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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษาระดั บ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 2) ศึกษาระดับการ
บริห ารระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนั กเรี ยนในสถานศึกษา สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 และ 3) ศึกษาความสัม พันธ์ระหว่างภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงกับการ
บริ ห ารระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ประชากร ได้แก่ ครูหัวหน้าผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจาปีการศึกษา 2560
จากจ านวนสถานศึ ก ษาทั้ งหมด 52โรงเรี ย น รวมจานวนทั้ งสิ้ น 52 คนได้ รับ แบบสอบถาม
กลั บ คื น มาจ านวน 44 ฉบั บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.61 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่
แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating Scale) สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล
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ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1)ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมและจาแนกรายด้าน มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ
มาก 2)การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก
3)ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่างภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงกั บ การบริห ารระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2
พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง; การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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Abstract
This research was aimed at 1) investigating the level of transformational
leadership of the administrators in schools under the Secondary Educational
Service Area Office 2, 2) investigating the level of management of student
support system in schools under the Secondary Educational Service Area Office
2, and 3) investigating the relationship between the transformational leadership
and the management of student support system in schools under the
Secondary Educational Service Area Office 2. The population used in this study
included 52 head teachers responsible for the student support system in 52
schools under the Secondary Educational Service Area Office 2 during the
academic year 2016 and acquire 44 questionnaires which accounted for 84.61%.
The instrument used in this research was a rating scale questionnaire. The
statistic values used for data analysis were frequency, percentage, mean,
standard deviation, and Pearson's correlation coefficient. The data were
analyzed by computer software.
The research found that 1)The transformational leadership of
administrators in schools under the Secondary Educational Service Area Office 2
in overall and individual aspects was at a high level;2)The management of
student support system in schools under the Secondary Educational Service
Area Office 2 in overall and individual aspects was at a high level; and 3)The
correlation coefficient between the transformational leadership and the
management of student support system of administrators in schools under the
Secondary Educational Service Area Office 2 was positive at high level.
Keywords: Transformational Leadership; Student Support System Management
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บทนา
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยากรต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลต่อ
การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมและเศรษฐกิจทั่ว โลก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องเร่งรัด
พัฒ นา ศั กยภาพของประชากรให้ พ ร้อมที่ จ ะแข่งขันและร่ว มมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก
การศึกษาถือได้ ว่าเป็น เครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒ นาประเทศ ประเทศใดที่ประชากรได้รับ
การศึกษาที่เหมาะสม และทั่วถึงประเทศนั้นก็จะประสบความสาเร็จในการพัฒนาเกือบทุกด้าน
(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ , 2544) การปฏิรูปการศึกษาเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมทั้งในเชิง ความคิ ด ความเชื่อ และการปฏิบัติซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ความ
ร่วมมือและภาวะผู้นาในการดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (สุรัฐ ศิลปอนันต์, 2543)
ภาวะผู้นาของผู้บริหารเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การบริหารโรงเรียนประสบความสาเร็จ
ผู้ บ ริ ห ารที่ ให้ ความสนั บ สนุ น บุ ค ลากรในการท างานให้ กาลั งใจติ ดตามถามข่าวคราว ท าให้
บุคคลากรรู้สึกอุ่นใจ และมีกาลังใจในการทางาน อีกทั้งยังเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือใน
การทางานผู้บริหารควรเข้าใจกระบวนการกระจายงานให้บุคลากรทางานอย่างทั่วถึงและเป็นที่
ปรึ ก ษา สามารถให้ ค าแนะน าเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามมั่ น ใจในการท างาน (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ , 2545) เป็นที่นาที่มีวิสัยทัศน์ ประพฤติ ตนเป็นแบบอย่าง
และมีทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลง (จันทนา ประสานทรัพย์, 2559) ตลอดจนสามาถเชื่อมโยงใน
การการบริหารจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ คือ โรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ชุมชน และองค์กรศาสนา (อ่อนจันทร์ นุชบูรณ์, 2559)
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าของ Yukl, Bass and Avolio พบว่ า
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงย่อมทาให้ประสิทธิผลองค์กรสูงขึ้นใน สภาพการณ์ต่าง ๆ
ทั้ งที่ องค์ ก รมี ข้อ จ ากั ด และมี ค วามจ าเป็ น อื่ น ๆ (Yukl, Bass and Avolio อ้ างใน ประเสริฐ
