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                   The  purposes  of  this  research  were to determine :  1) the  administrative  behavior  of  school  
directors in  the  Office  of  Samutsakhon  Education  Service  Area.  2) the  guidance  performance  of  school  
in  the  Office  of  Samutsakhon Education  Service  Area.  and   3) the  administrative  behavior  of  school  
directors  affecting  the  guidance  performance in  school  under  the  office  of  Samutsakhon  Education  
Service  Area.  The  samples  were  consisted  of  103  schools in  Samutsakhon Education  Service  Area.  The  
respondents  were  412  teachers.  They  were  composed  of  103 administrators, 103  vice-directors,  103  
guidance  teachers  and  103  advisors.   The  instruments  employed  in  this  study  was  a  questionnaire  about  
the  administrative  behavior  based  on  the  theory  of  Likert  and  guidance  performance  based  on  the  
Department  of  Curriculum  and  Instructure  Development.  The data  were analyzed  through  the  application  
of   frequency (f), percentage (%),  mean ( X ),   standard  deviation (S.D.) and  stepwise  multiple  regression  
analysis.
                     The  research  findings  were  as  follows :
                     1. The  administrative  behavior  of  school  directors  in  the  Office  of   Samutsakhon  Education
                         Service  Area  were  at  a high  level  in  overall  and  each  aspect.
                     2. The  guidance  performance  of  schools in  the  office  Samutsakhon  Education  Service  Area
                         were  at  a  high  level  in  overall  and  each  aspect.    
                     3. The  administrative  behavior  of  school  affected  the  guidance  performance  of  school
                         in  Office of  Samutsakhon  Education  Service  Area  were  interaction  and  influence,
                         goal  setting,  controlling  performance,  performance  goal  and  training.

Department  of  Educational  Administration                  Graduate  School,  Silpakorn  University                    Academic  Year  2005
Student’s  signature ……………………………………………………..
Thesis  Advisors’  sigatures  1 ………………………….…. 2. …………….……………….…… 3. ………….…………………

จ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



กิตติกรรมประกาศ

      วิทยานิพนธฉบับนี้  สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากรองศาสตราจารย        
ดร.ชวนชม   ชินะตังกูร   รองศาสตราจารย  ดร.จิราวรรณ   คงคลาย  อาจารย  ดร.วัชนีย   เชาวดํารงค  
รองศาสตราจารย    ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร  และรองศาสตราจารยนันทิกา    แยมสรวล   ในการให    
คําแนะนําปรึกษา  ใหกําลังใจ    ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จนสําเร็จเรียบรอยเสร็จ
สมบูรณ   ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้  พรอมทั้งกราบขอบพระคุณคณาจารย
ในภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ใหความรู   ใหแนวคิด   แนวทางในการทําวิจัยและให
กําลังใจในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

     ขอขอบพระคุณ  อาจารยสมพิศ  วงศใหญ    อาจารยกมล  ปยภัณฑ  อาจารยสรรเสริญ  
ขวัญดี    อาจารยศิริลักษณ   ทองธวัช และอาจารยอมรา  สุวรรณเจริญสุข  ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบแกไขเครื่องมือสําหรับการวิจัยใหมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ                
ขอขอบพระคุณน้ําใจที่ไดรับจากเพื่อนภาคบริหารการศึกษาทุกทาน  โดยเฉพาะอาจารยวัชรชัย       
ศรีนิเวศน  ที่ชวยเหลือ  แนะนํา และสนับสนุนการดําเนินการวิจัยใหสําเร็จเปนรูปเลมสมบูรณ 

ฉ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



สารบัญ

หนา
บทคัดยอภาษาไทย  .......................................................................................................    ง
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ..................................................................................................    จ
กิตติกรรมประกาศ  .......................................................................................................    ฉ
สารบัญ  ........................................................................................................................    ช
สารบัญตาราง  ..............................................................................................................    ญ
สารบัญแผนภูมิ  ............................................................................................................    ฐ
บทที่
    1   บทนํา .............................................................................................................   1

  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  ............................................    2
  ปญหาของการวิจัย  .............................................................................    4
  วัตถุประสงคของการวิจัย  ..................................................................     7
  คําถามของการวิจัย  .............................................................................    8
  สมมติฐานของการวิจัย  ......................................................................     8
  ขอบขายของการวิจัย  .........................................................................     8
  ขอบเขตของการวิจัย  .........................................................................    11
  นิยามศัพทเฉพาะ  ...............................................................................   12

    2   วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  ..................................................................................   13
  พฤติกรรมการบริหาร  ........................................................................   13
  คุณสมบัติของผูนําทางการศึกษา  ........................................................  13
  ภาวะผูนํา  ............................................................................................  16
  การจูงใจ ..............................................................................................  19
  กระบวนการติดตอส่ือสาร  .................................................................   23
  การตัดสินใจ  ......................................................................................   26
             สภาพการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ  ........................................   33
  การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  ..............................................   38
  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  .............................................................................   67
  งานวิจัยในประเทศ  ............................................................................   67

ช

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่
  งานวิจัยตางประเทศ  ..........................................................................    73
  สรุป  ...................................................................................................   76

    3   วิธีดําเนินการวิจัย  .........................................................................................    77
  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  ...............................................................    77
  ระเบียบวิธีวิจัย  ..................................................................................    78
      แผนแบบการวิจัย  ................................................................    78
   ประชากร  ............................................................................    78
   กลุมตัวอยาง  .......................................................................     79
   ตัวแปร  ................................................................................    79
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ....................................................     81
   การสรางเครื่องมือ  ..............................................................    83
   การเก็บรวบรวมขอมูล  ........................................................    84
   การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย  .......................    84
  สรุป  ...................................................................................................   86

    4   ผลการวิเคราะหขอมูล  ..................................................................................    87
   ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  .....   87
   ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
                          ในสถานศึกษาฯ ..................................................................   90
   ตอนที่ 3  การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา

                สถานศึกษาที่สงผลตอการแนะแนวในสถานศึกษา  ...........  109
    5   สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  ..............................................  123

   สรุปผลการวิจัย  .................................................................................   123
   การอภิปรายผล  ..................................................................................  125
   ขอเสนอแนะของการวิจัย ..................................................................   133
   ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  ..................................................   133

บรรณานุกรม  ...............................................................................................................   135

ซ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่
ภาคผนวก  ...................................................................................................................   142

   ภาคผนวก  ก  เอกสารขอความรวมมือในการวิจัย  .....................................   143
   ภาคผนวก  ข  รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ  ..............................   147
   ภาคผนวก  ค  รายช่ือสถานศึกษาที่ทดลองใชเครื่องมือ(try out)  ...............   149
   ภาคผนวก  ง  รายช่ือสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                         สมุทรสาครที่เปนกลุมตัวอยาง ............................................   151
   ภาคผนวก  จ  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  ..................................................   156
   ภาคผนวก  ฉ  คาความเชื่อมั่น  ..................................................................   171

ประวัติผูวิจัย  .............................................................................................................   176

ฌ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



สารบัญตาราง

ตารางที่ หนา
      1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
                   มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ...................    79
      2  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ..........................................................   88
      3  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับพฤติกรรม
                   การบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาครโดยภาพรวม  ...........................................................    90
      4  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับพฤติกรรม
                   การบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาคร  ดานภาวะผูนํา (X1)  ...............................................    91
      5  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับพฤติกรรม
                   การบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาคร  ดานแรงจูงใจ (X2)  ................................................    93
      6  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับพฤติกรรม
                   การบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาคร  ดานกระบวนการติดตอส่ือสาร (X3)  .....................    94
      7  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับพฤติกรรม
                   การบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาคร   ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพล
                   ที่มีตอกัน (X4)  ...........................................................................................    95
      8  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับพฤติกรรม
                   การบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาคร  ดานกระบวนการวินิจฉัยส่ังการ (X5)  ....................    96
      9  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับพฤติกรรม
                   การบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาคร   ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือ
                   การสั่งการ (X6)  .........................................................................................    97

ญ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ หนา
    10  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับพฤติกรรม
                   การบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาคร   ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) ........    99
    11  แสดงคาเฉลี่ย  ( X )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับพฤติกรรม
                   การบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาคร   ดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                   และการฝกอบรม (X8)  ..............................................................................   100
    12  แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับการปฏิบัติงาน
                   งานแนะแนวของผูบริหารในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม ............................................................  101
    13  แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับการปฏิบัติ
                   งานแนะแนวของผูบริหารในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาคร   งานศึกษารวบรวมขอมูล (Y1)  ..............................  102
    14  แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับการปฏิบัติ
                   งานแนะแนวของผูบริหารในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาคร   งานสารสนเทศ (Y2)  .............................................  104
    15  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับการปฏิบัติ
                   งานแนะแนวของผูบริหารในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาคร   งานใหคําปรึกษา (Y3)  ...........................................  105
    16  แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับการปฏิบัติ
                   งานแนะแนวของผูบริหารในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาคร   งานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ (Y4)  .........  107
    17  แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับการปฏิบัติ
                   งานแนะแนวของผูบริหารในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาคร   งานติดตามและประเมินผล (Y5)  ..........................  108
    18  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
                   กับการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
                   การศึกษาสมุทรสาคร  ................................................................................  110

ฎ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ หนา

    19  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  พฤติกรรมการบริหาร
                   ของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา
                   ในภาพรวม  .............................................................................................    111
    20  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  พฤติกรรมการบริหาร
                   ของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา
                   งานศึกษารวบรวมขอมูล  .........................................................................   112
    21  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  พฤติกรรมการบริหาร
                   ของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา
                   งานสารสนเทศ  ........................................................................................   114

22 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  พฤติกรรมการบริหาร
                   ของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา
                   งานใหคําปรึกษา  ......................................................................................   115
    23  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  พฤติกรรมการบริหาร
                   ของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา
                   งานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ .....................................................    117
    24  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  พฤติกรรมการบริหาร
                   ของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา
                   งานติดตามและประเมินผล  .....................................................................    118

ฏ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ หนา
      1  ขอบขายของการวิจัย  ...........................................................................................   10
      2  ขอบเขตของการวิจัย  ...........................................................................................    11
      3  แสดงลําดับความตองการของมนุษยจากระดับต่ําถึงระดับสูงตามทฤษฎีจูงใจ
                   ในการปฏิบัติงานของมาสโลว.....................................................................   22
      4  กระบวนการตัดสินใจของกริฟฟทส  ...................................................................   30
      5  ความตอเนื่องของพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร  ......................................   32
      6  โครงสรางองคกรแนะแนว  ..................................................................................   55
      7  แผนภูมิระบบการดําเนินงานแนะแนว  ................................................................    61
      8  แผนภูมิสรุปผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการบริหารของ
                   ผูบริหาร ที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา    สังกัด
                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร....................................................   121

ฐ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  1
บทนํา

     การศึกษานั้นเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการสรางความเจริญกาวหนาและ
แกไขปญหาตางๆ ในสังคมได เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยใหคนไดพัฒนาตนเอง
ในดานตางๆ ตลอดชวงชีวิต  ตั้งแตการวางรากฐานการพัฒนาการของชีวิตตั้งแตแรกเกิด  การพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถดานตางๆ ที่จะดํารงชีพและประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข รูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง  รวมเปนพลังสรางสรรค  การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได1    พระราชบัญญัติ    
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   มาตรา  6  กลาวไววา  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา   ความรู  คุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับจุดหมายของการจัดการ
ศึกษา2

      ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม  
การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ทั่วโลก  รวมทั้งประเทศไทย สงผลใหเกิดปญหาที่สงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตของคนไทย  ทําใหความเปนอยู  สภาพการดําเนินชีวิตของบุคคลเปลี่ยนไป 
เกิดปญหาสังคมมากขึ้น  ไมวาจะเปนคานิยมฟุงเฟอ  การเลียนแบบ  การแพรระบาดของสารเสพติด  
การกออาชญากรรม  การทําแทง  การฆาตัวตาย ฯลฯ  ปญหาเหลานี้มีสาเหตุสําคัญ คือ บุคคลไมรูจัก
ตนเอง  และสภาพแวดลอมที่ดีพอ  ขาดทักษะการตัดสินใจแกปญหา และไมสามารถปรับตัวใน
สถานการณตางๆ ได โดยเฉพาะเยาวชนที่ยังเปนวัยเรียนที่ตองการการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด  
เปนเยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จําเปนที่สถานศึกษาตองใช
กระบวนการแนะแนวเปนกลไกสําคัญในการปองกัน  ชวยเหลือ  สงเสริมและพัฒนาผูเรียน จุดหมาย
ของการแนะแนวเปนกระบวนการที่มุงสรางเสริมใหผูเรียนมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล  คนพบและพัฒนาศักยภาพของตนมีทักษะการดําเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ      
ศีลธรรม    จริยธรรม    รูจักคิด    ตัดสินใจ    แกปญหาไดดวยตนเองในชวงวิกฤติ    สามารถวางแผน

     1กรมวิชาการ, คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการ
รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), 1-3.

     2กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริการจัดการแนะแนว (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการ
รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), 1.
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การศึกษาตอและพัฒนางานสูโลกอาชีพได  รวมทั้งดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ดังนั้น
การแนะแนวจึงเปนงานที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคนโดยองครวม  ทั้งดานสติปญญา  
อารมณ  สังคมและจิตใจ  ใหเปนบุคคลที่มีความสามารถ  บูรณาการความคิด  คานิยม  ประเพณี  
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเขาสูวิถีชีวิตไทยไดอยางเหมาะสม

      การแนะแนวในสถานศึกษาจึงควรมีระบบมากขึ้น  โดยใหครูทุกคนมีบทบาทในการ
แนะแนว  รูจักและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล  มีการประสานความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายทั้งใน
และนอกสถานศึกษา  เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีประสิทธิภาพมาพัฒนาผูเรียน3    การดําเนินงาน
แนะแนวใหสนองเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังกลาว  สถานศึกษาตองใหความสําคัญกับ    
การแนะแนวและการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาการแนะแนว ฉบับที่  3  (พ.ศ. 2545 – 2549 )       
ที่เนนการแนะแนวมิติใหมซ่ึงเปนการแนะแนวเชิงรุกที่มุงสงเสริมพัฒนาและสรางภูมิคุมกันที่มั่นคง  
โดยการมีสวนรวมและประสานงานจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  เพื่อใหผูเรียนหรือผูรับบริการทุกกลุม 
เปาหมายไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปนคนดี  คนเกงและมีความสุขไดเต็มศักยภาพ4

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
    การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  คนเกงและมีความสุข  ทามกลางสภาพสังคมปจจุบัน     

นับเปนสิ่งยากยิ่ง  โดยเฉพาะในยุคที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจและ
สังคม  สงผลกระทบโดยตรงและโดยทางออมตอการดํารงชีวิตของคนทุกเพศ  ทุกชวงวัยของชีวิต  
ปญหาสังคมไดทวีความซับซอนรุนแรงขึ้นทุกขณะ  มีสาเหตุสําคัญคือ บุคคลไมรูจักตนเองและ
สภาพแวดลอมที่ดีพอ  ขาดทักษะการคิดตัดสินใจแกปญหาและไมสามารถปรับตัวในสถานการณ
ตางๆ ได  ซ่ึงจําเปนที่สถานศึกษาตองใชกระบวนการแนะแนวเปนกลไกสําคัญในการปองกัน     
ชวยเหลือ  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนตั้งแตเยาววัย  ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยอยูในภาวะวิกฤต  ประเทศชาติมีปญหามากมายสงผลกระทบใหสังคมเกิดความเครียดทําให
ครอบครัว ระหวาง  พอ แม ลูก ตองหางเหินกัน  เด็กมีปญหามากขึ้น  ตองทํางานหารายไดเล้ียงชีพ
ทําใหเด็กขาดที่พึ่ง  ครูจึงเปนที่พึ่งที่สําคัญรองจากพอแม5

     3กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริการจัดการแนะแนว (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการ
รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), 14.

