก�าหนดนโยบายสถานศกึษาในสังกดัได้ดแูลช่วยเหลอืนักเรยีน 

ให้มีทักษะในการด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วได้อย่างมีความสุข มีความรู้สึกรัก เห็นคุณค่าในตนเองและ

ผู้อื่น มีทักษะในการตัดสินใจการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก�าหนดแนวทางในระบบการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนไว้ 5 องค์ประกอบดังนี้ 1) การรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริม

นักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อนักเรียน 

ส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีได้รับนโยบายให้ด�าเนิน

งานตามยทุธศาสตร์ดงักล่าวโดยมอบหมายให้โรงเรยีนจดัระบบการ

ด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรยีนเพือ่ให้ได้ข้อมลูนกัเรยีน

ทีเ่ป็นปัจจบุนั ครสูามารถเข้าใจและรบัรูปั้ญหาของโรงเรยีน นกัเรยีน

มีโอกาสท�ากิจกรรมตามความสามารถและความถนัดของตนเอง 

และโรงเรยีนสามารถให้ความช่วยเหลอืนกัเรยีนได้ทนัท่วงทีในกรณี

ที่พบเห็นนักเรียนประสบปัญหา แต่ยังพบปัญหาในการด�าเนินการ

อยู่หลายอย่างในการท่ีจะท�าให้ประสบความส�าเร็จ โรงเรียนขนาด

เล็กจังหวัดในสังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  

มีนักเรียนจ�านวนมากที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวทั้งโดย

ทางตรงและทางอ้อม ในการส�ารองข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบันกัเรยีนพบ

ข้อมูลนักเรียนมีปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหา

อย่าร้าง ปัญหาด้านเศรษฐกิจ บิดามารดาอยู่ต่างจังหวัด นักเรียน

ต้องอาศัยอยูก่บัญาต ิพีน้่อง สภาพเช่นนีท้�าให้นกัเรียนว้าเหว่ มคีวาม

รูสึ้กขาดความอบอุ่น มผีลกระทบต่อด้านการเรยีน ผลการเรยีนตกต�า่ 

นักเรียนเหล่านี้ ถ้าถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดี เช่น การใช้สารเสพติด 

หรือไปเที่ยวเตร่มั่วสุมอาจคล้อยตามได้ง่าย จากปัญหาดังกล่าว 

โรงเรียนจึงต้องพยายามหาวิธีที่จะช่วยเหลือ และป้องกันปัญหา

ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนอย่างมีความสุข ประสบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงถือเป็นภาระ

งานส�าคัญของสถานศึกษาที่ต้องก�าหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจน  
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มกีระบวนการด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบ ประสานความร่วมมอืจาก

ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เป็นไปตามความคาดหวังของ

สังคมดังนั้นภาพความส�าเร็จท่ีเกิดจากการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นไป

ตามที่มุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกคน โดย

เฉพาะอาจารย์ท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นหลักส�าคัญในการด�าเนินการต่างๆ 

เพือ่การดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนอย่างใกล้ชดิด้วยความรกัและเมตตา

ต่อศษิย์ ผลจากการด�าเนนิงานจากความร่วมมอืจากทกุฝ่าย จะช่วย

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เจริญเติบโตงอกงามเป็นบุคคลที่

มีคุณค่าของสังคมต่อไป (ปรมาภรณ์  สนธิ, 2560)

จากปัญหาของนักเรียนในช่วงที่เป็นวัยรุ่นดังกล่าวข้างต้น

และการด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่

ยังไม่มีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาของนักเรียนตามสภาพและ

ปัญหาทีเ่กิดขึน้จรงิในปัจจุบนัได้จากเหตผุลดงันี ้1) การรูจ้กันกัเรยีน

เป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนา

นักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อนักเรียน 

ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความส�าคัญทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัแนวทางพฒันาระบบ

การดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาของโรงเรยีนขนาดเลก็ 

สังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เพื่อให้บุคลากร 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีส่วนร่วมใน

การก�าหนดนโยบายและวางแผนในระดับสถานศึกษาในการปฏิบัติ

งานเพ่ือให้การด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนมปีระสทิธผิล

มากขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ศกึษาระดบัปัจจยัทีส่่งผลการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานการศึกษา

เอกชนจังหวัดปัตตานี

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

การบริหารจัดการ ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน ที่ส่งผลการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

แนวคิดทฤษฎี
แนวคดิเกีย่วกบัระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนเป็นระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมี

คุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ ่งหวังโดยผ่าน

กระบวนการทางการศกึษานัน้ นอกจากด�าเนนิการด้วยการส่งเสรมิ

สนับสนุนนักเรียนแล้วการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นส่ิงส�าคัญประการหนึ่งของการ

พฒันา เน่ืองจากสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างมาก ทัง้ด้านการสือ่สาร

เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนใน

สงัคมแล้ว ปัญหาเศรษฐกจิ ปัญหาการระบาดของยาเสพตดิ ปัญหา

การแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ในสังคมโลก ปัจจุบัน ปัญหาครอบครัว 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 2555) จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรในโรงเรียนซ่ึงมีครูท่ีปรึกษาเป็นหลัก

ส�าคัญในการด�าเนินการต่างๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

ด้วยความรักเมตตาต่อศิษย์และภูมิใจในบทบาทหน้าที่มีส่วนส�าคัญ

ต่อการพัฒนาคณุภาพชวีติของเยาวชนให้เตบิโต งอกงาม เป็นบคุคล

ที่มีคุณค่าของสังคม การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ในปัจจุบัน มีจุดเริ่มจากการแนะแนว โดยในปีการศึกษา 2496 

กระทรวงศึกษาธกิารได้น�าการแนะแนวเข้าไปให้บรกิาร   ในโรงเรยีน

มัธยมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มกีารประกาศ

กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 

2546 ก�าหนดให้มีงานแนะแนวสังกัดส�านักงานวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา โดยให้อยู่ในกลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ก�าหนดให้ครูทุกคน

เป็นครูแนะแนว และเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอีกด้วย (พนม ลิ้มอารีย์, 2548)

ทฤษฎกีารบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิล เป็นทฤษฎีทีย่งัไม่

แพร่หลายมากนักในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิด

ของการบริหารโรงเรียนที่มี ดังต่อไปนี้ ความหมายของการบริหาร

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลซ่ึงโรงเรียนเป็นองค์การทางสังคมที่มีหน้าที่

สร้างเยาวชนให้เป็นผู้ทีม่คุีณภาพ และสามารถด�ารงชวิีตอยูใ่นสงัคม

ได้อย่างมีความสุข สังคมจึงตั้งความหวังไว้กับโรงเรียนสูงกว่า 

องค์การอืน่ๆ จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีน่กัการศกึษาจะต้องให้ขอบเขตและ

ความหมายในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล เพื่อเป็นกรอบใน

การประเมนิผลของผูป้ระเมนิและเป็นกรอบการท�างานของผูบ้รหิาร

โรงเรียนที่ผ่านมามีผู ้ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียนที่มี

ประสทิธผิลคือการบรหิารโรงเรยีนทีป่ระสบผลส�าเรจ็ซึง่เป็นองค์การ

แนวหน้าทีส่ามารถอธบิายถึงการศกึษาทีดี่ด้วยตนเองตามเป้าหมาย

และวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลคือ

นักเรียนจะมีความก้าวหน้าและประสบความส�าเร็จเกินความ 

คาดหวังที่ตั้งไว้การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเป็นโรงเรียนที ่
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เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพของการศึกษา กล่าวโดยสรุป การบริหาร

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง โรงเรียนที่มีความพร้อมสมบูรณ์

ด้วยคณุภาพสามารถด�าเนนิการพฒันาตนเองตามเป้าหมาย พฒันา

นกัเรียนให้ประสบความส�าเรจ็ตามความสามารถของตน (Reynolds 

& Packer, 1992)

แนวคิดเก่ียวกับผู้น�าเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการ

ศกึษาและรวบรวมทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผูน้�า โดยแบ่งตามระยะเวลา

การพัฒนา (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550)

1. ทฤษฎีคุณลักษณะผู้น�า (Trait Theories)

2. ทฤษฎีภาวะตามสถานการณ์ (Situational or Contin-

gency Leadership Theories)

3. ทฤษฎีภาวการณ์เปล่ียนแปลง (Transformational 

Leadership Theories)

4.  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้น�า (Behavioral Theories)

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555)  

กล่าวถึงการน�าการบริหาร จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้า

สู่สถานศึกษา จะต้องมีแผนการด�าเนินงานและน�าไปปฏิบัติอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นเวลาหน่ึงรอบปี ซ่ึงมีความส�าคัญต่อประสิทธิภาพของ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายละเอียดของกระบวนการบริหา 

ผู้จัดการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีดังนี้

1) การวางแผนปฏิบัติการ (O-plan)

2) การด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนด (D-do)

3) การตรวจสอบ ประเมินผล (C-cheek)

4) ปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงานให้ได้มาตรฐาน (A-act)

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการ ประสิทธิผลของการบริหาร

โรงเรียนที่ส่งผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  

ซึ่งมี  5 ด้าน คือ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรอง

นกัเรยีน 3) การส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีน 4) การป้องกนัและแก้ไข

ปัญหา  และ 5) การส่งต่อนักเรียนและหาแนวทางการพัฒนาระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู ้บริหารและคร ู

ประจ�าชั้นของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชน

จังหวัดปัตตานี ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน  400 คน จาก 23 โรงเรียน

ขอบเขตด้านระยะเวลา

ปีการศึกษา 2562

วิธีด�าเนินการวิจัย
ขนาดตวัอย่างทีเ่หมาะสมต้องมไีม่น้อยกว่า 20-25 เท่า ของ

ตัวแปรที่สังเกตได้ (Raina P, O'Donnell M, Rosenbaum P, 

Brehaut J, Walter SD, Russell D, Swinton M, Zhu B, & Wood 

E , 2005) ในการวิจัยนี้ มีตัวแปรที่สังเกตได้จ�านวน 16 ตัว ต้องใช้

กลุ่มตัวอย่าง ขั้นต�่า 400 ตัวอย่าง (25*16 = 400) ซึ่งผลจากการ

ค�านวณเป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าที่สามารถน�ามาใช้ในการ

วิเคราะห์ด้วยเทคนิคโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural  

Equation Model : SEM) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก�าหนดขนาด

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นไปตามสดัส่วนของจ�านวนประชากร  

ประกอบด้วยผู้บริหารของโรงเรียน  และครูสังกัดส�านักงานการ

ศกึษาเอกชนจังหวัดปัตตาน ีซึง่มจี�านวนเพยีงพอและมากกว่าขนาด

ของกลุม่ตวัอย่างขัน้ต�า่ทีส่ามารถน�ามาใช้ในการวิเคราะห์สมการเชิง

โครงสร้างได้ เพื่อลดความคลาดเคล่ือนและมีความเชื่อม่ันมากพอ

ในการก�าหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเลือกกลุ ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจง ผูบ้ริหาร และคร ูจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดั

ส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่เป็นโรงเรียนที่มีขนาด

เลก็ในทุกอ�าเภอ ในจงัหวดัปัตตาน ีได้ขนาดของกลุม่ตัวอย่าง จ�านวน 

400 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Question-

naire) ทีไ่ด้รบัการออกแบบให้ครอบคลมุวัตถปุระสงค์ในการท�าวจัิย 

และสอดคล้องกบัแนวคดิในการวจิยั โดยการน�าแบบสอบถามท่ีผ่าน

ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ

แบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ 2 ข้อ คือ 1)  

มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาโท หรือ  2) มีประสบการณ์ 

ในการท�างานด้านการบริหารทางการศึกษาไม่ต�่ากว่า 3 ปี การ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยการหา 

ค่าดัชนี ชี้วดัความสอดคลอ้งของข้อค�าถามกับวัตถปุระสงค์ (Index 

of Item-Objective Congruence : IOC) 

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) มีตัวเลือก 5 ระดับ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) และ 2) การหาค่าความเชื่อมั่น Reliability) 

โดยเครื่องมือที่ตรวจสอบคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการ

เปล่ียนแปลงการบรหิารจัดการ ประสทิธผิลของการบรหิารโรงเรยีน
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ที่ส่งผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน

ขนาดเลก็ สงักดัส�านกังานการศกึษาเอกชนจังหวดัปัตตาน ีการตรวจ

สอบค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้น�า

แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน ตรวจสอบเพื่อหาความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญได้ลงความเห็นว่าข้อค�าถาม

แต่ละข้อมคีวามสอดคล้องกนัระหว่างข้อค�าถามกบัวตัถปุระสงค์หรอื

ไม่ จากนั้นผู้วิจัยท�าการบันทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของ 

ผู้เช่ียวชาญ แต่ละคนในแต่ละข้อ โดยการหาค่าดัชนีชี้วัดความ

สอดคล้องของข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objec-

tive Congruence : IOC) โดยผู้วิจัยจะคัดเลือกข้อค�าถามที่มีค่า

ดัชนีชี้วัด ความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าข้อค�าถามนัน้มคีวามเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา ส่วนข้อค�าถามทีม่ค่ีาดชันี

