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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการตางๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตนเปนไปอยางรวดเร็วมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศ  ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งทีต่อง
เรงรัดพัฒนาศักยภาพของประชากรใหพรอมที่จะแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก  
การศึกษาถือไดวาเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ  ประเทศใดที่ประชากรไดรับ
การศึกษาที่เหมาะสมและทั่วถึงประเทศนั้นก็จะประสพความสําเร็จในการพัฒนาเกือบทุกดาน 
(เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2544, หนา 168) 
 การปฏิ รูปการศึกษาเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งใน              
เชิงความคิด  ความเชื่อและการปฏิบัติซ่ึงตองอาศัยการมีสวนรวมความรวมมือและภาวะผูนําใน  
การดําเนินงานอยางจรงิจังและตอเนื่อง (สุรัฐ  ศิลปอนันต, 2543, หนา 1) การที่จะปฏิรูปการศึกษา
ใหประสพผลสําเร็จบุคคลที่เกี่ยวของทั้งหลาย ไดแก ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผูเรียน พอแม ผูปกครอง และหนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตองรวมมือกัน
กําหนดคุณลักษณะที่คาดหวังของเยาวชนในทองถ่ินผูบริหารตองเปนหลักโดยมีชุมชนรวมกับ   
แกนนําอื่นๆเพื่อสงเสริมและสนับสนุน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2541, 
หนา 53)  
 ภาวะผูนําของผูบริหารเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําใหการประเมินคุณภาพโรงเรียน  
ประสพความสําเร็จ ผูบริหารที่ใหความสนับสนุนบุคลากรในการทํางานใหกําลังใจติดตามถามขาว
คราว ทําใหบุคลากรรูสึกอุนใจและมีกําลังใจในการทํางานอีกทั้งยังเปนผูกระตุนใหเกิดความ
รวมมือในการทํางานผูบริหารควรเขาใจกระบวนการกระจายงานใหบุคลากรทํางานอยางทั่วถึงและ
เปนที่ปรึกษาสามารถใหคําแนะนําไดเพื่อใหบุคลากรมีความมั่นใจในการทํางาน(สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 61) ซ่ึงนิตย  สัมมาพันธ (2546, หนา 63) กลาววา  
ภาวะผูนําคือพลังชนิดหนึ่งที่สามารถสงแรงกระทําอันกอใหเกิดการขับเคลื่อนกลุมคนและระบบ
องคกรไปสูเปาหมาย ขณะที่ พรนพ  พุกกะพันธุ (2544, หนา 63) กลาววาผูนําตองมีวิสัยทัศน  
จะตองวิเคราะหตัดสินใจโดยมองอยางนก มองภาพรวมทั้งหมดและปฏิบัติตนอยางหนอนเอากายใจ
และสมองเขาสัมผัสสามารถวางนโยบายที่ชัดเจนจัดแผนงานและแผนเงินใหเขากันกระจายและ
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มอบอํานาจเปนรวมทั้งผลการปฏิบัติการเขาใจบริบทอันหลากหลายในสังคมและบริหารจัดการเพื่อ
เปาหมายอยางมีทิศทางที่มุงผลประโยชนตอสวนรวมเปนหลักโดยเลือกเดินตามทางที่มีขวากหนาม
นอยที่สุด 
 ภาวะผูนําหรือความเปนผูนําเปนกระบวนการที่ผูบริหารจะใชอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
ผูอ่ืนมีจุดมุงหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุงหมายขององคการ (วิโรจน  สารรัตนะ, 2546, 
หนา 25) การบริหารองคการในยุคที่เต็มไปดวยการแขงขันผูนําองคการเปรียบเสมือนแมทัพที่ตอง
วางยุทธศาสตรในการตอสูใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วตลอดเวลา
ในฐานะผูนําองคการจะตองเตรียมพรอมในทุกๆดานไมวาจะเปนความรูความสามารถทางวิชาการ
หรือประสบการณตางๆที่จะสามารถนํามาประยุกตใชในสถานการณตางๆไดเนื่องจากหลักการ
บริหารในยุคปจจุบันเปนการบริหารเพื่อใหไดงานและน้ําใจของผูรวมงานทําใหผูบริหารจะตองมี
บทบาทในการกําหนดพฤติกรรมของผูตามกําหนดผลงานทิศทางในการปฏิบัติงานตลอดจน
วัฒนธรรมองคการจึงกลาวไดวาผูบริหารจะเปนผูเอ้ืออํานวยตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
องคการ  (ทองทิพภา   วิ ริยะพันธ ,  2545,  หนา  102)  ดังนั้นปจจัย อีกประการที่ สํ าคัญใน                  
การบริหารงานใหสําเร็จคือ “ภาวะผูนํา”  
 ภาวะผูนําเปนศิลปะหรือกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูตามในการโนมนาวใหผูตามมี
ความเต็มใจและมีความกระตือรือรนในการรวมกันปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
ภาวะผูนําจึงมีเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการบริหารงาน (ราตรี  พัฒนารังสรรค, 2544, หนา 
234) จะเห็นวาผูนําที่มีภาวะผูนํายอมนําซึ่งคุณคาและประโยชนใหแกกลุมและองคการ  การเปน
ผูนําจึงเปนศิลปะของการที่จะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นเพื่อใหบุคคลเหลานั้นมีความเชื่อมั่นในตัว
ผูนํามีความเคารพนับถือและใหความรวมมือกับผูนําดวยความจริงใจ (พรนพ  พุกกะพันธุ, 2544, 
หนา 19)  
 จากการศึกษาภาวะผูนําที่มีแนวทางใหมทางหนึ่งที่ไดศึกษาผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(transformational  leader) ของแบส (Bass, 1998, p. 231) ซ่ึงมีแนวคิดวาผูนําเปนผูที่จูงใจใหบุคคล
ปฏิบัติงานเกินความคาดหวังตามปกติมุงไปที่ภารกิจอยางกวางๆดวยความสนใจที่ เกิดข้ึน       
ภายในตนมุงการบรรลุความตองการในระดับสูง จากการปฏิรูปการศึกษาไดทําใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาตองเปลี่ยนแนวคิดเดิมและจําเปนตองหาจุดที่มีดุลยภาพระหวางการบริหาร(managing) 
กับการนํา (leading) โดยทั่วไปมักพบวาผูนําสถานศึกษาพยายามสนองตอบสภาวะการเปลี่ยนแปลง 
(responding to the change) ที่เกิดขึ้นดวยวิธีที่งายที่สุดคือ การทุมเทงานใหหนักยิ่งขึ้นจึงเกิดงาน
ใหมที่รับผิดชอบทับถมภารกิจเดิมที่หนักอยูแลวใหหนักยิ่งขึ้น (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2545, หนา 10)  
ผูอํานวยการสถานศึกษาจึงเปรียบเสมือนหัวใจของสถานศึกษานั้นๆ ถาผูนําไมมีภาวะผูนําก็คง
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บรรลุวัตถุประสงคในการบริหารงานไดยาก (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2536, หนา 29)  จะเกิดความ
ยุงยากและลมเหลวที่สุด ดังนั้นในฐานะผูบริหารโรงเรียนจะตองมีภาวะผูนําเพื่อสรางศรัทธาบารมี
โนมนาวใหลูกนองปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายโดยเต็มใจและสุดความสามารถ 