     4เร่ืองเดียวกัน, 2.
     5สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย,  หลักสูตรเทคนิคการแนะแนวและการใหคําปรึกษา

สําหรับครูอาจารยที่ปรึกษา  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพซันพริ้นติ้ง), 1.
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    จากสภาพตางๆ สะทอนใหเห็นวา  การพัฒนาประเทศไทยยังอยูบนรากฐานที่ไมสมดุล 
อยูในสภาวะที่นาเปนหวง  ขาดภูมิคุมกันและไมสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงอยาง  
รวดเร็ว  จําเปนตองไดรับการปองกัน  ชวยเหลือ  สงเสริม  พัฒนาใหสามารถปรับตัวและดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางรูเทาทันปลอดภัยและมีความสุขดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว  ทรงพระราชทานไวในหนังสือคูมือการบริหารจัดการแนะแนววา  ปญหาเยาวชนในบานเมือง
มีมากขึ้น  สาเหตุเพราะ ไมไดรับการเอาใจใสเทาที่ควรและขาดที่พึ่ง  ขาดผูใหความรูและคําแนะนํา  
จึงกลายเปนปญหาแกสังคม  เปนหนาที่ครู อาจารยและผูบริหารจะตองแนะแนวทางความประพฤติ
และจิตใจ อบรมดวยเหตุผลนําพาไปสูทางที่ถูก  เยาวชนก็จะเกิดความมั่นใจ และมีกําลังใจที่จะทํา
ความดี  เพื่อจะไดมีอนาคตที่แจมใสในวันหนา6     รัฐบาลจึงมีนโยบายที่มุงมั่นจะพัฒนาคุณภาพ    
การศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงคนทุกกลุม  เพื่อพัฒนาคนอันเปนกําลังสําคัญ        
ตอการพัฒนาประเทศใหมีการพัฒนาดานตางๆ  เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม          
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย   
ที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา   ความรู  คุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  โดยมีแนวการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา   ผูเรียนทุกคน     
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด   กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติ  ตามศักยภาพ  และเนนความสําคัญทั้ง
ความรู   คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา  
รวมทั้งใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกระบวนการศึกษา  กระบวนการเรียนรู  
ดวยการจัดเนื้อหาสาระ  กิจกรรมใหสอดคลองกับความ  สนใจ  ความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลใหฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ   การเผชิญสถานการณและ 
การประยุกตความรูมาใชเพื่อการปองกันและแกไขปญหา

    การดําเนินงานแนะแนวใหสนองเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังกลาวจําเปนอยางยิ่ง
ที่สถานศึกษาตองใหความสําคัญกับการแนะแนว  โดยเฉพาะผูบริหารและครูทุกคนตองมีบทบาท  
ในการแนะแนว  เพื่อสรางภูมิคุมกันที่มั่นคงใหกับผูเรียน  ทั้งดานชีวิตและสังคมอยางตอเนื่องโดยใช
การแนะแนวเปนกระบวนการสําคัญในการสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนซ่ึงหลักสูตร     
ไดกําหนดใหการแนะแนวอยูในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สถานศึกษาจําเปนตองใชกระบวนการ     
แนะแนวเปนกลไกสําคัญในการปองกัน ชวยเหลือและพัฒนาผูเรียนตั้งแตเยาววัย  เพราะจุดหมาย

     6กรมวิชาการ, คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับ
สงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), 1-3.
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ของการแนะแนวเปนกระบวนการที่มุงสรางเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล  คนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  มีทักษะการดําเนินชีวิต  มีวุฒิภาวะทางอารมณ  
ศีลธรรม  จริยธรรม  รูจักการเรียนรูในเชิงพหุปญญา  รูจักคิดตัดสินใจ  แกปญหาในชวงวิกฤต       
วางแผนการศึกษาตอ  และพัฒนาตนสูโลกอาชีพ และมีงานทํา  รวมทั้งดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมี
ความสุข  ดังนั้นการแนะแนวจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาตนโดยองครวม  ทั้งดานสติปญญา  
อารมณ  สังคมและจิตใจ  ใหเปนบุคคลที่สามารถบูรณาการความคิด  คานิยม  ประเพณี  วัฒนธรรม
และเทคโนโลยีเขาสูวิถีชีวิตไทยไดอยางเหมาะสม7

ปญหาของการวิจัย
     การศึกษาชวยพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  งานแนะแนวจึงเปนงานสําคัญงานหนึ่งในการให

การศึกษา  สงเสริม  สนับสนุนการศึกษาของชาติ  สถานศึกษาทุกแหงมุงหวังพัฒนาคุณภาพของ       
ผูเรียนใหบังเกิดผลสําเร็จ  สงผลใหสังคมไทยกาวไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  แตเนื่องจากสังคมโลก
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง  เปนเหตุใหเกิดปญหาหลากหลายสงผลกระทบตอผูเรียนโดยตรง  ทําให
ระบบความสัมพันธในครอบครัวออนแอลง  สงผลใหคลอยตามคานิยมที่ไมเหมาะสมไดงาย           
จึงจําเปนตองใชกระบวนการแนะแนวในการชวยเหลือสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหรูจักและเขาใจตนเอง
จากการติดตามผลการดําเนินงานแนะแนวตามแผนพัฒนาการแนะแนว    กระทรวงศึกษาธิการ  
ระยะที่  2  (พ.ศ. 2540-2544)   พบปญหา  ดานการบริหารจัดการแนะแนวในสถานศึกษา  โดยสถาน
ศึกษาสวนใหญจัดระบบการบริหารงานแนะแนวตามสภาพของแตละแหง  ยังไมมีแผนงานโครงการ
ที่ชัดเจน  การกําหนดบทบาทใหบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดบริการแนะแนว  ขาด
ระบบการติดตามงานและการรายงานผลการปฏิบัติ  รวมทั้งผูบริหารขาดทักษะการบริหารจัดการ  
ไมเปนผูนําทางการ แนะแนว  ดานการสงเสริมและเรงรัดการจัดบริการแนะแนว  พบวา  สถานศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษาขนาดใหญ  มีการจัดบริการแนะแนว  โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง
สําหรับสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก  มีการจัดบริการแนะแนวตามสภาพความพรอมและ
ปจจัยที่มีอยู  เชน  สถานศึกษาที่ขาดบุคลากรดานแนะแนวโดยตรง  ก็ไดมอบหมายใหบุคลากรอื่น
ทําหนาที่แทนจึงทําใหการดําเนินงานแนะแนวไมประสบผลสําเร็จและไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  
อีกทั้งไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย   โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครองและประชาชนทั่วไป                
ดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานแนะแนว     พบวา  สถานศึกษาทุกแหงมีอัตราสวนครูแนะแนวตอ   
นักเรียนไมเปนไปตามเกณฑ 1  ตอ  300  คน ตามที่กําหนดไวในเปาหมายของแผน กลาวคือจะอยูใน

     7กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545) , 2.
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ระหวาง  1  ตอ  600-800  คน  นอกจากนี้ยังพบวา  ครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวมีความตองการพัฒนา
ความรูความสามารถดานจิตวิทยา  การใหคําปรึกษาและการแนะแนว   เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
แนะแนวและสามารถใหคําปรึกษาแกผูเรียนในความดูแลของตนไดอยางเหมาะสมซึ่งจะทําใหสงผล
ตอประสิทธิภาพการพัฒนาผูเรียนเพิ่มขึ้น    ดานการสงเสริมสนับสนุนใหจัดระบบสารสนเทศ        
การพัฒนาสื่อและเครื่องมือทางการแนะแนว  พบวา  ส่ือและเครื่องมือที่จําเปนในการเรียนรู ที่จัด
และพัฒนาผูเรียนยังไมเพียงพอกับจํานวนความตองการของสถานศึกษา  มีการจัดทําระเบียนสะสม
และเก็บรวบรวมขอมูลผูเรียนแตยังขาดการวิเคราะหขอมูล  เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน 
สถานศึกษาบางแหงมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศการแนะแนว  แตขอมูลยังไมทันสมัยและเปน
ปจจุบันเทาที่ควร  นอกจากนี้  ครูผูปฏิบัติงานแนะแนวสวนใหญยังตองการไดรับความรูความเขาใจ
ในการใชส่ือและเครื่องมือทางการแนะแนว  เพื่อการรูจักและพัฒนาผูเรียนเพิ่มเติม8

     นอกจากนี้  ผลการดําเนินงานแนะแนวของสถานศึกษาตางๆ พบวา สถานศึกษาสวนใหญ
บริหารงานแนะแนวไมเปนระบบ  ขาดความพรอม  จัดบริการแนะแนวไมครอบคลุม  ผูบริหาร     
ไมเห็นคุณคาการแนะแนว  ระบบการนิเทศการแนะแนวไมมีประสิทธิภาพดูแลไมทั่วถึง  บุคลากร
ขาดทักษะและประสบการณ    ขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน    งบประมาณในการจัดงาน
แนะแนวไมเพียงพอ  ผลการวิจัยยังไมมีการนําไปใชในการพัฒนางานแนะแนว9  ดังปรากฏในสรุป
ผลการดําเนินงานแนะแนวของหนวยศึกษานิเทศกงานแนะแนว     เขตการศึกษา   5    พบวา              
การดําเนินงานแนะแนวอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง  มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริหารของ           
ผูบริหารโดยสวนใหญ  ผูบริหารจะเนนแตหลักสูตรหรืองานวิชาการไมสนับสนุนการแกปญหาของ
นักเรียน  ครูแนะแนวขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน  ทําใหทอแทขาดความกระตือรือรนในการ
ทํางาน10    และจากผลการวิจัยของพนอ   อนัญญพร    ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาการดําเนินงาน     
แนะแนวในโรงเรียนขนาดเล็ก    สังกัดกรมสามัญศึกษา    เขตการศึกษา  12   พบวา  การดําเนินงาน

     8กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนางานแนะแนวของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 3
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2544), 2-3.

     9ลักขณา  สริวัฒน,  การแนะแนวเบื้องตน,  พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
โอเดียนสโตร, 2543), 39-40.

     10กรมสามัญศึกษา,  สรุปผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนแมแบบการแนะแนว พ.ศ.
2531 – 2536   (ราชบุรี : หนวยศึกษานิเทศก เขตการศึกษา 5, 2539), 10.
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แนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กไมประสบผลสําเร็จ  อันเนื่องมาจากการบริหารงาน      
แนะแนวไมเปนระบบ   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารไมสงเสริมการปฏิบัติงานแนะแนว        
ไมกําหนดบทบาทครูแนะแนวที่ชัดเจน  ขาดเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียน  ไมให
ความสนใจในการจัดการบริหารแนะแนวและสถานที่ไมเหมาะสมในการดําเนินการ11

    ในสวนผลการวิจัยของจารุรักษ  สุขเสริม  พบปญหาสภาพการจัดการบริการแนะแนวใน
โรงเรียนประถมศึกษายังปฏิบัติไดนอยและในการดําเนินงานแนะแนวโรงเรียนที่กระทําไดนอย  คือ  
การจัดใหมีปฏิทินในการปฏิบัติงานแนะแนวประจําป   การจัดสงครูเขาอบรมเพื่อเพิ่มความรูดาน
แนะแนว  ปญหาผูบริหารประสบมากที่สุดในการจัดบริการแนะแนว  คือ  มาจากปญหาการบริหาร
งานของโรงเรียน   โรงเรียนยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดบริการแนะแนว  ครูแนะแนว      
คณะครูขาดความรูความเขาใจ  ขาดทักษะในการจัดบริการแนะแนวและผูปกครองมีฐานะยากจน  
ทําใหขาดปจจัยสนับสนุนนักเรียน12  สอดคลองกับผลการวิจัยของทองใบ  สุขมาก  ที่ไดวิจัยเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา   ควรจัดใหมีการฝกอบรมผูบริหาร  คณะครู
และผูรับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียน  การจัดบริการ  แนะแนวสอดแทรกไปกับวิชาการควรมี
การปฐมนิเทศนักเรียนและผูปกครอง   ควรมีการสํารวจสภาพทั่วไปของโรงเรียน   นักเรียนและ     
ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน  ตองมีรูปแบบคณะกรรมการ  ผูบริหาร   โรงเรียนตองมีความรู  
ความเขาใจในดานการจัดบริการแนะแนว        ตลอดจน   สงเสริมใหนักเรียนประถมศึกษาคนควา
หาความรูเกี่ยวกับการศึกษาตัวเองและสังคม  เพื่อสรางเสริมประสบการณของนักเรียน13

     ดังนั้นจะเห็นไดวา  ผลงานวิจัยที่ผานมาไดมีการศึกษาการจัดบริการแนะแนว  สวนใหญ
การจัดบริการแนะแนวพบปญหาหลากหลาย  โดยเฉพาะดานพฤติกรรมการบริหารงานแนะแนว  
ของผูบริหาร  ไดแก  ผูบริหารไมใหความสําคัญ  งบประมาณไมเพียงพอ  บุคลากรนอย  ขาดความรู 
ประสบการณ   ขาดอาคารสถานที่มาจัดบริการ    จัดไมครอบคลุมงานบริการทั้ง  5  บริการ    ขาดสื่อ

     11พนอ อนัญญพร,  “การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 12”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), 121.

     12จารุรักษ  สุขเสริม, การศึกษาการจัดการบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย, 2541), 1-2.

     13ทองใบ  สุขมาก, “รูปแบบการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา  เขต
การศึกษา  7”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต, 2545), 1-2.
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ขาดเครื่องมือ  ขาดการสนับสนุนงานแนะแนวซึ่งผูบริหารไมใหความสําคัญ  ขาดการรวมมือ
ประสานงานภายในและภายนอกสถานศึกษาและอื่นๆ   ส่ิงเหลานี้ลวนเปนองคประกอบสําคัญ        
ที่ทําใหงานแนะแนวยังไมประสบความสําเร็จและไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร14

     จากปญหาดังกลาว  ผูวิจัยจึงมุงศึกษาถึงพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา   
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  
ซ่ึงผลการศึกษาจะชวยใหทราบถึงระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  ตลอดจน
แนวทางสําคัญในการใชพฤติกรรมการบริหารอันจะนําไปสูการบริหารงานสถานศึกษาไดอยาง       
มีประสิทธิภาพและสามารถกลาวไดวา  ผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานแนะแนว    
ในสถานศึกษา  การปฏิบัติงานแนะแนวไดเหมาะสมเพียงใด  ขึ้นอยูกับพฤติกรรมการบริหารของ    
ผูบริหารวามีการกระตุนใหครูในสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพสงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนาตามไป
ดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย
     เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย  ผูวิจัยจึงกําหนดจุดประสงคของการวิจัยไว       

3   ประการ  ดังนี้
     1.  เพื่อทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรสาคร
     2.  เพื่อทราบการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสาคร
     3.  เพื่อทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนว       

ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

     14กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนางานแนะแนวของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่  3
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2544), 2-3.
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คําถามของการวิจัย
     เพื่อเปนแนวทางนําไปสูการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัย ดังตอไปนี้

     1.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร  อยูในระดับใด

     2.  การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร  อยูในระดับใด

     3.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครหรือไม

สมมติฐานของการวิจัย
     เพื่อตรวจสอบขอคําถามของการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว  ผูวิจัยไดตั้ง    
สมมติฐานของการวิจัยไวดังนี้
     1)  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร  อยูในระดับมาก
     2)  การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร  อยูในระดับมาก
     3)  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

ขอบขายของการวิจัย
    การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยนําทฤษฎีเชิงระบบ (system  approach)  มาเปนขอบขายของการวิจัย  

ระบบประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ  3  สวน  ไดแก  ตัวปอน (input)  กระบวนการ (process) 
และผลผลิต (output)  องคประกอบ  3  สวนนี้  มีความสัมพันธกันจะขาดองคประกอบใดองค
ประกอบหนึ่งมิได  เมื่อสวนหนึ่งสวนใดมีปญหา  สวนอื่นจะหยุดชะงักไปดวย  ในขณะที่ธรรมชาติ
ของระบบจะมีผลสะทอนกลับ (feedback)  จากผลผลิต  ที่คอยควบคุมตรวจสอบการทํางานของ
กระบวนการ  เพื่อเปนการปรับปจจัยนําเขาหรือกระบวนการใหเกิดผลลัพธแลรผลผลิตที่มี           
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  ระบบยังมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context)             
โดยระบบจะไดรับตัวปอนจากสิ่งแวดลอมและระบบจะสรางผลผลิตใหกับสิ่งแวดลอม
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     สถานศึกษาเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการจัดการศึกษา  ที่มีลักษณะการจัดการ         
เชิงระบบ (system  approach)  ประกอบดวย  1)  ปจจัยนําเขา (input) ไดแก  ผูบริหาร  ครู  นักเรียน  
สภาพโรงเรียน  งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ   2)  กระบวนการ  (process)  ไดแก  พฤติกรรม 
การบริหารของผูบริหาร  8  องคประกอบ  ตามแนวคิดของไลเคิรท  (Likert)  คือ    การเปนผูนํา     
การจูงใจ     กระบวนการติดตอส่ือสาร     สภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน     สภาพ
ของกระบวนการตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการ      สภาพการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ     ลักษณะ
การควบคุมการปฏิบัติการ     ลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม         
สวนการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของกรมวิชาการ  5  องคประกอบ  คือ    งานศึกษา    
รวบรวมขอมูล     งานสารสนเทศ     งานใหคําปรึกษา     งานปองกัน สงเสริม พัฒนา   ชวยเหลือ    
งานติดตามและประเมินผล      3)  ผลผลิต (output)  ไดแก  ผลของการบริหารจัดการในโรงเรียน  
เชนผลผลิตที่เกี่ยวของกับนักเรียน  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน  ผลผลิตที่เกี่ยวของกับครู  ไดแก ประสิทธิภาพของครู     ความพึงพอใจโดยมีสภาพ
แวดลอม (context) และขอมูลยอนกลับ (feedback) ซ่ึงจะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันกับ            
องคประกอบทั้ง  3  สวน
     จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาแลวนั้น ผูวิจัยมีความเชื่อวา  หากพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารปฏิบัติในแนวทางที่ดี  ยอมจะสงผลใหการเรียนการสอนและการดําเนินการอื่นๆ        
ในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและสงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวเปนลําดับซ่ึงผูวิจัยนําแนวคิด    
ดังกลาวขางตน มาศึกษาเปนขอบขายของทฤษฎีการวิจัย ดังแผนภูมิที่  1
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สภาพแวดลอม  (context)
-  สภาพทางเศรษฐกิจ
-  สภาพทางสังคม
-  สภาพทางภูมิศาสตร

ปจจัยนําเขา  (input) กระบวนการ  (process) ผลผลิต  (output)

  -  นโยบาย     -  การบริหาร -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  -  บุคลากร        -  พฤติกรรมการบริหาร
  -  งบประมาณ            ของผูบริหาร -  คุณลักษณะที่พึงประสงค
  -  วัสดุอุปกรณ    ของนักเรียน

    -  การเรียนการสอน
       -  การปฏิบัติการแนะแนว

     -  การนิเทศ

ขอมูลยอนกลับ  (feedback)