ชี้วัดความสอดคล้องน้อยกว่า 0.60 ผู้วิจัยได้น�าไปปรับปรุงตามข้อ

เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและ

ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยใช้การประมวลผลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ทางสถิติประกอบด้วย

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปในส่วนปัจจัยพื้นฐานคุณสมบัติด้านประชากร

ของกลุ่มตัวอย่าง สรุปการใช้สถิติได้ดังนี้

 1.1  ใช้ค่าความถีแ่ละค่าร้อยละ เพือ่อธบิายลักษณะของ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ด้วยวิธีการค�านวณดังนี้ 

(ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551)

2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อการ

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษา และท�าการทดสอบ

สมมตฐิาน โดยก�าหนดระดบันยัส�าคญั 0.05 หรอืระดับความเชือ่มัน่

ร้อยละ 95 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้ใช้วิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 2.1 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทกุตวัที่

ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ

 2.2  การวเิคราะห์ถดถอยแบบพหแุบบเชงิชัน้ปัจจยัตาม

ตัวแปรต่าง ๆ ซ่ึงในการใช้เทคนิควิเคราะห์ เป็นไปตามคุณสมบัติ

ระดับการวัด และตามกรอบแนวความคิดที่ได้ก�าหนดไว้แล้ว 

ส�าหรับขัน้ตอนในการด�าเนนิการใช้วธิกีารทางสถิตทิีไ่ด้เสนอ

มานัน้ได้ด�าเนนิการดงันี ้คอื การวเิคราะห์ความสมัพันธ์ ผู้วจิยัน�ามา

ใช้เพื่อการศึกษาถึงความสัมพันธ์เบ้ืองต้นระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่

น�ามาใช้เพ่ือวเิคราะห์และเพือ่ตรวจสอบปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระด้วยกันว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันมากกว่า

หรือเท่ากับ 0.8 หรือไม่ (multicollinearity problem) และการ

วเิคราะห์ถดถอยพหเุชงิชัน้น�ามาเพือ่ใช้วเิคราะห์ว่าปัจจยัของตวัแปร

แต่ละกลุม่มอีทิธพิลต่อการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน การวเิคราะห์เชงิ

ปริมาณแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง (structural equations 

model : SEM) โดยการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

สรุปผลการวิจัย
ภาวะผูน้�าการเปลี่ยนแปลงภาพรวมทัง้ 4 ด้าน มีการปฏบิัติ

ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการสร้างแรง 

บนัดาลใจ มกีารปฏิบตัใินระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาด้านการค�านงึถงึ

ความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการมีบารมี                         

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ภาพรวมท้ัง 3 

ด้าน มค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่เมือ่พจิารณารายด้านพบว่า 

ด้านการจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้มีการปฏบิตัมิากทีส่ดุ 

รองลงมาการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดการเรียนการสอน       

การบรหิารจดัการ ภาพรวมทัง้ 4 ด้าน มกีารปฏิบติัในระดบั

มาก แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการน�าผลการประเมินมา

ปรับปรุงแก้ไข มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาการตรวจสอบ

และประเมินผลการด�าเนินการตามแผน และการวางแผน          

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีระดับการ

ปฏิบัติในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การส่งต่อ

นักเรียนมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาการส่งเสริมพัฒนา

นกัเรยีน การคดักรองนกัเรยีน  การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล และ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  

พบว่าน�้าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 

0.837 ถึง 0.863 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.50 และมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยเรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย ได้แก่  

การวางแผน (PLAN)  (ß = 0.863) รองลงมา ได้แก่ การตรวจสอบ

และประเมินผล (CHECK) (ß = 0.854) การน�าผลการประเมินมา

ปรับปรุงแก้ไข (ACT)  (ß = 0.852) และท้ายสุดการด�าเนินการตาม

แผน (DO) (ß= 0.837)       

องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  

พบว่า น�้าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 

0.747 ถึง 0.866 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.50 และมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยเรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย ได้แก่  

การมีบารมี (PRES)  (ß = 0.866) รองลงมา ได้แก่ การสร้าง 

แรงบันดาลใจ (INSPIR) (ß = 0.759) การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

(STINT) (ß = 0.751) และการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

(CONIN)  (ß = 0.747) ตามล�าดับ
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องค์ประกอบเชิงยนืยนัประสทิธผิลการบรหิารโรงเรยีนขนาด