สมพงษ์ธรรม, 2538) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของกิตติมา บุญรักษา (2558)
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาไปในทางบวก ดังนั้ น ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงเป็น
การบริหารที่สาคัญสามารถนามาใช้ในการบริหารสถานศึกษาในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในเกือบทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม
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การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่ อวิถีชีวิตของบุคคลอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546)
นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลาที่ผ่านมามี ผลกระทบต่อค่านิยม
ที่มุ่งเน้นการแข่งขันการหาเงิน และการบริโภคแบบตัวใครตัวมันทาให้เกิด ปัญหาด้านสังคม
ตามมาอย่างมากมาย เช่น เด็กยากจน ปัญหาทุพโภชนาการ การมีไอคิวเฉลี่ยต่า การเสพติด
บุหรี่ สุรา สารเสพติดและอบายมุขต่างๆ พฤติกรรมก้าวร้าว การหมกมุ่นเรื่องเพศ ความบันเทิง
การจับจ่ายใช้สอยที่ฟุ่มเฟือย การอยู่ในสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมที่
เป็นพิษมากขึ้น ปัญหาด้านสุขภาพ สภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ล้ วนเป็ น ผลกระทบในทางลบต่ อเด็ กและเยาวชนที่ ได้ รับ (ส านั กงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2549) จึงต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหา คือ การให้ความรู้ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีและให้
คาปรึกษาที่เหมาะสม (บูชิตร์ โมฆรัตน์, 2560)
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและใน
ฐานะที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นว่า ภาวะวิกฤติ
ที่เกิดขึ้น ต่อ เด็กและเยาวชนอย่ างมากมาย จะส่ งผลต่อการพั ฒ นาประเทศในอนาคต จึงมี
นโยบายสาคัญในการสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแก้ไข
ปัญหานี้โดยได้จัดให้มี ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารและครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ
และมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานอยู่ 5
ขั้นตอน ประกอบด้วย การรู้จักนักเรียนเป็ นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา การส่งเสริมนักเรียน และการส่งต่อ ด้วยเหตุนี้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงมี
บทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552)
จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าว จึงทาให้ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
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สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2ตามความคิดเห็นของครูหั วหน้าผู้รับผิดชอบ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่ อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร
จัดการ และพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อ การบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อันจะเป็นการช่วยป้องกันและแก้ปัญหาเด็กและ เยาวชนอันเป็นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2.เพื่อศึกษาระดับการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ขอบเขตการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ ผู้ วิจั ย ได้กาหนดขอบเขตเนื้อหาที่ แสดงตัวแปรทั้ งหมด และขอบเขต
ประชากรตามลาดับดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กั บ ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2
ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ Bass and Avolio, (1994) แบ่ง
ลักษณะภาวะผู้นาได้ดังนี้ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 1) การสร้างแรงบันดาลใจ 2) การ
กระตุ้นทางปัญญา 3) การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
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2. การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2546) แบ่งการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้ดังนี้ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนา
4) การป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข 5) การส่งต่อนักเรียน
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
2 ประจาปีการศึกษา 2560 จากจานวนสถานศึกษาทั้งหมด 52 โรงเรียน จานวน 52 คน
วิธีดาเนินงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและพัฒนาคุณภาพของแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารในสถานศึกษา และสร้างข้อคาถามที่จะนาไปใช้ในแบบสอบถาม
2. ยกร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหา ตามกรอบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ทราบถึงระดับคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ มี
ขั้นตอนดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การหาคุณภาพเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity)
จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษาจานวน 1 คน
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริห ารการศึกษาจานวน 4 ท่านเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับ
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทาการทดลอง
เก็บข้อมูล (try out) กับครูโรงเรียนที่มิใช่ประชากร จานวน 50 คน เพื่อทดสอบค่าความเชื่อถือ
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ได้ของแบบสอบถาม โดยนาผลของข้อมูลเฉพาะที่มีการวัดมาตราส่ วนประมาณค่า มาหาค่า
ความเชื่อมั่นตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient)
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ
การทดลองแบบสอบถาม (try out) และหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิจัยประกอบการทาวิทยานิพนธ์
2. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมส่ง
แบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับ
ภายในหนึ่งเดือนทางไปรษณีย์
3. ตรวจสอบ และคัดแยกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ เพื่อนาแบบสอบถามที่ได้รับไป
วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป และหากพบว่าโรงเรียนยังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามกาหนด
ผู้วิจัยจะส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้ง และส่งไปทางไปรษณีย์ด่วน
(EMS)
4. นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อทาการ
วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยจะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โ ปรแกรมสาเร็จรูป
ตามประเด็นการวิเคราะห์ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ หา
ค่าร้อยละ และนาเสนอในรูปตาราง ประกอบความเรียง
2. วิเคราะห์ ระดับ พฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง สั งกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () การแปลผล
ข้อมูลของคาตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย
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3.วิเคราะห์ ร ะดั บ การปฏิ บั ติ การบริ ห ารระบบดู ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรีย น สั งกั ด เขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย () และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()
และแปลความหมายของค่าเฉลี่ย การแปลผลข้อมูลของคาตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ใน
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย
4.วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารระบบ
ดูแ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา โดยการหาค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (correlation
coefficient) ของ Pearson ทั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้กาหนดเกณฑ์ การแปรความหมายค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูหัวหน้าผู้รับผิดชอบระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
พบว่า เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 93.20) อายุน้ อยกว่า35 ปี (ร้อยละ 38.60) วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท (ร้อยละ 54.50) และประสบการณ์ในการทางาน 10 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 47.70) ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาสูง มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
การทางานค่อนข้างมากสามารถสนับสนุนการดูแลระบบดูแลช่วยเหลือในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่อ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดั บมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติในอันดับ
สูงสุด คือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ รองลงมาคือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้าน
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ยอันดับต่าสุด
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ระดับ ความคิดเห็ น ต่อการบริหารระบบดู แลช่วยเหลือนักเรียน จากการวิจัย พบว่า
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า โดยภาพรวมและ
จาแนกเป็นรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ส่งเสริมพัฒนานักเรียน รองลงมาคือ ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ส่วนด้านการ
ส่งต่อนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอันดับต่าสุด และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับ
การบริ ห ารระบบดูแลช่ วยเหลื อ นั กเรี ย นในสถานศึก ษาสั งกั ดส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จากการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการ
บริ ห ารระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 2
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารระบบดู แลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (ดังแสดงในตาราง
ที่ 1) พบว่า สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นั กเรี ย นของผู้ บ ริห ารสถานศึกษาสั งกัดส านั ก งานเขตพื้ น ที่การศึ กษามัธ ยมศึก ษาเขต 2 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูงทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะผู้นาสูการเปลี่ยนแปลง ด้าน
การคานึงถึงปัจเจกบุคคลมึความกับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสูงที่สุด (r =0.884)
รองลงมาคือ การสร้ างแรงบั น ดาลใจ (r = 0.839) การกระตุ้ น ทางปั ญ ญา (r=0.798) การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (r=0.741)
การอภิปรายผล
จากการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผู้ศึกษา
มีการอภิปรายผล ดังนี้
1. ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
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จากผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับ กิตติมา บุญ
รักษา (2558) ที่พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลื อนักเรียนในสถานศึกษา สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยพบว่าด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ ยอันดับ
สูงสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นที่น่าเคารพนับถือและเป็น
แบบอย่างที่ดี มีค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุด อย่างไรก็ตามผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์แม้ในภาวะวิกฤติ มีค่าเฉลี่ยอันดับต่าสุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษเป็นผู้มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในทางการ
บริหารอย่างไรก็ตามภารกิจของโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษมีค่อนข้างมากจึงอาจมี
แรงกดดันในการทางานและทาให้มีผลต่อการควบคุมอารมณ์ในภาวะวิกฤติ
นอกจากนี้ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ยอันดับต่าสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานเพื่อวิสั ยทัศน์ขององค์การ มีค่าเฉลี่ยอันดับ
สูงสุดและมี 2 รายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับปานกลาง คือ ผู้บริหารสถานศึกษากระตุ้นให้ครู
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ และ ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงบันดาลใจให้ครูทางาน
เป็นทีม ทั้งนี้อาจเนื่องจากโครงสร้างการบริหารโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษมีลาดับ
ขั้นการบังคับ บัญ ชา ทาให้ ครูอาจเข้าไม่ถึงผู้ บริหารสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด ทาให้ ผู้บริห าร