แผนภูมิที่ 1  ขอบขายของการวิจัย
ที่มา : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed.
(New York : John Wiley & Son, 1978), 20.
          : กรมวิชาการ, มาตรฐานการแนะแนว  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ, 2545), 23-32.
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ขอบเขตของการวิจัย
     การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาการวิจัยโดยมุงศึกษาพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนว  โดยใชองคประกอบพฤติกรรมการบริหารตาม   
แนวคิดของไลเคิรท (Likert)  มาเปนตัวแปรตน  จํานวน  8   ดาน   สวนตัวแปรตาม  ไดแก           
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ตามเกณฑ
มาตรฐานการแนะแนว พ.ศ. 2545 ของกรมวิชาการ   5  งาน  ดังแผนภูมิที่  2

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
Xtot

การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา
Ytot

1.  การเปนผูนํา  (X1) 1.  งานศึกษารวบรวมขอมูล  (Y1)

2.  การจูงใจ  (X2) 2.  งานสารสนเทศ  (Y2)

3.  กระบวนการติดตอสื่อสาร  (X3) 3.  งานใหคําปรึกษา  (Y3)

4.  สภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มี 4.  งานปองกัน สงเสริม พัฒนาชวยเหลือ  (Y4)
     ตอกัน  (X4)

5.  สภาพของกระบวนการตัดสินวินิจฉัย 5.  งานติดตามและประเมินผล  (Y5)
     สั่งการ  (X5)

6.  สภาพการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ
     (X6)

7.  ลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน  (X7)

8.  ลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     และการฝกอบรม  (X8)

แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา : Rensis  Likert, The  Human  Organization  (Tokyo : McGraw-Hill  Kogakusha  Ltd., 1967),
197-221.
         : กรมวิชาการ, คูมือการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสง
สินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), 1-3.
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นิยามศัพทเฉพาะ
     พฤติกรรมการบริหาร    หมายถึง   การกระทําหรือการแสดงออกในการบริหารงาน      

รวมถึงทาทีของผูบริหารที่แสดงออกใหครูหรือบุคคลอื่นสามารถสังเกตได  ซ่ึงพฤติกรรมการบริหาร
มี  8   องคประกอบ   คือ    การเปนผูนํา    การจูงใจ   กระบวนการติดตอส่ือสาร   สภาพการมี               
ปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน     สภาพของกระบวนการตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการ    สภาพ          
การกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ   ลักษณะการควบคุมการปฏิบัติการ   ลักษณะการกําหนด   
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม

     ผูบริหาร  หมายถึง   ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการใหดํารงตําแหนง        
ผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร  ทําหนาที่ในการบริหารงานสถานศึกษา หรืองานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ

     การปฏิบัติงานแนะแนว  หมายถึง  การที่ครูแนะแนวหรือครูที่ปรึกษาจัดบริการแนะแนว
สําหรับนักเรียน  เพื่อชวยใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง  รูจักสภาพแวดลอม  สามารถเลือกตัดสิน
ใจไดอยางถูกตองเหมาะสม    สามารถปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ   
ภารกิจงานหลักของงานแนะแนวตามเกณฑมาตรฐานการแนะแนว   กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบ
ไปดวย  5  งาน  ไดแก  งานศึกษารวบรวมขอมูล   งานสารสนเทศ   งานใหคําปรึกษา  งานปองกัน 
สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ   งานติดตามและประเมินผล

     ครูแนะแนวหรือครูท่ีปรึกษา   หมายถึง   ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการ          
สถานศึกษา  ทําหนาที่ในการจัดบริการแนะแนว ดูแลรับผิดชอบภารกิจหลักของงานแนะแนว         
ทั้ง  5  งาน

     สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร   หมายถึง  โรงเรียนประถม
ศึกษา  และโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปดทําการสอนในระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา หรือ
เปดสอนทั้งสองระดับ ไมนับรวมโรงเรียนเอกชน  อยูในเขตพื้นที่ของอําเภอตางๆ ในจังหวัด
สมุทรสาคร  ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหอยูในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน  ประกอบดวย  
อําเภอตางๆ  3  อําเภอ  ไดแก   อําเภอเมือง   อําเภอบานแพว  และอําเภอกระทุมแบน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2
วรรณกรรมที่เก่ียวของ

     การวิจัยครั้งนี้  มุงศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 
แนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  โดยในบทนี้ผูวิจัย
ไดศึกษาเอกสาร  ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ขอนําเสนอสาระสําคัญเกี่ยวกับ  1)  พฤติกรรม    
การบริหาร   2)  การปฏิบัติงานแนะแนว   3)  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

พฤติกรรมการบริหาร
     พฤติกรรม  (behavior)  และพฤติกรรมการบริหารมีผูอธิบายความหมายพฤติกรรม       

ไวดังนี้   กูด  (Good)  อธิบาย  พฤติกรรม  หมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมของหนวยงานไดกระทํา
ทั้งการกระทําที่ปรากฏออกมาใหเห็นได  กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในทางกายภาพและทางอารมณ
และกิจกรรมที่เกิดจากบุคคลที่มีจิตใจปกติ1  ผูนําที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให      
เหมาะสมกับสถานการณ  เงื่อนไข  หรือส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปได  เพื่อใหงานสําเร็จและ            
ผูรวมงานพึงพอใจในการทํางานจึงจะสามารถทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคได

คุณสมบัติของผูนําทางการศึกษา
      ผูบริหารจะตองแสดงพฤติกรรมผูนําในการจูงใจบุคลากรในหนวยงานใหปฏิบัติงาน

ตามวัตถุประสงคที่ไดกกําหนดไว  การที่ผูบริหารจะแสดงพฤติกรรมผูนําจูงใจบุคลากรไดดีเพียงใด
นั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติสวนตัวของผูบริหาร

     ไลเคิรท  และคณะ  (Likert  and  others)  ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในสถาบันวิจัยทางดานสังคม
แหงมหาวิทยาลัยมิชิแกน  ไดรวมทํางานมากกวา  30  ป  เพื่อหารูปแบบและพฤติกรรมการบริหาร   
ที่มีประสิทธิภาพและไดเสนอระบบการจัดการ  4  ระบบ  ซ่ึงแตละระบบจะชี้ใหเห็นพฤติกรรม       
ที่ผูนําจะตองใชในการบริหารและการจัดการตามลักษณะผูนํา  คือ

     1Carter V. Good,  Dictionary  of  Education,  3 rd ed.  (New  York  : McGrew-Hillbook
Co., 1973), 58.
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     ระบบที่  1   เปนการบริหารงานในลักษณะที่ผูนํา หรือผูบริหารไมมีความไวเนื้อเชื่อใจ 
ในตัวผูอยูใตบังคับบัญชา  การตัดสินใจและการบังคับบัญชาขึ้นอยูกับผูนําเพียงผูเดียว  ผูอยูใตบังคับ
บัญชาจะถูกบังคับใหปฏิบัติงานโดยไมมีขอแมหรือการแสดงความคิดเห็น  ความสัมพันธระหวาง   
ผูนํากับผูใตบังคับบัญชาเปนไปอยางหางเหินมีลักษณะเหมือนหนูกับแมว

     ระบบที่  2   เปนการบริหารงานในลักษณะที่ผูนําใหความเชื่อถือผูอยูใตบังคับบัญชา    
เล็กนอย  ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูอยูใตบังคับบัญชามีลักษณะเชนเดียวกับลักษณะของนายกับ
บาว  ผูอยูใตบังคับบัญชาอาจแสดงความคิดเห็นไดบาง  แตอํานาจการตัดสินใจหรือการสั่งงาน        
ยังขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชาสูงสุดแตเพียงผูเดียว

     ระบบที่  3   เปนการบริหารงานในลักษณะที่ผูอยูใตบังคับบัญชาสามารถแสดง         
ความ    คิดเห็นอันเปนเหตุเปนผลไดอยางเต็มที่  อํานาจการตัดสินใจบางอยางอยูที่ผูบริหารระดับ
กลาง      การติดตอส่ือสารเปนระบบสองทาง  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาหรือผูนํากับ         
ผูอยูใตบังคับบัญชาอยูในระดับคอนขางดี  โดยอยูในลักษณะที่อาจเรียกไดวาเปนคูคิดคูปรึกษา

     ระบบที่  4   เปนการบริหารงานในลักษณะที่ผูนําใหความเชื่อใจและใหเกียรติ                 
ผูอยูใตบังคับบัญชาอยางแทจริง  การตัดสินใจตางๆ ขึ้นอยูกับเหตุผลและขอเสนอแนะที่ไดรับจาก     
ผูอยูใตบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการวางแผนการกําหนดวัตถุประสงคและ      
วิธีการในการปฏิบัติงาน  ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูอยูใตบังคับบัญชาเปนไปดวยดี  โดยอยูใน
ลักษณะชวยกันคิดชวยกันทํา

     เมื่อไดศึกษาระบบจัดการทั้ง  4  อยางลึกซึ้งแลว  อาจสรุปพฤติกรรมการบริหารของผูนํา
ในแตละระบบทําใหเกิดผูนํารูปแบบตางๆ  ดังนี้

     ระบบที่  1   ผูบริหารมีความเปนเผด็จการสูง  ส่ังการและตัดสินใจแตเพียงผูเดียว          
ไมเชื่อถือความสามารถของผูอยูใตบังคับบัญชา  ใชวิธีการขูบังคับใหปฏิบัติงานถือตนเองเปนใหญ
และสําคัญที่สุด  การทํางานมุงหวังผลประโยชนเพื่อตนเองและพวกพอง  พฤติกรรมการบริหารงาน
เชนนี้เปนพฤติกรรมของผูนําที่เรียกวา  “ผูนําแบบเผด็จการมุงประโยชนใสตน”  (exploitive  
authoritative  leader)

     ระบบที่  2   ผูบริหารวางทาเปนผูใหญ  ในลักษณะที่ตองใหผูอยูใตบังคับบัญชาเคารพ   
ยําเกรง  เปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นบาง  แตการตัดสินใจยังยึดมั่นอยูกับ
ความคิดเห็นของผูนําเปนใหญ  การจูงใจใหปฏิบัติงานยังคงยึดถือการขูบังคับและการใหสินจางมาก
กวาการใหกําลังใจ  พฤติกรรมเชนนี้เปนพฤติกรรมของผูนําที่เรียกวา  “ผูนําแบบเผด็จการนักบุญ”  
(benevolent  authoritative  leader)
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     ระบบที่  3   ผูบริหารใหความสําคัญแกผูอยูใตบังคับบัญชา  โดยเปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็นและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบบางอยางใหทําโดยลําพัง  รวมทั้งเปดโอกาสให   
ผูอยูใตบังคับบัญชาบางระดับหรือบางคนมีอํานาจตัดสินใจในบางเรื่องได  พฤติกรรมเชนนี้เปน  
พฤติกรรมของผูนําที่เรียกวา  “ผูนําแบบที่ปรึกษา”  (consultation  leader)

     ระบบที่  4   ผูบริหารใหความสําคัญตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมาก  ใหความไวเนื้อ  
เชื่อใจและใหเกียรติ  เปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่และใหมี      
สวนรวมในการวางแผนกําหนดเปาหมายของงาน  วิธีการทํางาน  ตลอดจนการมีสวนรวมในการ
ทํางาน

     จึงกลาวไดวา  ครูใหญจะตองรับรูถึงผลที่จะเกิดจากความสัมพันธระหวางครูในโรงเรียน
ของตนและตองตื่นตัวในการที่จะปรับปรุงความสัมพันธนั้นใหดีอยูเสมอ  เมื่อเปนไปไดเขาจะตอง
นับถือครูแตละบุคคลที่กะทําสิ่งที่สรางสรรค  ใหความสําเร็จเกิดขึ้นแกโรงเรียนเปนสวนรวม        
ครูใหญจะตองรับผิดชอบในอันที่จะรักษาขวัญในการทํางานของครูและจะตองรับรูถึงความตองการ  
ความสนใจของครูแตละบุคคล  ยอมรับในความสําเร็จที่ครูไดกระทําใหแกโรงเรียนจะตองใหครู     
ไดทราบความเคลื่อนไหว  ขาวคราวเกี่ยวกับงานของคนอื่นๆ ตลอดจนการตัดสินใจของผูบริหาร    
ที่จะเปนผลตอการทํางานของครู  ครูใหญจะเปนผูกระตุนใหครูในโรงเรียนไดมีสวนรวมในการ    
วางแผนงาน  แสดงความคิดเห็น  เสนอแนะและยอมรับคําแนะนําที่จะทําใหเกิดผลดีแกโรงเรียน2

     จากระบบการบริหาร  4  ระบบ (System 4)   ไลเคิรท  (Likert)  มีแนวความคิดวา      
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่เปนองคประกอบที่จะสงเสริมใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดหมาย
อยางมีคุณภาพ  ไดแก

     1.  ภาวะผูนํา  (leadership)
     2.  การจูงใจ  (motivation)
     3.  การติดตอส่ือสาร  (communication)
     4.  การมีปฏิสัมพันธ  (imteraction)
     5.  การตัดสินใจ  (decision-making)

     2Rensis  Likert and others,  The  Human  Organization  (New  York  : McGrew-Hill
Book Co., 1967), 4-10.
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     6.  การกําหนดเปาหมาย  (goal  setting)
     7.  การควบคุมการปฏิบัติงาน  (control)
     8.  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม3  (performance  goals  and  

training)
     โดยจะไดกลาวถึงรายละเอียดและงานวิจัยที่จะเกี่ยวของตอไป

ภาวะผูนํา  (leadership)
     ภาวะผูนําเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับผูบริหารโดยตรง  ภาวะผูนําของผูบริหารเปน              

องคประกอบที่สําคัญตอความสําเร็จลุลวงของงานและโครงการตางๆ ทางการศึกษา  ความรู       
ความสามารถ และทักษะของผูบริหารเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหบทบาทของผูบริหารการศึกษาหรือ  
ผูบริหารโรงเรียนเปนที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป  ฮัลปน  (Halpin)  ไดนิยาม    
คําวาผูนําไววา  หมายถึง  1)  บุคคลที่มีบทบาทหรืออิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาคนอื่น        
2)  บุคคลที่มีบทบาทเหนือคนอื่น   3)  บุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการดํานวยการใหหนวยงาน
ดําเนินไปสูเปาหมายที่ตองการ   4)  บุคคลที่ไดรับคัดเลือกจากคนอื่นใหเปนหัวหนา  และ5)  บุคคล
ที่ดํารงตําแหนงผูนําหรือหัวหนาในหนวยงาน4   บารนารด  (Barnard)  ไดใหความหมายวา  ผูนํา  คือ  
ผูที่มีประสิทธิภาพเหนือกวาระดับธรรมดาในการใชวิถีทางสังคมเพื่อกระตุนใหคนอื่นรวม             
รับผิดชอบในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ5

     3Rensis  Likert,  New  Pattern  of  Management  (New  York  : McGrew-Hill Book Co.,
1967), 4-10.

     4Andrew  W.  Halpin,  Theory  and  Research  in  Administration  (New  York  :
McMillan Co., 1966), 27-28.

     5Chester  I.  Barnard  quoted  in  Luvern  L.  Gunningham  and  William  J.  Gephert,
Leadership : The  Science  and  The  Art  Today  (Illinois  : F.E. Peacock Poblishers, 1973), 84.
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     แทนเนนบอม  (Tannenbaum)  และคณะ  ไดใหความหมายของผูนําไวดังนี้  ผูนํา  คือ
บุคคลหนึ่งในหลายบุคคลที่มีอํานาจ  อิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจคนใหปฏิบัติตาม   
ความคิดเห็น  ความตองการหรือคําส่ังของเขาได  ผูนํามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือพฤติกรรม
คนอื่น6

     กลาวโดยสรุป   ผูนํา คือ  บุคคลใดก็ตามที่สามารถมีอิทธิพลและบทบาทในการวินิจฉัย
ส่ังการ  ประสานงาน  จูงใจใหผูรวมงาน  ตลอดทั้งสรางความสัมพันธกับบุคคลหรือผูรวมงานและ
รับผิดชอบในการบริหารงานทุกอยางในหนวยงานใหดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไว    ดวยเหตุนี้       
จึงสงผลตอความเจริญกาวหนาหรือความสัมพันธขององคการเปนอยางมาก

     แคมปเบล  (Campbell)  และคณะ  ไดสรุปผลงานจากการวิจัยของหลายสาขาวิชา       
เกี่ยวกับภาวะผูนํา  รวมขอสรุปที่นาสนใจและสําคัญได  14  ประการ  ดังนี้

     1.  ภาวะผูนําเปนเครื่องกําหนดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล  ซ่ึงไดแก       
การเปลี่ยนแปลงเปาหมาย    การรับรู    ความเขาใจ    การประจักษแจง    คานิยม    แรงจูงใจ  และ
สัมพันธภาพของบุคคล

     2.  ผูนําเปนผูกระตุนใหเกิดกิจกรรมตางๆ ขององคการขึ้น  ดังนั้น ภาวะผูนําจึงเปน      
ปฏิสัมพันธที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลและสวนรวม

     3.  คุณภาพของความสัมพันธกับบุคคลในกลุม  จะตองเปนไปในดานการริเร่ิม          
สรางสรรค  การติดตอส่ือสาร  ความเห็นอกเห็นใจ และการสรางขวัญดําลังใจตอกัน

     4.  ความเปนผูนําไมคํานึงถึงสถานภาพในการเปนผูนํา และสามารถแสดงพฤติกรรมผูนํา
ไดตามสถานการณ

     5.  ความคิดของผูนํายอมมัอิทธิพลตอพฤติกรรมผูนําและพฤติกรรมผูนําไมมีความ
สัมพันธกับระดับในการแสดงออกของบุคคล

     6.  ความเปนผูนําขึ้นอยูกับสถานการณ  บุคคลที่เปนผูนําในคนกลุมหนึ่งอาจไมเปนผูนํา
ในคนอีกกลุมหนึ่งก็ได