โรงเรียนเปนสถาบันการศึกษามีหนาที่จดัการศึกษาใหกับนักเรียนโดยมีครูเปนผูนําหนาที่
อบรมสั่งสอนเพื่อพัฒนาคนใหเปนคนดี คนเกง และใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขครูจะ
ประสพความสําเร็จในการดูแลชวยเหลือนักเรียนนั้นครูจําเปนตองรูจักและเห็นภาพรวมของ
นักเรียนอยางชัดเจนโดยรอบดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547ข, หนา 30) 
การพัฒนานักเรียนทุกคนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามสังคมมุงหวังโดยผานกระบวนการทางการศึกษานั้น 
นอกจากจะดําเนินการดวยการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนแลว  การปองกันและการชวยเหลือแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่
เปล่ียนแปลงไปอยางมากทั้งทางดานการสื่อสารเทคโนโลยีตางๆซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอ
ผูคนในเชิงบวกแลวในเชิงลบก็มีปรากฏเชนกันเปนตนวา ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของ
สารเสพติด  ปญหาการแขงขันในรูปแบบตางๆ ก็เปนผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของคนที่
เกี่ยวของ ดังนั้นภาพความสําเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามความมุงหมายนั้นจึงตอง
อาศัยความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ทุกคนโดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน (ประพัฒนพงษ  เสนาฤทธิ์, 2545, หนา 10) ซ่ึงมีครูที่ปรึกษาเปนหลักสําคัญใน         
การดําเนินการตางๆ เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิดดวยความรักและความเมตตาตอ
ศิษยและภูมิใจในบทบาทที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเจริญเติบโต    
งอกงามเปนบุคคลที่มีคุณคาของสังคมตอไปบทบาทของผูบริหารโรงเรียนและครูที่กลาวมานั้นคง
ไมใชเร่ืองใหมเพราะมีการปฏิบัติกันอยางสม่ําเสมอและไดดําเนินกันมานานจนไดรับการยกยองให
เปนปูชนียบุคคลแตเพื่อใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยโดยเฉพาะการทํางานอยางมีระบบที่
มีกระบวนการทํางานมีหลักฐานการปฏิบัติงานมีเทคนิควิธีการหรือการใชเครื่องมือตางๆเพื่อชวยให
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประสพความสําเร็จของงานอยางรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพผลดียอมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและทางออมไมวาครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน
หรือสังคม (กรมสุขภาพจิต, 2544 ก, หนา 11) 
 กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นความจําเปนที่ตองสนองตอบเจตนารมณของการจัดการศึกษา
และหาแนวทางแกปญหาดังกลาวจึงไดประสานความรวมมือกับกรมสามัญศึกษาเดิมกรมวิชาการ
และกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข จัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้นตั้งแต              
ป 2543 เปนตนมา 
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ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุก
แหงในสังกัดดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหนักเรียนทุกคน
ไดรับการดูแลชวยเหลือจากครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษาอยางทั่วถึงโดยมีผูปกครอง ชุมชนหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547ข, 
หนา คําชี้แจง) โดยมุงหวังวาครูทุกคนสามารถใหความดูแลชวยเหลือนักเรียนไดทั้งดาน             
การสงเสริมในสวนที่ดีของนักเรียน ดานการปองกันมิใหปญหาเกิดขึ้นหรือลุกลามมากขึ้น 
โดยเฉพาะเด็กกลุมเสี่ยงและสามารถแกไขปญหานักเรียนในเบื้องตนได ทั้งนี้ใหมีการทํางานอยาง
เปนระบบและตรวจสอบได (วนิดา  ชนินทยุทธวงศ, อุษา  พึ่งธรรม, ประวิต  เอราวรรณ และ    
ขจิตรัตน  ปูนพันธุฉาย, 2546, คํานํา) โดยมีแนวดําเนินงานในการปรับเปลี่ยนบทบาทและ  เจตคติ
ของผูบริหารและครูอาจารยใหสงเสริมดูแลพัฒนานักเรียนทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และ
สังคมวางระบบที่จะสรางความมั่นใจวา นักเรียนทุกคนมีครูอาจารยอยางนอยหนึ่งคนที่จะคอยดูแล
ทุกขสุขอยางใกลชิดและตอเนื่องสนับสนุนใหครูอาจารยมีความสัมพันธใกลชิดกับผูปกครอง 
เพื่อใหบาน โรงเรียนและชุมชนเชื่อมประสานและรวมกลุมกันเปนเครือขายชวยกันเฝาระวังดูแล
ชวยเหลือนักเรียนและประสานสัมพันธระหวางนักเรียน ชุมชนและผูชํานาญการในสาขาตางๆ 
เพื่อใหมีการสงตอและรับชวงการแกไขสงเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 ก, คํานํา) 