เล็ก  พบว่า น�้าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาด

ตั้งแต่ 0.782 ถึง 0.896 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 และมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ 

(TELE) (ß = 0.896) รองลงมา ได้แก่ องค์ประกอบ ด้านการปฏิบัติ

ตามนโยบาย (POLI) (ß = 0.870) และองค์ประกอบด้านการจัด

สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้(PROLE) (ß = 0.782) ตามล�าดบั

องค์ประกอบเชิงยนืยนัของการดแูลช่วยเหล่ือนกัเรยีนพบว่า 

น�้าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.708 

ถึง 0.851 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 โดยเรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ การรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล (KNOSTU) (ß = 0.851) รองลงมา ได้แก่ 

การคัดกรองนักเรียน (STUSC) (ß = 0.841) การส่งต่อนักเรียน 

(STUFO) (ß = 0.836)  การป้องกันและแก้ไขปัญหา (PREPRO) 

(ß= 0.808)  และการส่งเสรมิพฒันานกัเรยีน (PRODE) (ß = 0.708) 

ตามล�าดับ

การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ�าลองสมการ

โครงสร้างของการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนกับข้อมลูเชงิประจกัษ์  ผล

การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง

ของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบ

จ�าลองสมการโครงสร้างของการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนไม่สอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่า χ2 = 990.880, df = 

125, ค่า p = < .001,  χ2/ df = 7.927, ดัชนี GFI = 0.762, NFI 

= 0.935, NNFI = 0.929, CFI = 0.942, RMR = 0.068, SRMR = 

0.068 และ RMSEA = 0.144 จากค่าสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าค่า  

p < .05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน และดัชนีทุกค่าไม่ผ่านเกณฑ์ในการ

พิจารณา จึงสรุปได้ว่า แบบจ�าลองสมการโครงสร้างของการดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรยีนไม่สอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ ผูว้จิยัจงึด�าเนนิ

การปรบัโมเดลตามดชันปีรบั (MI) ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง

ระหว่างแบบจ�าลองสมการโครงสร้างของการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจ�าลองสมการโครงสร้างของการ

ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยพจิารณา

จาก ค่า χ2 = 103.268, df = 90,  ค่า p = 0.179,  χ2/ df = 

1.136, ดัชนี GFI = 0.965,   NFI = 0.994, NNFI = 0.997, CFI = 

0.998, RMR = 0.028, SRMR = 0.029, RMSEA = 0.020, และ = 

0.909 จากค่าสถติดิงักล่าวจะเหน็ได้ว่าค่า p มค่ีามากพอทีจ่ะยอมรบั

สมมติฐาน (p > .05) ดัชนีต่าง ๆ  ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาจึงสรุป

ได้ว่า แบบจ�าลองสมการโครงสร้างของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

อภิปรายผล
ระดับปัจจัยท่ีส ่งผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาของโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดส�านกังานการศกึษาเอกชน

จังหวัดปัตตานี

ภาวะผูน้�าการเปลี่ยนแปลงภาพรวมทัง้ 4 ด้าน มีการปฏบิัติ

ในระดับมาก  แต่เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านการสร้างแรง 

บนัดาลใจ มกีารปฏิบตัใินระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาด้านการค�านงึถงึ

ความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการมีบารมี                         

ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ภาพรวมท้ัง 3 

ด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการปฏิบัติ

มากทีส่ดุ รองลงมาการปฏบิติัตามนโยบาย  และท้ายสดุการจดัการ

เรียนการสอน       

การบรหิารจดัการ ภาพรวมทัง้ 4 ด้าน มกีารปฏิบติัในระดบั

มาก  แต่เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านการน�าผลการประเมนิมา

ปรับปรุงแก้ไข มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาการตรวจสอบ

และประเมินผล การด�าเนินการตามแผน และการวางแผน          

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีระดับการ

ปฏิบัติในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า การส่งต่อ

นักเรียนมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  รองลงมาการส่งเสริมพัฒนา

นกัเรยีน การคดักรองนกัเรยีน  การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล และ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา  

ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงการบริหาร

จัดการ ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนที่ส ่งผลการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

ส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สอดคล้องกับ เนตรนภา 

ค�าหนองหว้า   วัลนิกา ฉลากบาง ปราณทัตต์ แสนวิเศษ (2560) ได้

ศกึษาการพัฒนารปูแบบระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนทีม่ปีระสทิธผิล

ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า 

1.  รปูแบบการช่วยเหลือนกัเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลในโรงเรยีน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มี 

4 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประกอบด้วย ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา ความรับผิดชอบ

ต่อหน้าทีข่องบคุลากร การท�างานเป็นทมีและความร่วมมอืระหว่าง

โรงเรยีนกบัชุมชน 2) ขอบข่ายระบบการช่วยเหลือนกัเรยีน ประกอบ

ด้วย การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การ 

ส่งเสรมิและพัฒนานกัเรยีน การป้องกนัและแก้ไขปัญหานกัเรยีนและ

การส่งต่อ  3) กระบวนการท�างานของระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน ประกอบด้วย วงจรคุณภาพ PDCA การประสานงานและ
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การมีส่วนร่วม และ 4) ประสิทธิผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประกอบด้วยนักเรียนเป็นคนดี นักเรียนเป็นคนเก่ง และนักเรียนมี

ความสุข 

2.  รูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผลใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 3  มีความเหมาะสมโดยรวมในระดับมาก และมีความเป็นไปได้

โดยรวมในระดับมาก  และยังสอดคล้องกับมยุรี สารีบุตร (2560) 

ได้ศึกษาปัจจัยความส�าเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลต่อ

คุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพ

ปัจจัยความส�าเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุณภาพ

นกัเรยีนมค่ีาเฉลีย่ระดบัมาก 2) ปัจจัยความส�าเรจ็การดแูลช่วยเหลอื

นักเรียนและคุณภาพนักเรียนมีความสัมพันธ์ในระดับมากอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 3) แนวทางการพัฒนาปัจจัยความ

ส�าเร็จและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน 

โรงเรียนประถมศึกษาควรจัดให้มี 1) ความร่วมมือจากผู้ปกครอง

และชุมชน 2) การสนับสนุนจากหน่วยงาน  3) ด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหา 4) ความพอเพียงของทรัพยากร 5) ความพร้อมของ

บุคลากร 6) การคัดกรองนักเรียนและ 7) การส่งต่อนักเรียน โดย

ปัจจัยความส�าเร็จ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลต่อคุณภาพ

นกัเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มค่ีาสมัประสทิธิ ์การ

ท�านาย ร้อยละ 97.8 และยังสอดคล้องกับ อภิสิทธิ์ รอดบ�าเรอ 

(2559) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรยีนในสถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 6 ภาพรวมสภาพและปัญหาการบริหารระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการปฏิบัติในระดับมากและมีปัญหาใน

ระดับปานกลาง 2) รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มธัยมศกึษาเขต 6 โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก มอีงค์ประกอบของ

รูปแบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ (1) บทบาทของผู้มีส่วนเกีย่วข้อง

ในระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน (2) ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีน 

(3) กระบวนการบรหิาร และ (4) การพฒันารปูแบบ 3) การประเมนิ

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของรูปแบบการ

บริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 6 ผลการประเมินรูป

แบบด้วยความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.  จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็กด้านการปฏิบตัติามนโยบายอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูว้จิยัมี

ข้อเสนอแนะคือ

 1.1 โรงเรียนควรปรับปรัชญาให้ชัดเจนในการจัดการ

ศึกษา

 1.2   โรงเรยีนควรมแีผนการพฒันาคร ูเพือ่ยกระดบัการ

จัดการเรียนการสอน

 1.3 โรงเรียนควรมีโครงการแลกเปล่ียนบุคลากร เพื่อ

พัฒนางานวิชาการให้หลากหลาย

 1.4 โรงเรยีนควรมกีารน�าเรือ่งอาเซยีนเข้าเป็นส่วนหนึง่

ในการก�าหนดเป้าหมายนโยบายและวัตถุประสงค์

 1.5  โรงเรียนควรมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันใน 

เป้าหมายในการด�าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 

และนักเรียน

2.  ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงส่งผลทางตรงต่อการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนน้อยที่สุด ดังนั้นภาวะผู้น�าหรือการเป็นผู้บริหาร

เป ็นสิ่ งที่ส�าคัญที่จะท�าให ้การดูแลช ่วยเหลือนักเรียนน้ันมี

ประสิทธิภาพ    

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1.  ควรเพิม่ตวัแปรทีศึ่กษาเพือ่จะได้ครอบคลมุประเดน็การ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ควรเพิม่ระเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพเพือ่ทีจ่ะได้ข้อมลู

เชิงลึกที่การวิจัยเชิงปริมาณไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้
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