     7.  บุคคลที่แสดงพฤติกรรมผูนําในหลานสถานการณและคนอื่นยอมรับ  ยอมจะกลาย
เปนผูนําไปในที่สุด

     8.  การเปลี่ยนแปลงขององคการหรือสถาบัน  ขึ้นอยูกับผลรวมของการเปลี่ยนแปลงของ
สมาชิกแตละคน  ความเปนผูนํามีความจําเปนในขบวนการตางๆ  เชน  การจัดองคการ  การจัด
โปรแกรมและการสรางความสัมพันธในองคการ

     6Robert  Tannenbaum  and  others,  Leadership and  Organization  (New York  :
McGrew-Hill Book Co., 1961), 24.
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     9.  ผูนําจะตองเรียงลําดับเหตุการณสําคัญกอนหลังไดถูกตองและมีความสําคัญกวา    
การวินิจฉัยส่ังการในงานประจําขององคการ

   10.  การแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงการเปนผูนํา  ยอมแสดงวาผูที่ไดรับการแตงตั้งจะมี
อํานาจตามมาดวย

   11.  ความเปนผูนําจะเปนตัวเรงปฏิกิริยาของกลุมและมีอิทธิพลตอกลุม
   12.  ผูนํามิใชผูตัดสินหลักเกณฑของกลุม  แตกลุมจะกําหนดหลักเกณฑเอง
   13.  ประสิทธิผลของการเปนผูนํานั้นวัดไดโดยผลผลิตขององคการ หรือการบรรลุวัตถุ

ประสงคขององคการ  การเปนอันหนึ่งอันเดียวของกลุม7

     บทบาทหนาท่ีของผูนํา   บทบาทและหนาที่ของผูนํามีอยูหลายประการ  ผูนําอาจเปน   
พอแม  พี่นอง  เพื่อน  เปนผูแนะแนว  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโอกาสและสถานการณ  แฮสเกลล  (Haskell)  
ไดกลาวถึงหนาที่ของผูนําไววา   1)  ทําใหผูรวมงานสนใจจดจอตอวัตถุประสงคขององคการ           
2)  ทําใหการติดตอส่ือสารภายในองคการชัดแจง   3)  ปฏิบัติขอของใจ หรือการรองทุกขของ             
ผูใตบังคับบัญชาดวยความเปนธรรม   4)  รักษาขวัญและกําลังใจของผูใตบังคับบัญชาใหสูงอยูเสมอ
และทําใหบุคลากรมีความรูสึกวามีสวนรวมเปนเจาขององคการ  และ  5)  ทําใหผูรวมงานมีความ
กระตือรือรนตื่นตัวในการทํางาน8   เออรวิค  (Urwick)  กลาวถึงภารกิจเบื้องตนของผูนําวาตองเปน  
ผูแทนขององคการ  เกิดมโนภาพขึ้นในจิตใจของผูตามในลักษณะที่วา  เมื่อเอยถึงชื่อขององคการ     
ก็ตองนึกถึงเขาและเปนผูชักนําความมีชีวิตชีวามาสูกลุม  สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน         
นอกจากนั้นตองเปนผูบริหารขององคการ  การสรางความกระจางของเหตุผลในการดําเนินงาน     
ทุกอยางแกทุกคน9

     จากบทบาทและหนาที่ของผูนําที่นักวิชาการไดกลาวมาแลว  จะเห็นไดวาบทบาทของ    
ผูนํามีความสําคัญตอการบริหารขององคการเปนอยางมาก  ในการที่จะนําองคการไปสูจุดมุงหมาย  
ผูที่จะเปนผูนําไดตองมีหนาที่สําคัญหลายประการ   มีความสามารถมากกวาสมาชิกในกลุม             
ใชอิทธิพลในความสัมพันธซ่ึงมีอยูตอผูรวมงาน  เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใชกระบวนการ

     7Robert  F.  Campbell,  J.E. Corbally,  and  J.A.  Ramsawyer,  Introduction  to
Educational  Administration  (Boston  : Alyn  and  Bacon,  Inc., 1967), 176-178.

     8Patricia  C.  HasKell,  Leadership in  office  (New  York  : The  American
Management  Associatiom  Inc., 1963), 25-34.

     9L.F.  Urwick,  Leadership in  the  20th Century  (London  : Sir  Hillman & sons,
1962), 44-45.
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ติดตอซ่ึงกันและกัน และใชความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกตอง  การใชแรงจูงใจ  การสราง
อุปนิสัยเปนผูมีความรับผิดชอบ  การตอบสนองความตองการของผูรวมงาน  เพื่อนํากลุมจาก        
แบบหนึ่งไปสูอีกแบบหนึ่ง  แตการนําตองทําใหกลุมปฏิบัติอยางมีเปาหมายใหความหมายไดอยาง
ชัดเจนเหมาะสม

     บารนารด  (Barnard)  กลาวถึงลักษณะของผูนําที่ดีไวหลายประการ คือ   1)  สดชื่น      
อดทน  มีความรื่นเริงเบิกบาน  ทํางานดวยความสนุก  มีความอดทนในการทํางาน   2)  มีความ
สามารถในการตัดสินใจดี  คือ  ตัดสินใจไดรวดเร็วและไมผิดพลาด   3)  มีความสามารถในการจูงใจ
คนไดดี   4)  มีความรับผิดชอบสูง  สามารถควบคุมอารมณใหมั่นคงเมื่อถูกตําหนิ  ไมหนีงาน  แต    
มุมานะเพื่อใหงานนั้นประสบผลสําเร็จ10    สอดคลองกับผลงานวิจัยของสตอกดิล  (Stogdill)           
ไดกําหนดลักษณะของผูนําไว  6  ดาน คือ   1)  รางกายแข็งแรง  บุคลิกดี   2)  ภูมิหลังการศึกษาดี    
3)  มีสติปญญา  จัดสินใจดี  มีความสามารถในการสื่อความหมาย   4)  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค     
มีความเชื่อมั่นในตนเอง   5)  มีความผูกพันกับงาน  มีความรับผิดชอบ  อดทน  และ   6)  มีเกียรติ  
สามารถรวมมือกับผูอ่ืนได  เขาสังคมได11

     สามารถสรุปไดวา   ภาวะผูนําตองประกอบไปดวยปจจัยหลายประการคือ                      
1)  มีสติปญญา  รูจักใชสามัญสํานึก  มีเหตุผล  มองการณไกล  สามารถพยากรณผลการปฏิบัติงาน
ไดดี  รูจักกาลเทศะ  ผอนหนักผอนเบา   2)  ลักษณะทางดานรางกาย  ตองมีสุขภาพดี  มีความอดทน       
ใชเวลาทํางานโดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อย   3)  ลักษณะทางอารมณ  สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวด
ลอม  ไมวิตกกังวล  มีความเยือกเย็น  ไมหวั่นไหว  รูจักบังคับตนเอง  มีอารมณขัน  วางตัวเหมาะสม
ในสังคม   4)  ดานอุปนิสัย  มีความจริงใจ  สํานึกในหนาที่  เชื่อมั่นตนเอง  มีความเปนธรรม  ไมเห็น
แกตัว  และ   5)  มีศีลธรรมและคุณธรรม

การจูงใจ  (motivation)
     การจูงใจเปนวิธีการที่ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการดวยวิธีการตางๆ  เพื่อใหบุคลากร

ในสถานศึกษาปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  อุทิศตน  อุทิศเวลา  รวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคของสถานศึกษา  การจูงใจผูรวมงานตองคํานึงถึงกฎระเบียบดวยและเพื่อกระตุนให   
ครูอาจารยมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  วิธีการจูงใจขั้นพื้นฐาน  คือ  การใหความชวยเหลือ
เกื้อกูลตอผูใตบังคับบัญชา  ทั้งดานสวนตัวและดานหนาที่การงาน

     10Chester  I.  Barnard,  Organization  and  Management  (Cambridge  :  Harvard
Univercity  Press, 1962), 92-102.

     11Ralph  M.  Stogdill,  HandBook  of  Leadership  :  A  Survey  of   theory  and
Research  (New  York  :  The  Free  Press, 1974), 17-22.
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     ความหมายของการจูงใจ  บีช  (Beach)  ไดใหความหมายวา  หมายถึง  การที่บุคคล    
เต็มใจที่จะใชพลังเพื่อใหประสบความสําเร็จในเปาประสงค  (goal)  หรือรางวัล  (reward)  การจูงใจ
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการทํางานรวมกัน  เพราะเปนสิ่งชวยใหคนไปถึงซึ่งจุดประสงคที่มีขอตกลง
เกี่ยวกับรางวัลที่จะไดรับ12

     ทฤษฎีการจูงใจ   ผูบริหารหรือหัวหนางานจะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ถาขาดความรู
เกี่ยวกับงานและบุคลากรที่ทํางานอยูกับตน  เพราะการปฏิบัติงานใหสําเร็จไดนั้นตองอาศัยเพื่อน 
รวมงานและผูใตบังคับบัญชา  ความรูเกี่ยวกับบุคคลที่นักบริหารหรือหัวหนางานตองรูนั้น  คือ  
ความรูเกี่ยวกับความตองการของผูทํางาน  หรือเรียกวา  ความตองการของมนุษยนั่นเอง12  มาสโลว  
(Maslow)  ไดเสนอทฤษฎีลําดับขั้นของความตองการ  (need – hierarchy  theory)  โดยไดวางหลัก 
ไววา  ผูปฏิบัติงานจะถูกจูงใจหรือกระตุนใหปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการบางอยางที่อยู
ภายในทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมติฐาน  3  ประการ  คือ

     1.  มนุษยทุกคนมีความตองการ และความตองการนี้ไมมีที่ส้ินสุด
     2.  ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว  จะไมเปนแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมอีก 

ตอไป  ความตองการที่มีอิทธิพลกอใหเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้น  เปนความตองการที่ยังไมได
รับการตอบสนอง  ความตองการใดที่ไดรับการตอบสนองเสร็จสิ้นไปแลว  จะไมเปนตัวกอใหเกิด
พฤติกรรมอีกตอไป

     3.  ความตองการของมนุษยจะมีลักษณะเปนลําดับขั้น  จากต่ําไปหาสูงตามลําดับความ
ตองการ  ในขณะที่ความตองการขั้นต่ํา  ไดรับการตอบสนองบางสวนแลว  ความตองการขั้นสูง    
ถัดไปก็จะติดตามมาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมตอไป13

     ลําดับความตองการของมนุษย  มาสโลว  (Maslow)  ไดแบงไวเปน  5  ลําดับขั้นจากต่ํา
ไปหาสูง  ดังนี้คือ

     1.  ความตองการทางดานรางกาย  (physiological  needs)  เปนความตองการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยเพื่อความอยูรอด  เชน  ความตองการในเรื่องอาหาร  น้ํา  เครื่องนุงหม  ยารักษาโรค       
การพักผอน  ที่พักอาศัย และความตองการทางเพศ

     12Dales  S.  Beach,  Personal  Management  People  at  Work  (New York  :  The
Macmillan  Co., 1969), 379.

     13Abraham  H.  Maslow,  Motivation  and  Personality  (New York  :  Harper  and
Row  Publusher, 1954), 80-91.
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     2.  ความตองการทางดานความมั่นคงปลอดภัย  (safety  needs)  เปนความตองการที่จะ  
ไดรับการคุมครองภัยตางๆ  ที่เกิดขึ้นกับรางกาย  ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคงในหนาที่
การงาน  สถานะทางสังคม

     3.  ความตองการทางดานสังคม  (belongingness  needs)  เปนความตองการเกี่ยวกับ    
การอยูรวมกัน  การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น และการเปนสวนหนึ่งของกลุมทางสังคม

     4.  ความตองการที่จะไดรับยกยองในสังคม  (esteem  needs)  เปนความตองการเกี่ยวกับ
ความมั่นใจในตนเองในเรื่องของความรู  ความสามารถ  รวมทั้งความตองการที่จะใหบุคคลอื่น      
ยกยองสรรเสริญ หรือเปนที่ยอมรับนับถือในสังคมและความตองการในดานสถานภาพ

     5.  ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต  (self – actualization  needs)  เปนความ
ตองการขั้นสูงสุดของมนุษย  เปนความตองการที่อยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตาม
ความนึกคิดหรือความคาดหวังของตน

     ลําดับขั้นความตองการของมนุษย  (hierarchy  of  neef  theory)  แสดงไดดังแผนภูมิที่  3

     ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรสเบิรก   ผูสรางทฤษฎีแรงจูงใจที่สําคัญอีกคนหนึ่ง  คือ      
เฮอรสเบิรก  (Herzberg)  ไดทําการวิจัยและพบวาสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความพึงพอใจนั้น มี      
องคประกอบอยู  2  ประการ  คือ   1)  ปจจัยการจูงใจ  (motivation  factors)  เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ
งานและความสําเร็จกาวหนาในงาน   2)  ปจจัยค้ําจุน  (maintenance  factors)  เปนปจจัยที่จะค้ําจุน
ใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา  ถาไมมีหรือมีในลักษณะที่ไมสอดคลองกับ
บุคคลในองคการ  บุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น
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ความ
ตองการ

ความสําเร็จในชีวิต
(self-actualization  needs)

ความตองการไดรับการยกยองในสังคม
(esteem  needs)

ความตองการทางสังคม
(socials  needs)

ความตองการความชวยเหลือ
(security  needs)

ความตองการทางรางกาย
(physiological  needs)

แผนภูมิที่ 3  แสดงลําดับความตองการของมนุษยจากระดับต่ําถึงระดับสูง  ตามทฤษฎีจูงใจ
                    ในการปฏิบัติงานของมาสโลว
ที่มา :  Abraham  H.  Maslow,  Motivation  and  Personality,  2nd ed.  (New York  :  Harper  and
Row  , 1970), 65.
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     ทฤษฎีการจูงใจของแมคเกรเกอร   แมคเกรเกอร  (McGregor)  เสนอความคิดที่เรียกวา  
ทฤษฎี  X และทฤษฎี  Y  โดยไดอธิบายไววา  ทฤษฎี  X  ซ่ึงแนวคิดเดิมเนนในการสั่งการและ     
ควบคุม    ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วามนุษยโดยทั่วไปไมชอบทํางาน    พยายามหลีกเลี่ยงตลอดเวลา        
จึงจําเปนตองใชการบังคับขูเข็ญและการลงโทษ  ผูบริหารที่ยอมรับในหลักการนี้ตองกําหนด      
มาตรฐานในการควบคุมผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด   ทฤษฎี  Y  เปนทฤษฎีผสมผสานระหวาง
ความตองการของคนในองคการและความตองการขององคการ  ซ่ึงตั้งอยูบนสมมติฐานที่วา          
โดยพื้นฐานคนชอบทํางาน  การบังคับขูเข็ญไมใชส่ิงชวยใหคนทํางาน  คนทํางานเพราะมีความ      
รับผิดชอบ  มีความสามารถ  มีความคิดริเร่ิมในการทํางานของเขาเอง  คนจะทํางานใหองคการอยาง
เต็มที่เมื่ออยูในสภาพแวดลอมที่อํานวย14  ดังนั้นผูบริหารที่มีความเชื่อตามทฤษฎีนี้  จะไมบังคับ   
ควบคุมผูใตบังคับบัญชามากนัก  แตจะใหผูใตบังคับบัญชาควบคุมกันเอง

กระบวนการติดตอส่ือสาร  (communication)
     การติดตอส่ือสารเปนขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการบริหาร  โดยจะเห็นไดจากทุก     

ขั้นตอนของการบริหารจะตองมีการติดตอส่ือสารเกี่ยวของดวยเสมอ  ไมวาจะเปนองคกรขนาดเล็ก
หรือองคกรขนาดใหญ และไมวาจะเปนขั้นตอนใด  เชน การวางแผน  การอํานวยการ  การจัดองคกร  
การตัดสินใจ  การประสานงานและการควบคุม  ตองอาศัยการติดตอส่ือสารเปนหลักในการเชื่อมโยง
ความคิดระหวางบุคคลหรือหนวยงานเสมอ

     ความหมายของการติดตอสื่อสาร   จากคําศัพทของ  communication  ทําใหทราบ    
ความหมายกวางๆ ของการติดตอส่ือสารวา  การทําใหเกิดความเขาใจรวมกันยังมีผูใหความหมาย
ของการติดตอส่ือสารไว  ดังนี้

     ไซมอน  (Simon)  ใหความหมายวา  กระบวนการใดก็ตามที่คํากลาว หรือขอคิดที่ได    
ตัดสินใจไปแลว  ไดถูกสงผานจากบุคคลหนึ่งไปสาอีกบุคคลหนึ่งในองคการ  กระบวนการนั้นคือ  
การติดตอส่ือสาร15  ในทัศนะของแชนนอน และวีเวอร  (Shannon  and  Weaver)  กลาววา            
การสื่อสารมีความหมายกวางขวาง  โดยหมายรวมถึง  กระบวนการทุกอยางที่เปนความรูสึกนึกคิด

     14Dougias  McGregor,  The  Human  Side  of  Enterprise  (New York  :  McGraw-Hill
Book  Co., 1960), 33-34.