สืบเนื่องจากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานคุณภาพการศึกษาและบริบทอื่นๆที่สนับสนุน   
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกพบวาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก, 2552 ก, หนา 11-35)อันเนื่องมาจาก  
สภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งดานการสื่อสารเทคโนโลยี ปญหาเศรษฐกิจ ปญหา
การระบาดของสารเสพติด ปญหาทางเพศและปญหาครอบครัวลวนสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนต่ํา ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกดําเนินการจัดทําโครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานในสถานศึกษาตามเปาหมายเชิงนโยบายภารกิจ 9 ขอ (สํานักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษานครนายก, 2552 ข, หนา 51-71) ซ่ึงไดกําหนดใหสถานศึกษามีการจัดระบบ    
การดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยมีเปาหมายสําคัญที่คุณภาพผูเรียนและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใน       
การบริหารการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
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 จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารกับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครนายกเพื่อเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาและนําไปพัฒนาระบบ    
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศกึษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.2.1  เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
 1.2.2  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 

1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับ          
การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครนายก  
  

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกสามารถนําขอมูลไปเปน
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารตามลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและนําไป
พัฒนาการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมาย
ของสถานศึกษา 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
กับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครนายก โดยใชภาวะผูนําตามแนวคิดของแบส  (Bass, 1998, p. 231) ประกอบดวย       
4  ดาน คือ ผูนําที่มีความสามารถพิเศษ ผูนําที่มีการดลใจ ผูนําที่มีการกระตุนการใชปญญาและผูนํา
ที่มีการยอมรับคุณคาแหงปจเจกบุคคล สวนการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
โดยใชแนวคิดและหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2547 ข,              
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หนา 35 - 54) จํานวน 5 ดาน คือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริม
พัฒนานักเรียน การปองกันและแกไขปญหาและการสงตอ 