สถานศึกษาไม่สามารถสร้างแรงบันดาลให้ครูทางานเป็นทีมหรือกระตุ้นให้ครูแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างทั่วถึง
2. การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
จากผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน มี
ค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีกิจกรรม
โฮมรูมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยอันดับสูงสุด และผู้บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมซ่อม
เสริมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย
อันดับต่าสุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสาคัญกับครูที่ปรึก ษาในการทา
ความรู้ จั ก นั กเรี ย นทุ กคนอย่ างใกล้ ชิด เพื่ อ ให้ การดูแลช่ว ยเหลื อผ่ านกิ จกรรมโฮมรูม อีกทั้ ง
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ผู้บ ริห ารสถานศึกษาอาจมีการกระจายอานาจการบริห ารงานระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียน
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่างๆ และโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษอาจ
มีปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาที่หลากหลาย จึงทาให้ผู้บริหารสถานศึกษา
จัดกิจกรรมซ่อมเสริมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาได้ไม่ทั่วถึง สอดคล้อง
กับ ส านั กงานคณะกรรมการศึกษาขั้น พื้น ฐาน (2547) ได้ให้ ค วามหมายของระบบการดูแ ล
ช่วยเหลือนั กเรียนไว้ดังนี้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดาเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน
โดย การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่
ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จากผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทุกด้านโดยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มีความสัมพันธ์กับด้านการส่งต่อนักเรียน สูงที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบของภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง พบว่าด้านการคานึงถึงปัจเจกบุคคลมีความสั มพันธ์กับการระบบดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียนสูงที่สุด รองลงมาคือ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการ
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ตามลาดับ สอดคล้องกับ กิตติมา บุญรักษา (2558) ที่พบว่า ภาวะ
ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี บ ทบาทส าคั ญ ในการบริ ห ารระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
งานที่ต้องอาศัยการมีส่ วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒ นาผู้เรียน ผู้บริห ารสถานศึกษาจึง
จาเป็นต้องแสดงพฤติกรรมภาวะผู้นาให้ทุกภาคส่วนเห็นเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนร่วมกัน อีกทั้งงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นงานที่ต้องมีการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกในการส่งต่อนักเรียนซึ่งผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาจไม่
สามารถดาเนินการได้เองโดยลาพังแต่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด
ทิศทาง แนวทางการดาเนินงาน และพัฒนาระบบการส่งต่อนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
จากการวิจัย พบว่า ระดับ ความคิดเห็ นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวม และจาแนก
เป็นรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน อย่างไรก็ตามด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มี
ค่าเฉลี่ยอันดับต่าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างแรงบันดาลใจให้ครูเห็นเป้าหมายใน
การทางานเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกัน สร้างความภาคภูมิใจในผลสาเร็จของการ
พัฒนาผู้เรียน กระตุ้นให้ครูแก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ครูทางาน
เป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้อย่างทันท่วงทีและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จากการวิจัย พบว่า ระดับ ความคิดเห็นต่อการบริห ารระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายด้าน
พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการส่งต่อนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอันดับต่าสุด
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดทาข้อมูลของนักเรียนที่ยากต่อการช่วยเหลือ
และนาข้อมูลมาคัดกรองเพื่อจัดทาข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้าน รวมถึงจัดทาข้อมูลหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการส่งต่อนักเรียนและสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานร่วมกัน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จากการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
พบว่า การคานึ งถึงปั จเจกบุ คคลมีความสัมพันธ์กับการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สูงสุด ผู้บริหารควรเอาใจใส่ให้คาปรึกษาแก่ครูเป็นรายบุคคล มอบหมายงานตามความสามารถ
ของครู รับฟังความต้องการของครู
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจั ยมีข้อเสนอแนะในการทาการศึกษาครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ที่สนใจ
ศึกษาและเกี่ยวข้องกับการวิจัยดังต่อไปนี้
จากการวิจัย พบว่า ระดับ ความคิดเห็ นต่อภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้ บริห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
มีค่าเฉลี่ยอันดับต่าสุด ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับครูในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นอกจากนี้ ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการบริห ารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ในภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทุกด้านโดยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับด้านการส่งต่อนักเรียนสูงที่สุด แต่ผลการวิจัยพบว่าด้านการส่งต่อนักเรียนมีระดับ
การปฏิบัติ อันดับต่าสุดจึงควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งต่อนักเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นการศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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