     15Herbert  A. Simon,  Administrative  Behavior  (New York  :  The  Macmillan Co.,
1960), 154.
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จากจิตใจของบุคคลหนึ่ง  ทั้งนี้เพียงแตส่ือสารกันดวยการเขียนและการพูดเทานั้น  แตยังหมายรวม
ถึง  ดนตรี  ศิลปะ  การวาดภาพ  การแสดง  ระบําบัลเลย  และพฤติกรรมตางๆ ของมนุษย16

     1.  การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการที่จะแลกเปลี่ยนสัญลักษณที่มีความหมายตางกัน 
และรวมถึงการที่จะอํานวยการสั่งการใหเกิดการปฏิบัติงาน และเพื่อประสานกิจกรรมตางๆ ที่บุคคล
หลายฝายรวมกันปฏิบัติ

     2.  การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการที่จะสงขาวสารและความเขาใจจากบุคคลหนึ่งไปสู
อีกบุคคลหนึ่ง

     3.  การติดตอส่ือสาร คือ กระบวนการใดก็ตามที่คํากลาวหรือขอคิดที่ไดตัดสินใจไปแลว
ไดถูกสงผานจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งในองคการ  กระบวนการนั้นก็คือ  การติดตอส่ือสาร

     4.  การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการที่จะกอใหเกิดความสัมพันธ หรือทําลาย         
ความสัมพันธของคนในหนวยงาน  ซ่ึงจะทําใหหนวยงานเจริญกาวหนา หรือเกิดอุปสรรคขอขัดแยง
ขึ้นได17

     จึงอาจสรุปไดวา  การติดตอส่ือสาร  คือ  การติดตอ  การบอกใหรูเกี่ยวกับเรื่องราว   
ความคิด  ความเห็น  การกระทํา  ความรูสึกของบุคคลสองฝาย  โดยมีจุดหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ที่ถูกตองตรงกันระหวางผูส่ือความหมายและรับความหมาย   แตไมจําเปนตองเกิดความเห็นดวย
เสมอ  สําหรับการติดตอส่ือสารสองทาง  หมายถึง  การติดตอส่ือสารที่รับขาวสารมีการตอบสนอง  
(response)  และมีการยอนกลับ  (feedback)  มายังผูสงขาวสาร และในกระบวนการนี้  มีการติดตอ 
ทําความเขาใจ  โดยการโตตอบระหวางผูรับและผูสง  ซ่ึงทั้งสองฝายมีโอกาสชี้แจง  ทําความตกลง
กันโดยจะเปนการสนทนา  การโตตอบทางหนังสือ  รหัส  หรือการแสดงกิริยาทาทางระหวางกัน     
ก็ได18

     16Claude  E.  Shannon  and  Warren  Weaver,  The  Mathematical  theory  of
communication  (Urbana, Illinois  :  The  Univercity  of  Illinois   Press, 1949), 95.

     17นพพงษ   บุญจิตราดุลย และธรรมรส  โชติกุญชร,  บนเสนทางสูนักบริหารการศึกษา
(กรุงเทพฯ  :  สํานักงานสมาคมผูบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), 74-75.

     18Robert  L.  Trewortha  and  Gene  M.  Newport,  Management  (Texas  : Business
Publication,  Inc., 1982), 322-323.
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     ความสําคัญของการติดตอสื่อสาร   ในฐานะที่โรงเรียนเปนสถานที่ประกอบไปดวย
บุคคลจํานวนมาก และเปนองคการที่ใหการบริการ  (service  organization)  ตอสังคม   ผูบริหาร  
โรงเรียน  ตลอดจนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนจําเปนจะตองเขาใจถึงสาระของการสื่อสารใน   
องคการ  (organizational  communication)  เพื่อเปนการสรางความเขาใจในการบริหารงานโรงเรียน  
ตลอดจนเปนวิธีที่จะกระจายความรูสึกนึกคิด  หรือเร่ืองราวอ่ืนๆ ทุกประการ  ใหเปนที่ชัดแจงตอ
สมาชิกของโรงเรียน  อันมีผลตอการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารใหสูงสงยิ่งขึ้น19

     การติดตอส่ือสารจะเปนวิธีเดียวเทานั้นที่จะใชสําหรับการสั่งการตางๆ  ไปใหบุคคลหรือ
กลุมบุคคลไมวาจะเปนการแจงนโยบาย  การกําหนดมอบหมายงาน  หรือการประสานงานดานคางๆ  
และขณะเดียวกัน การติดตอส่ือสารก็จะเปนวิธีที่ผูใตบังคับบัญชาจะใชในการรายงานหรือสอบถาม  
ตลอดจนเสนอความคิดเห็นขึ้นไปยังผูบังคับบัญชาดวยเหมือนกัน  ดังนั้นเมื่อพิจารณาการติดตอ    
ส่ือสารเกี่ยวของกับกระบวนการบริหารแลวจะเห็นวา  มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด

     ฟลิปโป  (Flippo)  ยังไดสรุปถึงความมุงหมายของการติดตอส่ือสารตอการบริหารงานใน
องคการวา  มีจุดมุงหมายอยางนอย  2  ประการ  คือ

     ประการแรก  การติดตอส่ือสารมีความมุงหมาย  เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จตามแผน    
ที่ไดกําหนดไว

     ประการที่สอง  การติดตอส่ือสารเปนเครื่องกระตุนเตือนและชักจูงใหมีการปฏิบัติตาม
แผน  เพื่อบรรลุเปาหมายที่วางเอาไว20

     กลาวโดยสรุปไดวา  การติดตอส่ือสารในองคการ  คือการกระจาย หรือส่ือความเกี่ยวกับ
นโยบายและคําส่ังลงไปยังเบื้องลาง  พรอมกับรับเอาขอเสนอแนะ  ความคิดเห็น และความรูสึกตางๆ 
กลับขึ้นมา  โดยตระหนักถึงความรูสึก  คานิยม  ความรวมมือที่จะไดรับจากบุคลากรทุกคน

สภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลท่ีมีตอกัน  (interaction & influence)
     การปฏิสัมพันธ  (interaction)  หมายถึง  การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลซึ่งจะกอใหเกิด

ผลการปฏิบัติโตตอบกัน  เปนกิจกรรมที่จําเปนอยางหนึ่งในองคการทุกองคการ  ที่การดําเนินการ
ตองเกี่ยวของกับบุคคล

     19Everett M. Rogers,  Communication  Strategies  for  Family  Planning   (New York  :
The  Free  Press, 1973), 43.

     20Edwin B. Flippo,  Management : Behavioral  Approach   (Boston, Mass  : Alyn  and
Bacon, Inc.,1970), 329-330.
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     อิทธิพล  (influence)  เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกับพลังอํานาจและการควบคุม       
แตโดยความหมายเฉพาะของคําวาอิทธิพลแลว  หมายถึง  การดําเนินการทางสังคมโดยบุคคลหรือ
กลุมบุคคลที่สามารถชักจูงบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นใหกระทําตามความตองการของตนซึ่งโดยปกติ
ฝายหลังจะไมทําเชนนั้น

     โดยธรรมชาติของคนยอมมีความรูสึกทางอารมณ  (sentiment)  เชน  ความสัมพันธทาง
จิตใจในการรักใครชอบพออัธยาศัยกัน  ที่เปนเรื่องสวนตัวไมเปนทางการ  ซ่ึงอาจจะเปนผลดีหรือ 
ผลเสียตอองคการที่เปนทางการไดโดยตรง  ขึ้นอยูกับเปาหมายของบุคคลหรือกลุมบุคคลกับองคการ  
วาเปนไปในลักษณะสอดคลองหรือขัดแยงกันเพียงใด

     สวนลักษณะการปฏิสัมพันธและการใชอิทธิพลที่มีตอกันของผูบังคับบัญชาที่ใหความ
สําคัญกับบุคคล  จะมีความสนใจในเรื่องสวนตัวหรือปญหาครอบครัวและใหความสําคัญกับการพบ
ปะสังสรรค  นอกเวลางานกับผูใตบังคับบัญชา  รวมถึงสนใจรับฟงความคิดเห็นตางๆ  แตหาก          
ผูบังคับบัญชาสนใจดานงานเปนหลัก  จะเปนลักษณะตรงขามไปจากที่กลาวมาแลวขางตน

การตัดสินใจ  (decision  making)
     ความหมายของการตัดสินใจ  ไดมีนักวิชาการทางดานการบริหารไดใหความหมาย       

ไวมากมาย  อาทิเชน  ลิชฟลด  (Litchfield)  ไดใหคํานิยามไววา  การตัดสินใจ  เปนวัฏจักรของ      
เหตุการณทั้งหลายตางๆ  (cycles  of  events)  นับตั้งแตการกําหนดปญหา  การวิเคราะหปญหา         
จนถึงการวางแผนในการแกปญหา และการประเมินผล  เมื่อมีการตัดสินใจแกปญหาอยางหนึ่งแลว
มักจะมีปญหาอีกอยางหนึ่งติดตามมา  ปญหาที่ตามมานี้อาจเกิดในชวงใดชวงหนึ่งก็ได21    สวน      
แมคฟาแลนด  (MacFarland)  กลาววา  การตัดสินใจ  หมายถึง  การกระทําเกี่ยวกับการเลือก             
ที่ผูบริหาร หรือองคการเลือกแนวปฏิบัติทางหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยูหลายทาง22  เชนเดียวกับ  บล
อส  (Bloss)  ไดใหความหมายของการตัดสินใจวา  เปนการเลือกการกระทําอยางใดอยางหนึ่งจาก
หลายๆ ทางที่เปนไปได23

     21Edward  H. Litchfield,  “Notes  on  General  Theory  of  Administration”
Administrative  Science  Quarterly  1 (1956) : 5.

     22Dalton  E.  Macfarland,   Management : Principles  and  Practices  (New York  :     
The  Macmillan  Company, 1979), 76.

     23Irwin, D. Bross,   Design  for  Decision  (New York  :  Macmillan Co., Inc., 1953),
6-7.
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     อิสตัน  (Easton)  ไดแยกความหมายของการตัดสินใจออกเปน  2    ความหมาย             
ในขอบขายที่กวาง  การตัดสินใจจะกลาวถึงกระบวนการที่ซับซอนซึ่งเริ่มตนดวยการยอมรับ      
ความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงและจะจบสิ้นเมื่อไดมีการอนุมัติและนําไปใชในการปฏิบัติงาน           
การตัดสินใจในความหมายที่แคบ จะหมายถึง  การเลือกทางเลือกเปนพียงขั้นตอนหนึ่งของ             
การตัดสินใจ    การเลือกจะเกิดขึ้นเมื่อผูตัดสินใจไดประเมินทางเลือกในการปฏิบัติการตางๆ อยาง
สมบูรณแลว24

     จากความหมายตางๆ ดังที่มีผูกลาวไวนั้นอาจสรุปไดวา  การตัดสินใจ  หมายถึงการเลือก
ทางปฏิบัติซ่ึงมีอยูหลายทางเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายที่วางไว

     แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ  เฮ็มฟล  กริฟฟทส  และเฟรดเดอริคสัน  
(Hemphill,  Griffiths  and  Frederickson)  จากสํานักทดสอบและวิจัยของคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  ไดทําการวิจัยเรื่องของการตัดสินใจของครูใหญ  ผลการวิเคราะหพบวา       
ครูใหญมีความรวดเร็วแตกตางกันในการแกปญหา  การเตรียมการกอนตัดสินใจ  ครูใหญที่ปฏิบัติ
งานอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  มักเตรียมการเพื่อการตัดสินใจอยางรอบคอบและการปฏิบัติงาน
อยางมีขั้นตอน  เปนผูที่ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  ตรงขามกับครูใหญที่ดวนตัดสินใจ  ไมมี
การแสวงหาขอมูลอยางเพียงพอ  มักตัดสินใจไมมีประสิทธิภาพและทํางานไมมีขั้นตอน25

     เทเลอร  (Tayler)  กลาววา  การแกปญหาการตัดสินใจและความคิดสรางสรรคเปน
กระบวนการเดียวกัน  เทเลอรไดคิดกระบวนการทางปญญาซึ่งแตกตางออกไปจากแนวคิดดั้งเดิม    
ที่ใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคเปนความคิดที่ออกมา  การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จะปฏิบัติและ     
การแกปญหาเปนการแกไขความยากทั้งสองประการ26

     24Allen  Easton,  Decision  Making : A  short  Caurse  for  Professionals  (New York  :
John  Willy and  sons, 1967),  4.

     25John  K.  Hemphill,  Daniel  E.  Griffiths, and  Norman  Frederickson,
Administrative  Performance  and  Personality  (New York  :  Teacher’s  Columbia University,
1962),  512-532.

     26D.W.  Tayler,  “Decision  Making  and  Problem  Solving,”  in  Handbook  of
Organizations,  ed.  J.G. March  (Chicaco : Rand  McNally, 1965),  48-86.
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     จากแนวความคิดของนักวิชาการทางการบริหารหลายทานที่ไดกลาวไวนั้น  อาจกลาว
โดยสรุปไดวา  การตัดสินใจเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการบริหาร  เพราะการบริหาร คือ  การแกปญหา
เพื่อใหงานตางๆ ขององคการบรรลุเปาหมาย

     การตัดสินใจที่ดีควรมีวัตถุประสงคที่แนชัดและมีเหตุผลสนับสนุน  จึงตองอาศัยขั้นตอน
ที่เปนระบบ  ซ่ึง  โรเบิรต  เทนเนนบอม  (Robert  Tannenbaum)  มีความเห็นวาการตัดสินใจควร
ประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้   1)  การรับรูและการกําหนดปญหา  (decognition  and  defining  the  
problem)  การรับรูปญหามีความสําคัญตอการตัดสินใจในทางการบริหาร   หากผูบริหารไมรับรู
ปญหาก็จะไมมีการพยายามแกปญหา  และจะไมมีการตัดสินใจเกิดขึ้น  ดังนั้นผูบริหารจะตองมี    
การคาดการณลวงหนา   2)  การรวบรวมปญหา  (identifying  the  problem)  เปนการกําหนดและ
ระบุใหแนชัดวา  ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นอยูที่ไหน  ประกอบดวยปญหายอยๆ อะไรบาง  จําเปนจะตอง
แกที่ไหนกอน   3)  การสรางทางเลือกในการแกปญหา  (generalization  of  altermatives)  ปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นมีวิธีแกไขหลายวิธี  ดังนั้นการกําหนดทางเลือกไวหลายทางจะชวยใหมีการเปรียบ
เทียบผลดีผลเสียไดชัดเจน  ไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด   4)  การเลือกทางแกปญหา  (selection  of  
the  altermatives)   เมื่อไดทางเลือกที่มีความเปนไปไดแลว  จึงมาดําเนินการแกปญหา  และ   5)  การ
ดําเนินการและการประเมินผล  (implementation  and  evaluation)  เปนการวางแผนดําเนินการแกไข
ปญหา  ดําเนินการแกปญหาพรอมทั้งดําเนินการติดตามประเมินผล  เพื่อแกไข       ส่ิงบกพรองตางๆ    
อันอาจเกิดขึ้น   อยางไรก็ตามแมวาการเลือกทางเลือกจะดีมีเหตุผล  หากการปฏิบัติการแกปญหาตาม
ทางเลือกไมดําเนินไปอยางรัดกุมแลว  การแกปญหาที่ไมอาจบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได27

     กริฟฟทส  (Griffiths)  มีความเห็นสอดคลองกับแทนเนนบอม  โดยย้ําวา   การตัดสินใจ
เปนศูนยการบริหาร  ดังนั้น  การตัดสินใจควรมีกระบวนการดังตอไปนี้

     1.  ศึกษาวาปญหาคืออะไร  แลววางขอบเขตของปญหา
     2.  วิเคราะหและประเมินผลปญหา
     3.  สรางเกณฑและมาตรฐาน  เพื่อประเมินผลทางเลือกหรือการตัดสินใจ

     27Robert Tennenbuam,  Managirial Decision Making  (Los Angeles : Institute  of
Industrial  Relation,  University  of  California, 1950),  23-24.
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     4.  รวบรวมขอมูล
     5.  หาทางเลือกหรือวิธีแกปญหาที่มีที่สุด
     6.  ลงมือปฏิบัติตามทางเลือกตามขั้นตอน  เร่ิมตั้งแตการวางโปรแกรมการแกปญหา   

การควบคุมกิจกรรมในโปรแกรม และประเมินผลที่ไดจากกระบวนการที่ไดทําไป28   ในแผนภูมิที่  4  
ดังตอไปนี้

     พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร   กริฟฟทส  (Griffiths)  ช้ีใหเห็นวาผูบริหารระดับ
สูงที่มีประสิทธิภาพนั้น  ตองกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูผูบริหารระดับรองๆ ลงไป  หรือไปสู  
ผูปฏิบัติใหมาก  โดยท่ีผูบริหารเพียงแตคอยดูแลควบคุมใหกระบวนการตัดสินใจตางๆ ดําเนินไป  
ประเมินเพื่อตัดสินปญหา  ทั้งนี้เพราะกระบวนการประเมินที่อยูในชวงหลังของขั้นตอนของการ    
ตัดสินใจนั้น    จะทําไดเพียงใดขึ้นอยูกับความสมบูรณของกระบวนการการคิดเรื่องราวที่อยูใน       
ช้ันแรกๆ ดวยดีเทานั้น29

     28Danial  E.  Griffiths,  Administrative  Theory  (New York  :  Appleton-Century
Crafts, 1959),  94.