1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1)  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูที่ปรึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครนายก จํานวน 1,975  คน  จาก  150  โรงเรียน 

2) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ครูที่ปรึกษาสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษานครนายก ไดจากตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610)  โดยกําหนดจํานวนตามสัดสวนของสถานศึกษาแตละแหง
และทําการสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง  จํานวน 322 คน 
 1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา  ประกอบดวย 
   ตัวแปรตน  ไดแก  ภาวะผูนํ าการเปลี่ ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา  
ประกอบดวย     

1)  ผูนําที่มีความสามารถพิเศษ 
   2)  ผูนําที่มีการดลใจ 
   3)  ผูนําที่มีการกระตุนการใชปญญา 
   4)  ผูนําที่มีการยอมรับคุณคาแหงปจเจกบุคคล  

ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ 
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน คือ 
   1)  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
   2)  การคดักรองนักเรียน 
   3)  การสงเสริมพัฒนานักเรียน 
   4)  การปองกันและแกไขปญหา 
   5)  การสงตอ 

 
1.5  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
กับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครนายก โดยมุงศึกษาภาวะผูนําของแบส (Bass, 1998, p. 231) กลาวถึงองคประกอบ
ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงไว 4 ดาน คือ ผูนําที่มีความสามารถพิเศษ ผูนําที่มีการดลใจ ผูนําที่มี
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การกระตุนการใชปญญา และผูนําที่มีการยอมรับคุณคาแหงปจเจกบุคคล สวนการบริหาร      
จัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใชแนวคิดและหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 ข, หนา 35 – 54) จํานวน 5 ดาน คือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล    
การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมพัฒนานักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ 
จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
1.6  สมมติฐานการวิจัย 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก มีความสัมพันธกันทางบวก 

 
1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 

1.7.1  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ระดับภาวะผูนําที่ผูบริหารสถานศึกษาแสดงให
เห็นในการบริหารสถานศึกษาตามทฤษฎีของแบส (Bass, 1998, p. 231) มีคุณลักษณะที่สําคัญ  ดังนี้ 
  1)  ผูนําที่มีความสามารถพิเศษ หมายถึง พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกสามารถ
ทําใหผูอยูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึก สนับสนุน รักใคร เล่ือมใสไวใจในความสามารถของผูนํา
พฤติกรรมของผูนํา  

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

1.  ผูนําที่มีความสามารถพิเศษ 

2.  ผูนําที่มีการดลใจ 

3.  ผูนําที่มีการกระตุนการใชปญญา 
4.  ผูนําที่มีการยอมรับคุณคาแหง 
     ปจเจกบุคคล 

การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของผูบริหารสถานศึกษา 
1.  การรูจักนักเรียนเปนรายบคุคล 
2.  การคัดกรองนักเรียน 
3.  การสงเสริมพัฒนานักเรียน 
4.  การปองกนัและแกไขปญหา 
5.  การสงตอ 
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     2)  ผูนําที่มีการดลใจ หมายถึง วิธีการที่ผูนําจุดประกายความคิดที่ทําใหผูตามคิดที่
จะชวยทํางานใหสําเร็จใชความพยายามเพิ่มขึ้นรวมทั้งทํางานโดยเห็นแกประโยชนสวนรวม ซ่ึงทํา
โดยการใหแรงหนุนเชิงอารมณ ไดแก การตั้งมาตรฐานในการทํางานสูงเปนผูมองการณไกล        
ถึงความเปนไปไดใหมๆ กลาวถึงเรื่องอนาคตอยางคนที่มองโลกในแงดีแสดงความเชื่อวาผูรวมงาน
จะปฏิบัติงานไดอยางบรรลุเปาหมาย    
    3) ผูนําที่มีการกระตุนการใชปญญา หมายถึง วิธีการที่ผูนํายั่วยุผูตามใหแกปญหา
ดวยวิธีการใหมๆ กระตุนการสรางดวยระบบความคิดเรียนรูวิธีการแกปญหาอยางเปนระบบไดแก  
การใหความสําคัญตอขอสันนิษฐานที่เปนขอสงสัย ตรวจสอบขอสันนิษฐานของปญหาเสนอแนะ
วิธีการใหมในการปฏิบัติงานแกผูรวมงาน สนับสนุนใหมีการคิดแกปญหาที่เกิดขึ้นมาแลวโดย    
การใชเหตุผลและหลักฐานมากกวาการคิดเอาเองกวาเปนปญหา 
 4)  ผูนําที่มีการยอมรับคุณคาแหงปจเจกบุคคล หมายถึง การที่ผูนําสนใจในผูตาม   
แตละคนอยางใกลชิด  สงเสริมพัฒนาผูตามแตละคนตามความตองการ  ตามความสนใจ               
ตามความสามารถตลอดจนผูนําปฏิบัติตอผูตามอยางเทาเทียมกัน การคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและใหขอมูลยอนกลับสนบัสนุนใหผูตามพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

1.7.2  การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง การดําเนินงานตาม
หนาที่รับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียนและครูที่ปรึกษาในการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนตามกระบวนการทั้ง 5 ดาน ไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวย 
  1)  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง วิธีการที่ครูที่ปรึกษาจะตองศึกษา
นักเรียนในความรับผิดชอบของตนและรูพื้นฐานของนักเรียนสภาพชีวิตพฤติกรรมที่แสดงออกมี
ความเขาใจเด็กอยางแทจริงทั้งทางดานความสามารถของนักเรียน ดานสุขภาพนักเรียน ดานจิตใจ
นักเรียน พฤติกรรมดานรางกาย ดานครอบครัว ดานเศรษฐกิจของนักเรียน 
  2)  การคัดกรองนักเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินการหลังจากครูที่ปรึกษาได
ศึกษาทําความรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลแลว โดยนําขอมูลมาวิเคราะหสรุปผลเพื่อแยกนักเรียน
ออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา ประโยชนของการจัดกลุมนักเรียนก็เพื่อให
การดูแลชวยเหลือนักเรียนและแกไขปญหานักเรียนตรงกับปญหาหรือความตองการมากที่สุดทั้ง
ทางดานความสามารถของนักเรียน ดานสุขภาพนักเรียน ดานครอบครัว 
  3)  การสงเสริมพัฒนานักเรียน หมายถึง วิธีการของแตละโรงเรียนจะเลือก
นําไปใชตามความเหมาะสม กิจกรรมสําคัญที่โรงเรียนควรดําเนินการเพื่อเปนการสงเสริมนักเรียน
เปนอยางมากคือ กิจกรรมโฮมรูมเปนกิจกรรมที่ครูที่ปรึกษาควรรวมจัดกิจกรรมกับเด็กนักเรียน  



มห
าว
ิทท
ยา
ลัย
รา
ชภ
ัฏร
าช
นค
ริน
ทร
์

 9

สามารถจัดกิจกรรมเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได การจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียนเปน
กิจกรรมที่สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางครูที่ปรึกษาและผูปกครองนักเรียน 
  4)  การปองกันและแกไขปญหา  หมายถึง การดูแลชวยเหลือนักเรียนของ            
ครูที่ปรึกษาที่ไดใหความเอาใจใสดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบแตสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือ
มีปญหานั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองดูแลอยางใกลชิดตอเนื่องเพื่อชวยแกปญหาใหนักเรียนทั้งดาน
ปองกันและแกไขปญหาการแกปญหาใหนักเรียนกลุมนี้ การใหคําปรึกษาเบื้องตนใหกับนักเรียน  
การจัดกิจกรรมเพื่อการปองกันและชวยแกไขปญหาของนักเรียน การใชกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยใชนอกเวลาเรียน 
  5)  การสงตอ หมายถึง การดําเนินการสงตอนักเรียนที่ปญหาไปยังผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานโดยแบงออกเปน 2 แบบ คือ 
   (1)  การสงตอภายใน คือ การสงนักเรียนภายในโรงเรียนโดยครูที่ปรึกษา
สงตอนักเรียนใหกับครูที่มีความสามารถที่จะชวยเหลือนักเรียนไดตามลักษณะของปญหา   
   (2)  การสงตอภายนอก คือ การชวยเหลือของครูที่ รับนักเรียนสงตอ
ภายในมาดูแลชวยเหลือตามกระบวนการอยางมีระบบ มีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
แลวการแกไขปญหายังยากตอการชวยเหลืออีกจําเปนตองสงตอนักเรียนใหผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อ
ดําเนินการชวยเหลือตอไปบุคคลที่ควรเปนผูสงตอนักเรียน ไดแก ครูแนะแนวหรือฝายปกครอง 
และเมื่อนักเรียนไดรับความชวยเหลือใหกับคืนสภาพปกติแลวโรงเรียนตองรับนักเรียนใหกลับเขา
เรียนตามเดิม 
 1.7.3  ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาหรือผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครนายก 
 1.7.4  ครูที่ปรึกษา หมายถึง ครูที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่เปนผูดูแล ใหคําปรึกษา ใหความ
ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก 
 1.7.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก หมายถึง หนวยงานที่กํากับติดตามดูแล     
การปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 