     29Danial  E.  Griffiths,  “Administration  as  Decision  making,”  in  Organization and
Human  Behavior : Focus  on  Schools,  eds. Fred  D. Carver  and  Thomas  J.  Sergiovanni
(New  York  :  McGrew-Hill, Inc., 1959),  148.
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     จะเห็นไดวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร มีลักษณะของความตอเนื่องระหวาง
การใชอํานาจของผูบริหารกับความเปนอิสระของผูใตบังคับบัญชา30   ดังแสดงในแผนภูมิที่  5

     นอกจากนั้นในการกําหนดเปาหมายขององคการ   ตองกําหนดลดหลั่นกันไปตามสาย
การบังคับบัญชา  โดยผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชากําหนดเปาหมายรวมกันอยูเสมอ  จากการ
ศึกษาของนักวิชาการบริหารหลายทานไดช้ีใหเห็นวา  การบริหารที่มีประสิทธิภาพนั้น  เปาหมายจะ
ตองไมกําหนดจากเบื้องบนสูเบื้องลาง  หรือจากเบื้องลางสูเบื้องบน  แตจะตองรวมมือกันกําหนด
และบริหารรวมกันเปนทีม  เปาหมายเปนพลังสําคัญตอการผลักดันของการปฏิบัติงาน

     30Robert Tennenbuam  and  Warren  H.  Schmidt,  “How  to  choose  a  Leadership
Pattern,”  Harvard  Business  Review  47  (Maech – April  1968) : 90-91.
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ผูนํามุงงาน ผูนํามุงคน

การใชอํานาจของผูนํา

ผูนํา
ตัดสินใจ
แลวแจง
ใหทราบ

ผูนํา
ตัดสินใจ
แลว
เกลี้ยกลอม
ใหยอมรับ

ผูนํา
ตัดสินใจ
แลว
ขอความเห็น
แตไมยอม
เปลี่ยน
การตัดสินใจ

ผูนํา
ตัดสินใจ
แลว
ขอความเห็น
และอาจ
เปลี่ยน
การตัดสินใจ

ผูนํา
เสนอปญหา
แลว
ขอความเห็น
ประกอบการ
ตัดสินใจ

ผูนํา
ชี้ขอจํากัด
แลว
ใหบุคลากร
ตัดสินใจเอง

ผูนํา
มอบหมาย
ใหบุคลากร
ตัดสินใจ
เอง

แผนภูมิที่ 5  แสดงความตอเนื่องของพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
ที่มา :  Robert Tennenbuam  and  Warren  H.  Schmidt,  “How  to  choose  a  Leadership  Pattern,”
Harvard  Business  Review  47  (Maech – April  1968) : 90-91.
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สภาพการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ  (goal  setting)
     ในทุกองคการการบริหารที่ดียอมตองมีวัตถุประสงคที่แนนอนชัดแจงและตองปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมไดเสมอ   เปาหมายเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการดําเนิน
งานทุกชนิด   เปาหมายของแตละองคการยอมแตกตางกันออกไป  สุดแตรูปแบบและลักษณะ        
พื้นฐานขององคการ   เชน   องคการทางธุรกิจยอมมุงหวังกําไรและยึดผลประโยชนขององคการ   
เปนสําคัญ  สวนองคการที่เปนทางราชการนั้นยอมยึดมั่นในประโยชนสุขของประชาชนเปนที่ตั้ง   
การกําหนดเปาหมายเปนหนาที่ของผูบริหารโดยตรงที่จะตองใชความสามารถผสมผสานและ      
หลอหลอมความคิดของบุคลากรในองคการ  ใหทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย        
การใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายจะทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการ  
มีความรูสึกเปนเจาของ  ทุมเทพลังความสามารถทุกวิถีทางเพื่อใหองคการเกิดความเจริญกาวหนา     
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     ลักษณะของเปาหมายที่ดี   เพื่อใหการทํางานภายในองคการมีบรรยากาศที่ดี  สามารถ
ขจัดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน  การกําหนดเปาหมายขององคการจะตองมีแนวทางที่เหมาะสม
ทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น   นอกจากนั้นในการกําหนดเปาหมายขององคการจะ
ตองกําหนดลดหลั่นไปตามสายการบังคับบัญชา  โดยผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชากําหนดเปา
หมายอยูเสมอรวมกัน   จากการศึกษาของนักวิชาการทางการบริหารบางทาน  ช้ีใหเห็นวาการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพนั้น  เปาหมายจะตองไมกําหนดเบื้องบนมาสูเบื้องลาง  หรือจากเบื้องลางขึ้นสูเบื้อง
บน  แตจะตองรวมมือกันกําหนดและการบริหารรวมกันเปนทีม31

     จากที่กลาวมาแลว  เห็นไดวาองคประกอบที่สําคัญที่สุดของพฤติกรรมการบริหารของ   
ผูบริหารจะประกอบไปดวย   แรงจูงใจใหรวมกันทํางาน    ความเปนผูนําของผูบริหารองคการ     
การสื่อสารที่เอื้ออํานวยตอการทํางาน    ตลอดจนถึงการตัดสินใจของผูบริหาร    การรวมกันกําหนด
เปาหมายและการควบคุมซ่ึงจะเปนพลังผลักดันใหองคการบรรลุเปาหมาย

     31Prement  E.  Kast  and  Jame  E.  Rosenzweig,  Organization  and  Management  :
A  system  Approach, 173.
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ลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน  (control)
     การควบคุมการปฏิบัติงานเปนภาระหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของผูบริหาร  เพราะ

การบริหารก็คือ  ความพยายามในการใชพลังของกลุม  ใหรวมมือประสานกับการทํางานอยางมี   
เหตุผลใหบรรลุวัตถุประสงค   การบริหารจะตองมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหปฏิบัติลดหล่ันกัน
ไปตามลําดับขั้นและตามสายการบังคับบัญชา   จึงเปนภาระหนาที่ของผูบริหารที่จะตองคอยติดตาม
หรือควบคุมการปฏิบัติงาน   การกําหนดเปาหมายของการควบคุมตองชัดเจน   การใชมนุษยสัมพันธ
ในการควบคุมเพื่อกอใหเกิดบรรยากาศที่เอื้ออํานวยและจูงใจใหบุคลากรทํางานอยางเต็มความ
สามารถ   ขณะเดียวกันถาหากการควบคุมเขมงวดกวดขัน  จะกอใหเกิดความขัดแยง  บุคลากรคงจะ
ไมผูกพันตอหนวยงาน   ดังนั้นศิลปะในการควบคุมเพื่อประสิทธิภาพของงานจึงเปนปจจัยที่ทาทาย
นักบริหหารองคการเปนอยางยิ่ง

     ความหมายของการควบคุมการปฏิบัติงาน   การควบคุมการปฏิบัติงานเปนศิลปะ           
ที่จําเปนตอภาวะผูนํา  นักบริหารจะตองใชศิลปะในการเชิญชวนใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนพรอมใจ
กันปรับปรุงงานใหบังเกิดผลดีที่สุด   ฟลิปโป  (Flippo)  ใหความหมายวา  การควบคุมการปฏิบัติ
งาน คือ  การบังคับใหกิจกรรมตางๆ เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว32   แมกฟารแลนด  (Dallon  E.  
McFarland)  ไดอธิบายวา  การควบคุมอาจพิจารณาไดวาเปนทั้งระบบ  (system) และกระบวนการ  
(process)  ในการบริหารงาน  การควบคุมในฐานะที่เปนกระบวนการ  หมายถึง  “กระบวนการที่     
ผูบริหารไดกระทําขึ้น  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผลแหงความสําเร็จตามที่ปรารถนานั้นเปนไปอยาง
เสมอตนเสมอปลายและอยางตอเนื่อง”  ในฐานะที่เปนระบบ  การควบคุม  หมายถึง  “ระบบหนาที่
ในการเสนอแนวทางในการดําเนินงาน  ใหสอดคลองกับแผนที่กําหนดไว หรือความพยายามที่จะ
รักษาความแปรปรวนของวัตถุประสงค  ใหอยูภายในขอบเขตที่อนุญาตใหของระบบ”33     จากความ
หมายของการควบคุมการปฏิบัติงานที่กลาวแลว  สามารถสรุปไดวาการควบคุมการปฏิบัติงาน  คือ  
การใชศิลปะการบริหารเพื่อตรวจดูวาการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตาม    วิธีการหรือไม และผล
การปฏิบัติงานมีมาตรฐานเพียงใด  การควบคุมการปฏิบัติงานเปนหนาที่ทางการบริหารที่มีลักษณะ
เปนเครื่องชวยกํากับวากิจกรรมทั้งปวงสามารถดําเนินการไปไดไมติดขัดและทุกอยางเปนไปอยาง
ถูกตองตลอดเวลา

     32Edwin B. Flippo,  Management : Behavioral  Approach, 417.
     33Dalton  E.  Macfarland,   Management : Foundation and  Practices, 5th ed.

(New York  :  Macmillan  Publishing Co., Inc.,1979), 187-188.
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     ประเภทของการควบคุม   การควบคุมอาจแบงออกเปน  3  ประเภท  ตามลักษณะเวลา   
ที่ดําเนินการควบคุม  ดังนี้

     1.  การควบคุมลวงหนา  (predictive  control)  หมายถึง  การควบคุมซ่ึงสามารถดําเนิน
การไดกอนที่เหตุการณจริงจะเกิดขึ้น

     2.  การควบคุมขณะเหตุการณเกิดขึ้น  (concurrent   control)  หมายถึง  การควบคุมซ่ึง
สามารถชี้ความแตกตางระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  กับมาตรฐานที่กําหนดไวในขณะปฏิบัติการควบคุม  
ขณะที่เหตุการณเกิดขึ้นจึงชวยปองกันมิใหเกิดความเสียหายในภายหลังไดเปนอยางมาก

     3.  การควบคุมหลังเหตุการณ  (historical  control)   หมายถึง   วิธีการควบคุมหลัง         
เหตุการณนั้นๆ ไดเกิดขึ้นไปแลว  ถึงแมการควบคุมโดยวิธีนี้จะมีลักษณะเปนวัวหายลอมคอก  แตก็
ใหประโยชนเปนอันมากแกผูบริหารที่จะศึกษา  วิเคราะห  และทบทวนการดําเนินการตางๆ ที่ผาน
มาในอดีตวา  มีจุดบกพรองหรือปญหาอยางไร  จะปองกันแกไขมิใหเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางไร  
หรือจะพัฒนาการดําเนินงานที่อาจจะดีอยูแลวใหดีขึ้นอีกไดอยางไร  โดยอาศัยขอมูลตัวเลขหรือ    
ผลการดําเนินงานจากอดีต34

     ลักษณะการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ  ดรักเกอร  (Peter  F.  Drunker)  ไดกลาวไววา  
ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ  จะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ  5  ประการ  คือ   1)  การควบคุมจะ
ตองเปนที่เขาใจกันทุกคน และทุกฝายในหนวยงาน   2)  การควบคุมจะตองเปนไปตามรูปแบบองค
การที่ไดกําหนดขึ้นไว   3)  การควบคุมจะตองแจงใหเห็นถึงความผิดปกติ  หรือความเบี่ยงเบนไป
จากมาตรฐานอยางรวดเร็ว   4)  การควบคุมจะตองยืดหยุนไดตามสมควร  และ   5)  การควบคุมจะ
ตองเปนไปโดยประหยัด35   วิรัช   สงวนวงษวาน   กลาววา  องคการที่จะไดช่ือวามีระบบการควบคุม
ที่มีประสิทธิภาพจะตองมีลักษณะดังนี้   1)  การควบคุมจะตองเขาใจงายและประหยัด  
(understandable  and  economical)   2)  การควบคุมจะตองสัมพันธกับหนวยงานที่ทําหนาที่ตัดสิน
ใจ  (related  to  decision  centers)   3)  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ตางจากแผนอยางรวดเร็ว  
(repid  reporting  of  variations)   4)  เลือกวิธีการควบคุมใหเหมาะสม  (selective  controls)   5)  การ
ควบคุมยืดหยุนได  (flexibility)  และ   6)  การควบคุมควรชี้แนวทางแกไขปญหาดวย  (point  to  
corrective  acting)36

     34วิรัช   สงวนวงษวาน,  การบริหารครบวงจร  (กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพแมสพับลิชช่ิง
จํากัด, ม.ป.ป.), 240-241.

     35Peter  F.  Drucker,   Management  (New York  :  Harper & Row,1974), 498.
     36เร่ืองเดียวกัน,  242-244.
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     ประโยชนของการควบคุมงาน
     1.  การควบคุมชวยใหผลงานมีมาตรฐาน  ทําใหประสิทธิภาพของงานดีขึ้น
     2.  การควบคุมชวยในการปองกันมิใหทรัพยากรขององคการตองสูญเสีย
     3.  การควบคุมชวยรักษาคุณภาพงานใหตรงตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
     4.  การควบคุมชวยใหผูบริหารสามารถใชวิธีมอบหมายงานไดดีขึ้น
     5.  การควบคุมชวยใหองคการสามารถวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน

ฝายตางๆ ได
     6.  การควบคุมจะชวยเปนเครื่องมือใหผูบริหารระดับสูงสามารถนําเอาแผนงานระดับ

บริหารเขามาเชื่อมโยงกับการปฏิบัติตางๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบงานในองคการได
     7.  การควบคุมชวยใหเกิดขอดีที่จะมีการติดตาม  และวางมาตรการปองกันในระหวาง

กระบวนการปฏิบัติตลอดเวลา  ซ่ึงดีกวาการตองไปแกไขเมื่อถึงขั้นสุดทาย
เทคนิคการควบคุมพฤติกรรมขององคการ   การควบคุมพฤติกรรมองคการโดยผูบริหารนั้น

จะไดผลอยางไรขึ้นอยูกับวิธีปฏิบัติตัวของผูบริหารเอง   รวมทั้งการใชเทคนิควิธีการบริหารที่    
เหมาะสมใหไดผลมากที่สุด  การมีทัศนวิสัยที่สามารถวิเคราะหปญหาเปนเชิงระบบสามารถสัมพันธ
ปจจัยตางๆ ของปญหาไดถูกตองทั่วถึงทุกแงทุกมุม  มีการใหน้ําหนัก  จัดระเบียบปจจัยเพื่อการ
วินิจฉัยและตัดสินใจเลือกเปาหมายและแผนงานไดถูกตองครบถวน  โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตอง
สามารถตามทัน  เขาใจและรูถึงสภาพความเปนไปของสิ่งตางๆ ในสภาวะแวดลอมภายนอกมาก      
ที่สุด  ความเปนนักกลยุทธ  การมีความสามารถในการวางแผนกําหนดนโยบายและแผนงานตางๆ 
ไดถูกตอง  พยายามปรับปรุงสมรรถภาพและความพอใจของตนโดยวิธีการสรางคุณคาในงานใหเกิด
ขึ้นหรือใหมีขอบเขตที่กวางขึ้นเพื่อตอบสนองความสําเร็จ  ความพึงพอใจและการเชิดชูฐานะมากขึ้น  
ใหงานนั้นทาทายชวนใหรับผิดชอบและเพื่อเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาความสามารถ  
กาวหนาและเติบโตยิ่งขึ้น

ลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  (performance  goal  and  training)
     ดํารงศักดิ์   ชันสนิท  และประสาน   หอมพูล   ไดใหความหมายของการฝกอบรมวา  

หมายถึง  กระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อใหบุคคลไดเรียนรูและมีความชํานาญ  เพื่อวัตถุประสงคอยางใด
อยางหนึ่ง หรือเพื่อใหทราบถึงระเบียบขอบังคับตางๆ ของหนวยงานนั้นๆ  ตลอดจนเพื่อสงเสริม
ปริมาณผลิตผลของงานใหสูงขึ้น  อันจะสงผลใหกิจการของหนวยงานนั้นๆ ประสบผลสําเร็จดังเปา
ประสงค37

     39ดํารงศักดิ์   ชัยสนิท และประสาน   หอมพูล,  การบริหารงานบุคคล,  พิมพคร้ังที่  3
(กรุงเทพฯ : เอเชียแปซิฟกพริ้นติ้ง, 2540), 60.
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     จุดมุงหมายของการฝกอบรม   จุดมุงหมายที่สําคัญของการฝกอบรม  คือ  การที่จะเพิ่ม
พูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  โดยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน      
ดังนั้น  จุดประสงคของการฝกอบรมจึงมี  2  ประการ  คือ

     1.  จุดมุงหมายขององคการ   ไดแก   การพัฒนาการปฏิบัติงานในปจจุบัน  ตลอดจนขยาย
งานในอนาคตใหไดผลสูงสุด

     2.  จุดมุงหมายสวนบุคคล   เพื่อแสดงถึงประโยชนที่สวนบุคคลจะไดรับ  เชน  ความ   
กาวหนาในการเลื่อนตําแหนง  ฐานะ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  หนาที่  เจตคติ  เพิ่มพูนความรู        
ความสามารถและประสบการณ  คลอดจนสงเสริมและเสริมขวัญในการปฏิบัติงาน

     ประเภทของการฝกอบรม   การฝกอบรมอาจแยกไดหลายประเภท  ตามลักษณะของ    
จุดมุงหมายและระยะเวลาในการอบรม  ซ่ึงสามารถแบงประเภทของการฝกอบรมไดดังนี้

     1.  การฝกอบรมแบบปฐมนิเทศ  (induction)  เปนการแนะนําคนเขาทํางานใหม  ใหได
รับทราบเรื่องราวตางๆ ขององคการ

     2.  การฝกอบรมโดยการใหทํางาน  (on  the  job  training)  การฝกอบรมประเภทนี้เปนที่
นิยมกันมาก  เพราะเปนการสอนใหมีการทํางานกันจริงๆ โดยไมตองอาศัยโรงเรียนที่ฝกหัดงานเปน
พิเศษ  ใชสถานที่ทํางานจริงเปนที่ฝกอบรม  การฝกอบรมประเภทนี้เหมาะสําหรับการทํางานที่ใช
เวลาในระยะสั้นและสําหรับผูเขารับการอบรมจํานวนนอยที่จะเขาฝกทํางานพรอมๆ กันไป

     3.  การฝกอบรมในหองทดลองปฏิบัติงาน  (vestibule  training)  การฝกอบรมประเภทนี้
จัดขึ้นในหองเรียนที่มีลักษณะคลายกับสถานที่ทํางาน  ทั้งเครื่องมือและสภาพการทํางาน  สําหรับ
การฝกอบรมเปนงานประเภทงายๆ และสําหรับระยะเวลาสั้น  ฝกอบรมจํานวนมากๆ ในเวลาเดียว
กัน  โดยมีลักษณะการทํางานเหมือนกัน

     4.  การฝกหัดชางฝมือ  (apprenticeship  training)  การฝกอบรมประเภทนี้จัดทําขึ้นเพื่อ
ฝกอบรมคนงานประเภทชางฝมือ

     5.  การฝกงาน  (internship  training)  เปนโครงการอบรมที่จัดขึ้นรวมกันระหวางสถาบัน
การศึกษาและองคการตางๆ

     วิธีการฝกอบรม  วิธีการฝกอบรมมีหลายวิธีแลวแตผูจัดจะเลือกใหเหมาะสม  ดังนั้น      
การอบรมจึงอาจใชหลายๆ วิธีรวมกันในการอบรมครั้งหนึ่งๆ ก็ได  วิธีการอบรมที่นิยมกันมีดังนี้     
1)  การบรรยาย  (lecture)   2)  การสัมมนา  (seminar)   3)  การประชุมอภิปราย  (conference)          
4)  การแสดงบทบาทสมมติ  (role-play)  และ   5)  การศึกษากรณีตัวอยาง  (case  study)
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การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา
     งานแนะแนวเปนงานหนึ่งที่เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการพัฒนานักเรียนใน       

ทุกๆ ดาน   คําวา  การแนะแนว  ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา  Guidance  ซ่ึงมีความหมายวา          
การชี้ชองทาง  แตเพื่อใหเขาใจถึงการแนะแนวไดขัดเจนจึงไดนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการ หรือ    
ผูมีประสบการณทางดานแนะแนวที่ไดใหความหมายของการแนะแนวไวดังนี้

     วิลลีย  และเมลวิน  (Willey  and  Melvin)  กลาววา  งานแนะแนวเปนงานการใหความ
ชวยเหลือของบุคคลที่มีวุฒิภาวะ  มีประสบการณและไดรับการฝกฝนมา ตอบุคคลที่เขาเชื่อวาจะ
สามารถชวยได  เมื่อบุคคลไดรับการแนะแนวแลวจะสามารถนําชีวิต  พัฒนาความคิดที่จะตัดสินใจ
ดวยตนเอง  และสามารถแกไขปญหาตางๆ ของตัวเองได38

     กูด  (Good)  ใหความหมายของการแนะแนววา  หมายถึง  กระบวนการชวยเหลือให    
แตละบุคคลเขาใจตนเองและโลกเกี่ยวกับตนเองไดดี39

     สจวรต  (Stewart)  ใหความหมายวา  การแนะแนว  คือ  กระบวนการใหการชวยเหลือ
บุคคลโดยการใหขอมูลและชวยกระตุนใหบุคคลสามารถพิจารณาตัดสินใจเลือกอนาคตไดอยาง
ฉลาดและเหมาะสม40

     โจนส  (Jones)  กลาววา   งานแนะแนวเปนงานใหการชวยเหลือ  ซ่ึงบุคคลหนึ่งชวยให
อีกบุคคลหนึ่งรูจักตัดสินใจ  รูจักปรับตัวและมีความสามารถในการแกปญหา41

     38Roy D.  Willy and  Strong  W. Melvin, 1957, อางถึงใน  พนอ    อนัญญพร,  “การ
ศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา เขตการศึกษา 12”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), 25.

     39Carter  V. Good,   Dictionary  of  Education  (New York :  McGrew-Hill, 1973), 270.
     40N.R. Stewart,  Principles  of  Guidance  (New Delhi :  McGrew-Hill, 1979), 3.
     41Arthur  J.  Jones,  Principles  of  Guidance,  6th ed. (New Delhi :  Tata  McGrew-Hill,

1979), 7.
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     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดใหความหมายของการแนะแนว
ไววา  เปนบริการที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น  เพื่อชวยใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง  รูจักและ
เขาใจโลกรอบตัวดวยกระบวนการ  กลวิธี และเครื่องมือตางๆ  เพื่อใหสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการ
ที่จะเผชิญปญหา  เลือกวิธีการแกปญหา  และปรับตัวไดดวยตนเองอยางถูกตองเหมาะสมและฉลาด
รอบคอบ42

     ระวีวรรณ   ชินะตระกูล   กลาวถึงความหมายของการแนะแนววา  เปนกระบวนการ  
ชวยเหลือนักเรียนใหเขาใจตนเอง  สามารถตัดสินใจในการเลือกเรียนตอ  เลือกประกอบอาชีพ รูจัก
ปรับตัวและดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดดีและมีคุณภาพ43

     สําเนาว   ขจรศิลป   ใหความหมายไววา  เปนบริการหรือกระบวนการที่ชวยใหบุคคล    
รูจักตนเอง  เขาใจตนเอง  เขาใจคนอื่นและสิ่งแวดลอมตรงตามความเปนจริง  อันจะเปนผลทําให
บุคคลนั้นสามารถชวยตนเอง  ปรับตนเอง  แกไขปญหา  วางแนวทางชีวิต  และพัฒนาตนเองไดอยาง
มีประสิทธิภาพ44

     พนอ   อนัญญพร   กลาววา   งานแนะแนว  หมายถึง  งานที่เปนกระบวนการที่จะชวยให
บุคคลรูจักและเขาใจตนเอง  รูจักสภาพแวดลอม  รูจักเลือกตัดสินใจ  รูจักเลือกแนวทางในการแก
ปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม  รูจักปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม  และสามารถพัฒนาตนเองใหถึง
ขีดสุดในทุกๆ ดาน45

     กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   กลาววา  กิจกรรมแนะแนว   หมายถึง  กิจกรรมที่สง
เสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถ
คนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสรางทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชิงพหุ
ปญญาและการสรางสัมพันธภาพที่ดี46

     42สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  คูมือการแนะแนวการศึกษา
(กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2538), 9.

     43รวีวรรณ  ชินะตระกูล,  หลักการแนะแนว  (กรุงเทพฯ  :  ภาพพิมพ, 2539), 26.
     44สําเนาว   ขจรศิลป,  มิติใหมของกิจการนักศึกษา, เลมที่ 1, พื้นฐานและบริการนักศึกษา

(กรุงเทพฯ  :  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2539), 231.
     45พนอ   อนัญญพร,  “การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 12,”  26.
     46กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  (กรุงเทพฯ  :  กรมวิชาการ,

2545), 1.
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     สรุปวา   งานแนะแนว  หมายถึง  งานบริการที่จัดขึ้นเพื่อใหครูชวยสงเสริมใหนักเรียนใน
ดานการศึกษา  อาชีพ และสังคม  สามารถแกปญหาสวนตัวได  เขาใจตนเองและสิ่งแวดลอม  พัฒนา
ตนเองใหถึงขีดสุดทุกๆ ดาน และสามารถปรับตัวไดอยางมีความสุขในชีวิต

ความสําคัญของงานแนะแนวในสถานศึกษา
     งานแนะแนวนั้นนับวาเปนงานที่มีความสําคัญงานหนึ่งที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการ

ใหมีขึ้นและตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อสนองตอบความตองการของนักเรียนที่มีการเปลี่ยน
แปลงสภาพรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคมตามวัย

     ราตรี   พัฒนรังสรรค   ไดสรุปถึงความสําคัญของงานแนะแนวในสถานศึกษาไวดังนี้
     1.  นักเรียนระดับนี้มีความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน  ซ่ึงอาจจะเปนสาเหตุให

เกิดการปรับตัวท่ีบกพรองไป  เชน  ความตองการที่จะเปนผูใหญ  ทําใหนักเรียนเลียนแบบพฤติกรรม
จากบุคคลในสังคม  เชน  การสูบบุหร่ี  เลนการพนัน  เปนตน  ความจริงนักเรียนก็มีอิสระที่จะ
กระทําได  แตยังไมสมควรแกเวลาที่เขาจะกระทํา  ถาหากหางานทํามีรายไดดวยตนเองแลวสังคม
อาจจะยอมรับพฤติกรรมเชนนี้ก็ได   ดังนั้น  นักเรียนนาจะไดรับการแนะแนวจากผูแนะแนวเพื่อเปน
ประโยชนกับการดํารงชีวิต

     2.  นักเรียนอยูในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงดานอารมณอยางรุนแรง  จนไดช่ือวา  “พายุ   
บุแคม”  ซ่ึงอารมณดังกลาวแลวจะมีผลเสียตอการควบคุมตนเอง  ทําใหเขากับคนอื่นไมไดและ        
มีกิจกรรมไมเหมาะสม    ถาหากไดรับการแนะแนวอาจจะทําใหนักเรียนเขาใจตนเองดีขึ้น  และ
พยายามปรับปรุงลักษณะทางอารมณใหดีขึ้น  และสรางพื้นฐานทางอารมณที่ดีตอไป

     3.  นักเรียนอยูในระยะที่จะตองตัดสินใจเลือกการศึกษาชั้นสูง  การเรียนในระดับนี้มี
ความสําคัญมาก  อาจจะชี้ไดวาใครควรจะเรียนตออะไร  อยางไรก็ตามนักเรียนเองก็อาจจะ             
ไมสามารถแยกแยะคุณลักษณะของตนเองไดวา  ควรเรียนอะไรจึงจะเหมาะที่สุด  ครูแนะแนว        
ในสถานศึกษา  จึงมีบทบาทมากในการใหความชวยเหลือนักเรียนในดานการเรียน  การเลือกเรียน  
ในสายวิชาตางๆ     ถาการแนะแนวประสบผลสําเร็จ  หมายความวานักเรียนจะเรียนไดอยางมี        
ประสิทธิภาพ  โอกาสทางการศึกษาตอไปก็ยอมจะดีดวย

     4.  นักเรียนอยูในระยะของการสํารวจโลกแหงงานอาชีพ  การสํารวจอาชีพนั้นอาจจะเปน
ไปตามธรรมชาติ  กลาวคือ  ไดพบเห็นบุคคลประกอบอาชีพตางๆ ซ่ึงการสํารวจเทานั้นไมเพียงพอ
กับการที่จะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จได  ดังนั้น  ผูแนะแนวอาจจะมีการใหการแนะแนว
อาชีพแกเด็ก  ซ่ึงจะเปนผลดีอยางยิ่งตอการเลือกประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต  อยางนอย    
ที่สุดก็รูจักการวางแผนชีวิตของตนเอง
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     5.  นักเรียนมัธยมศึกษาไดรับอิทธิพลจากสังคมซึ่งกําลังมีการเปลี่ยนแปลง  ปจจุบันนี้   
นักเรียนเปนจํานวนมากปฏิบัติตนเหมือนชาวตะวันตกมากขึ้น  ทุกคนรูสึกวาตนเองนาจะมีเสรีภาพ
ในการแสดงตนตามความตองการ  แมแตเร่ืองที่สังคมไทยไมยอมรับในอดีต  ปจจุบันนี้กลับกลาย
เปนเรื่องธรรมดา  ดังนั้นนักเรียนมัธยมศึกษานาจะไดรับการแนะแนว  เพื่อใหสามารถปรับปรุง     
ตนเองใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน  สามารถแสดงพฤติกรรมอยางประนีประนอมระหวางความ
ตองการของตนและวัฒนธรรมไทย47

     จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
จัดใหมีบริการแนะแนวในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  เพราะการแนะแนวจะเปนกระบวนการ   
ในการชวยเหลือนักเรียนทุกๆ ดาน  ไมวาจะเปนทางดานการศึกษา  ดานการประกอบอาชีพ         
ดานสวนตัว  สังคมและการปรับตัว  ซ่ึงสงผลตอการดํารงชีวิตของนักเรียนที่ถูกตองเหมาะสมกับ
สภาพของตนเองและสภาพของสังคมสิ่งแวดลอม

งานแนะแนวในสถานศึกษา
     การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาเปนบริการที่ชวยใหครูเขาใจผูเรียน   ผูเรียนเขาใจ

ตนเอง   รูและเขาใจสภาพแวดลอม   รูจักตัดสินใจดวยตนเอง  ทั้งในดานการศึกษาตอ  การพัฒนา
บุคลิกภาพ   การปรับปรุงตนเอง  และการประกอบอาชีพอันเปนหลักการทั่วๆ ไปของการให       
การแนะแนว

     ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กรมวิชาการ  ไดกลาวถึงการบริหารงานแนะแนวใน
สถานศึกษาไวโดยสรุปดังนี้

     1.  การนําหลักสูตรไปใช  ในการนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา  เปนภาระหนาที่
สําคัญของสถานศึกษาอันดับแรก  ซ่ึงจะตองดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุ       
จุดประสงคของการเรียนรูของวิชาในหลักสูตร  ในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจะตองมีขอมูล
ประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะในสวนที่หลักสูตรเปดโอกาสใหมีการเลือกเรียนเสรี   เพื่อที่จะจัด
รายวิชาใหเลือกได   สอดคลองกับความตองการ  ความสนใจ  ความถนัด  ตลอดจนสอดคลองกับ
สภาพของทองถ่ิน  ขอมูลสวนนี้เปนภาระหนาที่ของฝายแนะแนวในสถานศึกษาที่จะใหขอมูลสภาพ
ทองถ่ินในดานเศรษฐกิจ  สังคม  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูปกครอง  ขอมูลเกี่ยวกับแนวโนม
ของการศึกษาและอาชีพ  ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เปนตน

     47ราตรี  พัฒนรังสรรค,  จิตวิทยาแนะแนว (กรุงเทพฯ : วรวุฒิการพิมพ, 2537), 135-136.
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     การบริหารงานแนะแนวในดานนี้ขึ้นอยูกับฝายบริหารที่จะใชหรือไม  แตอยางไรก็ตาม
ขอมูลเหลานี้ก็ยังเปนประโยชนตอการใหบริการแระแนว  เพราะจะทําใหมองเห็นแนวทางการจัด
บริการใหมีประสิทธิภาพตอไป

     2.  การใหบริการแกนักเรียน  ครู  ผูปกครอง  และชุมชน  ในการนําหลักสูตรไปใชใหมี
ประสิทธิภาพนั้น   ผูมีสวนเกี่ยวของหรือสวนไดเสียกับการศึกษานาจะไดเขาใจวาแตละคนกําลังทํา
อะไรอยู  เชน  นักเรียนก็ควรรูวาการเรียนไปนั้นมีความหมายแกเขาเพียงใด  เรียนไปเพื่ออะไร         
ผูปกครองก็ควรจะทราบวาบุตรหลานของตนนั้นเรียนกันอยางไร  ผูปกครองมีแนวทางจะชวยเหลือ
บุตรหลานของตนไดอยางไร   ภาระหนาที่ของผูปกครองควรจะชวยการศึกษาอยางไร  ชุมชนก็ควร
จะเขาใจบทบาทภาระหนาที่ของสถานศึกษาในชุมชน  ส่ิงตางเหลานี้ฝายแนะแนวของสถานศึกษา
ควรมีบทบาทสําคัญในการประชาสัมพันธรายละเอียดของเรื่องเหลานี้ดวยวิธีการผสมผสานหลายๆ 
วิธี  เชน  จัดประชุมชี้แจง  จัดทําเอกสารเผยแพร  การออกไปเยี่ยมเยียนผูปกครองในหมูบาน         
การเชิญมาพบกับครูที่สถานศึกษา  การจัดนิทรรศการ  การใชส่ือมวลชนทองถ่ิน  เปนตน

     3.  การวางแผนการเรียนและการเลือกวิชาเรียน   สําหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา
จะไมคอยมีปญหาในเรื่องนี้  แตในระดับมัธยมศึกษานั้นมีความสําคัญมาก  เพราะตองตอบใหไดวา
เรียนไปทําไม และผูเรียนจะตองเปนผูตอบเอง  ผูจะตอบคําถามนี้ไดอยางมั่นใจจะตองมีการวางแผน
การเรียนของตน  โดยมีครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวคอบชวยเหลือ

     การที่ผูเรียนจะวางแผนและเลือกวิชาเรียนไดอยางมีเปาหมายนั้น  จะตองเปนคนที่มี     
คุณสมบัติคือ  รูจักตนเอง  รูวาตนเองตองการอะไร  มีความรูความสามารถดานใด  เพียงใด  สุขภาพ
สมบูรณมากนอยเพียงใด  สรุปก็คือ  รูคุณสมบัติของตนและยอมรับในสภาพที่ตนเปนอยู  นอกจาก  
รูจักตัวเองแลว  จะตองรูสภาพแวดลอม  รูขอมูลตางๆ อยางกวางขวาง  เชน  ขอมูลการศึกษาตอ    
ขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของเศรษฐกิจ  สังคม  ตลอดจน        
การเมือง

     4.  การเลือกกิจกรรม   ในเรื่องนี้ก็เชนกัน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชวงชั้นที่  3  
กําหนดใหนักเรียนตองเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรตามจํานวนคาบที่ไดกําหนดไวในโครงสราง
ของหลักสูตร  ซ่ึงกิจกรรมแนะแนวก็เปนกิจกรรมที่จะชวยแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนรู

     การบริหารงานแนะแนวของสถานศึกษาในเรื่องนี้  จะอยูที่การใหขอมูลรายละเอียดของ
การเลือกกิจกรรมที่สถานศึกษาสามารถจะจัดใหได  โดยใหผูเรียนไดเลือกใหเหมาะสมกับตัวเขา 
มากที่สุดและกิจกรรมนั้นๆ   สงเสริมสมรรถภาพความรูความสามารถของเขา  เชนเดียวกับการเลือก
รายวิชาที่ผูเรียนจะตองรูจักตนเอง  รูจักกิจกรรม  และรูจักการตัดสินใจที่เหมาะสม  ฝายแนะแนว
ของสถานศึกษาจะตองจัดใหพรอมๆ กับการวางแผนและการเลือกวิชาเรียน
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     5.  การสงเสริมการเรียน  ไมวาสถานศึกษาจะใชหลักสูตรอยางไร  เมื่อผูเรียนวางแผน
เลือกวิชาที่เรียน  ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตรแลว  และเขาเริ่มเรียนตามแผนซึ่งเขาจะตองเรียน
ในสถานศึกษาอยางนอย  3  ป หรือ  6  ป   ในขณะที่เขาอยูในสถานศึกษา    ฝายแนะแนวของ      
สถานศึกษาจะตองใหบริการชวยสงเสริมสนับสนุนใหเขาประสบผลสําเร็จในการเรียนตามแผน  
ตองใหบริการใหคําปรึกษาในการเรียน  เสนอแนะวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ  เสนอแนะการจัด
บรรยากาศใหเอื้ออํานวยตอการเรียน    การใหบริการสอนซอมเสริม    เสนอแนะวิธีแกปญหา             
ในการเรียนหรือการเปลี่ยนแผนในการเรียนหรือเปลี่ยนจุดหมายในการเรียน  เปนตน

     6.  การศึกษาตอและประกอบอาชีพ  สภาพการณตางๆ นั้น  มีอิทธิพลทําใหคนตัดสินใจ
ตางกัน  บางคนจบการศึกษาระดับหนึ่งตองการเรียนตอไป  บางคนก็ออกไปประกอบอาชีพ         
การเรียนในหลักสูตรนี้ก็มีลักษณะดังกลาว  เพราะสามารถจะเลือกเรียนในทางวิชาการหรืออาชีพได   
การบริหารงานแนะแนวจะเปนการใชขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียน  สภาพแวดลอมและการตัดสินใจ
ดังกลาวแลวใหเขาตัดสินใจเอง   เมื่อตัดสินใจอยางไร  สถานศึกษาคงตองจัดสภาพแวดลอม          
ใหเหมาะสม  สงเสริมใหนักเรียนไปสูความสําเร็จที่ตองการ  ซ่ึงบริการแนะแนวในสถานศึกษาให
บริการเหลานี้อยูครบถวนแลว

     7.  การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับปรุงตนเอง   จุดหมายของหลักสูตรกับจุดหมาย
ของการแนะแนวสอดคลองกัน  ในการพัฒนาตนใหมีคุณลักษณะที่ตองการ  การที่จะพัฒนาคนให
สมบูรณนั้น   กระบวนการฝกอบรมในสถานศึกษามีสวนสําคัญมากที่สงเสริมใหมีการปรับปรุง
พัฒนาบุคลิกภาพ  เพื่อใหเขาสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางเปนสุข   ดวยเหตุนี้กระบวนการ
แนะแนวจึงมุงปฏิบัติไปในเรื่องการปองกัน  แกไข  และสนับสนุนการดําเนินการปองกันไมใหเกิด
ปญหาที่สังคมไมตองการ  แตเมื่อเกิดปญหาแลวก็หาทางแกไขใหสูสภาพที่ดีและท่ีดีอยูแลว              
ก็สนับสนุนใหดียิ่งขึ้น  มุงที่จะสงเสริมใหเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตร  โดยปกติแลวฝาย      
แนะแนวของสถานศึกษาดําเนินการในเรื่องนี้อยูแลว  เชน  การฝกการจัดนิทรรศการ  การสาธิต     
การบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับมารยาท  การทํางานเปนกลุม  การเขารวมในกิจกรรมและการเขารวม
สังคม  เปนตน

     การบริหารงานแนะแนวของสถานศึกษาในสวนนั้นจะสําคัญมาก  เพราะจะใหบริการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียนใหมากที่สุด   ขอมูลหลักจะอยูในระเบียนสะสม   สวนขอมูล     
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมนั้น  ไดแก  การใหบริการสนเทศ  ที่งานแนะแนวจะตองมีขอมูลที่วิเคราะห
แลวทั้งในดานทั่วๆ ไป  ดานการศึกษา  การอาชีพ  ดานพัฒนาบุคลิกภาพ  ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร    
ที่ใชในสถานศึกษา  สวนการตัดสินใจนั้นฝายแนะแนวจะตองจัดกิจกรรมที่สงเสริมการตัดสินใจของ
นักเรียน
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     ในกรณีที่นักเรียนตัดสินใจยังไมไดและตองการขอมูลเพิ่มเติม  ก็ขอเขารับบริการจาก
งานแนะแนวในงานบริการใหคําปรึกษา  และคอยติดตามชวยเหลือเกื้อหนุนในบริการจัดวางตัว
บุคคล  หลังจากนั้นฝายแนะแนวจะตองดําเนินการติดตามประเมินผลตอไป

     เมื่อผูเรียนสามารถวางแผนการเรียนของตนไดแลวก็จะตองมาพิจารณาหลักสูตรที่ใชอยู
ในสถานศึกษา  ซ่ึงฝายแนะแนวจะตองใหรายละเอียดในการเรียนคือ  เรียนวิชาบังคับ   วิชาแกน       
กี่หนวยการเรียน  จะตองเลือกวิชาเลือกบังคับเทาใด  เลือกวิชาเลือกเสรีเทาใด  เลือกรายวิชาใดบาง
จึงจะเปนไปตามแผน  สถานศึกษาเปดวิชาเลือกอะไรบาง  จะเลือกอยางไรจึงจะจบตามเงื่อนไขของ
หลักสูตร

     การบริหารงานแนะแนวดังกลาว   จะเห็นไดวางานแนะแนวมีความสําคัญอยางยิ่งใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา   โดยมีบทบาทที่สําคัญในการบริหารหลักสูตร  การใหบริการแก
บุคลากร   การวางแผนการเรียนและการเลือกวิชาเรียน   การเลือกกิจกรรม   การสงเสริมการเรียน 
และมีบทบาทในการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  และการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนอันจะ     
สงผลใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความสมบูรณมากขึ้น48

หลักการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา
     ในการดําเนินงานแนะแนวที่จะนําไปสูความสําเร็จไดนั้น   จําเปนตองยึดหลักสําคัญๆ 

ของการแนะแนว  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดังที่
     ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กรมวิชาการ  กลาวถึงหลักการบริหารงานแนะแนว

ในสถานศึกษา  ไวดังนี้
     1.  การจัดกิจกรรมแนะแนว  ควรจะเนนถึงความสําคัญของบทบาทครูในหนาที่แนะแนว

โดยเฉพาะครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษา  ซ่ึงมีความสัมพันธกับนักเรียนและใชเวลารวมกับนักเรียน
มากกวาครูอ่ืนๆ  บทบาทหนาที่ของครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษา  จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัด
กิจกรรมแนะแนว  ทั้งนี้ครูจะตองวางแผนและดําเนินงานรวมกันเพื่อการพัฒนาเด็กในดานตางๆ

     2.  ครูเปนผูที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดกิจกรรมแนะแนว  สถานศึกษาจําเปนตอง
ไดรับความรวมมือจากคณะครูทั้งหมด  หมายความวา  กอนที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวให
กับนักเรียน  คณะครูทุกคนสมควรที่จะมีความเขาใจอยางแจมแจง  เปนตนวาสถานศึกษาตองจัด   
กิจกรรมแนะแนวขึ้นดวยความจําเปนอยางไร  และมีวัตถุประสงคอะไรบาง  ตลอดจนครูผูสอนและ
เจาหนาที่ฝายบริหารทุกคนมีหนาที่อยางไรบาง

     48กรมวิชาการ, ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ,  คูมือการจัดกิจกรรมแนะแนว
(กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2538), 17-20.
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     3.  การแนะแนวเปนบริการ   ซ่ึงมุงหมายที่จะชวยเหลือนักเรียนในทุกๆ ทางที่จะทําได 
จึงไมควรที่จะบังคับขืนใจครูที่ไมสนใจใหทํางานดานนี้เพราะจะไมไดประโยชน  แตทั้งนี้มิได 
หมายความวา  ในการจัดกิจกรรมแนะแนวนั้นจะเปนที่ทราบกันแตในระหวางผูที่มีความรูในเรื่อง   
แนะแนวเพียงสองสามคน  แตจะตองชี้แจงใหครูและเจาหนาที่ฝายบริหารทุกคนเขาใจอยางแจมแจง  
เมื่อครูทุกคนมีความเขาใจชัดเจน  ก็อาจจะมีความสนใจและอยากจะใหบริการแนะแนวเปนชิ้น    
เปนอันและเปนงานพิเศษนอกเหนือจากที่สอดแทรกอยูในการสอนประจําวันของตน  ทั้งนี้ผูที่ไดรับ
บริการและผูที่ใหบริการจะตองใหความรวมมือดวยความเต็มใจจึงจะทํางานเปนผลดีดังที่ประสงค

     4.  การดําเนินงานแนะแนวจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องมีแผนงาน  มีโครงการดําเนินงาน
ตลอดป  มิใชจัดทําชวงใดชวงหนึ่ง  หรือเมื่อเกิดปญหาขึ้นเทานั้น

     5.  การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา  จะตองมีการประสานงาน  และรวมมือกันใน
ระหวางบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของทั่วไปทั้งในและนอกสถานศึกษา  โดยมีครูที่เปนผูรูงานดานนี้    
พอสมควร  เปนผูนําในการปฏิบัติงาน

     6.  กิจกรรมแนะแนวจะตองทําควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแก     
นักเรียน  เชน  การแนะแนวอาชีพ  การประพฤติปฏิบัติตน  การแกปญหาตางๆ  เปนตน

     7.  สถานศึกษาจะตองใหการสนับสนุนเงินงบประมาณ  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ  และ
อาคารสถานที่เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น

     8.  กิจกรรมแนะแนวที่จัดใหตองสนองและสอดคลองกับสภาพและความตองการของ
นักเรียนเปนรายบุคคลและจะตองครอบคลุมดานการศึกษา  การประกอบอาชีพ  และการพัฒนา
บุคลิกภาพ

     9.  จะตองมีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมตางๆ ใหครบถวน49

     จากหลักการจัดบริการแนะแนวดังที่กลาวมาแลวนั้น  พอจะสรุปไดวา  ในการบริหาร
งานแนะแนวนั้นจะตองคํานึงถึงประโยชนของนักเรียนทุกคนตองสนองและสอดคลองกับ         
ความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคล  ยอมรับในความแตกตางของนักเรียนแตละคน  จัดใหตาม
ความสมัครใจของนักเรียน  เพื่อใหคนพบความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัด  ตลอดจน
ความตองการในการแกปญหาของแตละบุคคล  เพื่อใหผูเขารับบริการไดมีโอกาสพบแนวทางในการ
แกปญหาดวยตนเอง  และสามารถชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น  มีการจัดดําเนินการอยางตอเนื่อง         
มีแผนงานและโครงการดําเนินงาน     โดยการประสานงานรวมมือกันของครูทุกคนในสถานศึกษา

     49กรมวิชาการ, ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ,  คูมือการจัดกิจกรรมแนะแนว,
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2538), 21 – 22.
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ครูทุกคนจะตองมีความรูเร่ืองการแนะแนว  ผูทํางานแนะแนวจะตองยอมรับในเรื่องของความ      
แตกตางระหวางบุคคล  มีการจัดดําเนินงานแนะแนวควบคูไปกับการเรียนการสอน  สถานศึกษาตอง
ใหการดําเนินงานในทุกๆ ดาน  และมีการวัดผลประเมินผลหาขอบกพรองเพื่อปรับปรุงงานใหดีขึ้น

การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา
     การแนะแนวเปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลรูจักและเขาใจตนเอง  รูจักสภาพแวดลอม  

สามารถเลือกตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสม  และสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม  และ
สถานการณตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

     การบริหารงานแนะแนว  (administration  of  guidance)  เปนกิจกรรมสําคัญที่จะทําให
งานแนะแนวดําเนินลุลวงไปดวยดี  ดังนั้น  จึงตองมีหลักในการบริหารงานแนะแนวใหเปนระบบ
และกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น  ทั้งนี้มีนักการศึกษา  
นักแนะแนวหลายทาน  ไดใหความหมายของการบริหารงานแนะแนวไว  ดังนี้

     กรมสามัญศึกษา   กลาววา  การบริหารงานแนะแนว  คือ  การจัดระบบงานแนะแนวให
ดําเนินไปดวยดี  เชน  การสนับสนุน  นิเทศติดตามผล  และการจัดสรรทรัพยากร50

     ราตรี   พัฒนรังสรรค    กลาววา   การบริหารงานแนะแนวเปนความพยายามของครู       
ที่ตองกําหนดเปาหมาย  ขอบเขต  กําหนดบุคลากร  เพื่อใหการจัดบริการแนะแนวดําเนินไปดวยดี51

     กรมวิชาการ   กลาววา   การบริหารงานแนะแนว  คือ  การจัดระบบและกระบวนการ
ตางๆ  ใหเอื้อตอการดําเนินงานแนะแนวทุกระดับ   ปรับปรุงองคการใหมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนพัฒนาเครือขายงานแนะแนวใหมีเอกภาพในการประสานงาน
สนับสนุนซึ่งกันและกัน52

     สรุปวาความหมายของ  การบริหารงานแนะแนว  หมายถึง  กิจกรรมที่กระทําขึ้นเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดรับการชวยเหลือในดานการศึกษา  อาชีพ  และสังคม   สามารถ
แกปญหาสวนตัวได  เขาใจตนเองและสิ่งแวดลอม   พัฒนาตนเองใหถึงขีดสุดในทุกๆ ดาน และ
สามารถปรับตัวไดอยางมีความสุขในชีวิต

     50กรมสามัญศึกษา,  แนวดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียน  กรมสามัญศึกษา  (กรุงเทพฯ  :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2536), 19.

     51ราตรี  พัฒนรังสรรค,  จิตวิทยาแนะแนว, พิมพคร้ังที่  5  (กรุงเทพฯ : วรวุฒิการพิมพ,
2537), 16.

     52กรมวิชาการ,  คูมือการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียน  (กรุงเทพฯ  : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2540) , 7.
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     หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรที่เปดกวางใหสังคมมีสวนรวมและใหอิสระ
ในการจัดการศึกษาเพื่อประโยชนสูงสุดของผูเรียน  โดยกําหนดแนวทางศึกษา  ตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง  การแนะแนวจึงเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ตองจัดควบคูกับการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมุงพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
ดานองคกร  บุคลากร และการจัดการแนะแนวใหมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  ปรับบทบาทของ
การแนะแนวใหเปนเชิงรุก  ใหสังคมทุกสวนไดมีสวนรวมเปนเครือขายในการดําเนินงานแนะแนว 
และมีบทบาทในการแนะแนวชีวิตและสังคม

     การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาควรพิจารณามาจากองคประกอบ  4  ประการคือ 
ขอบขายการแนะแนว  โครงสรางองคกรแนะแนว  ระบบการดําเนินงานแนะแนว และการติดตาม
และประเมินผล

ขอบขายการแนะแนว
     ขอบขายการแนะแนว  เปนการกําหนดภารกิจการแนะแนว  ความตองการของผูเรียน    

ที่สอนจุดหมายของหลักสูตร  ซ่ึงการกําหนดขอบขายภารกิจแนะแนวนั้น  จะตองอาศัยหลักการ 
แนะแนวพื้นฐาน  ดังตอไปนี้

     1.  การแนะแนวมีขอบขายสาระสําคัญ  3  ดาน  คือ
         1.1  การแนะแนวการศึกษา  มุงหวังใหผูเรียนพัฒนาการเรียนไดเต็มตามศักยภาพ  รูจัก

แสวงหาความรู และวางแผนการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถปรับตัวดานการเรียนและ     
มีนิสัยใฝรูใฝเรียน

         1.2  การแนะแนวอาชีพ  ชวยใหผูเรียนรูจักตนเองและโลกของงานอยางหลากหลาย   
มีเจตคติและนิสัยที่ดีในการทํางาน    มีโอกาสไดรับประสบการณและฝกงานตามความถนัด         
ความสนใจ

         1.3  การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  ชวยใหผูเรียนเขาใจตนเอง  รักและเห็นคุณคา
ในตนเองและผูอ่ืน  มีอารมณมั่นคง  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  เขาใจสภาพแวดลอมและสามารถปรับตัว
ใหดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข
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     2.  ภาระงานในการแนะแนว
     กรมวิชาการ   กลาววา  การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา ควรประกอบขอบขาย

ภารกิจของงาน  5  ประการ  ไดแก   1)  บริการการศึกษาและรวบรวมขอมูลนักเรียนรายบุคคล         
2)  บริการสนเทศ   3)  บริการใหคําปรึกษา   4)  บริการจัดวางตัวบุคคล  และ   5)  บริการติดตามและ
ประเมินผล53

     ราตรี  พัฒนรังสรรค   กลาววา  การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาควรประกอบดวย
งาน  5  งาน   ดังนี้   1)  บริการรวบรวมขอมูลนักเรียนรายบุคคล   2)  บริการสนเทศ   3)  บริการ        
ใหคําปรึกษา   4)  บริการจัดวางตัวบุคคล  และ   5)  บริการติดตามและประเมินผล54

     พนอ   อนัญญพร   กลาววา  ภารกิจการบริหารงานแนะแนวของสถานศึกษา              
ควรครอบคลุมบริการทั้ง  5  ดาน  ไดแก   1)  บริการศึกษาและรวบรวมขอมูลนักเรียนรายบุคคล            
2)  บริการสนเทศ   3)  บริการใหคําปรึกษา   4)  บริการจัดวางตัวบุคคล  และ   5)  บริการติดตามและ
ประเมินผล55

     กรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดภาวะงานแนะแนวเปน  5  งาน  คือ        
1)  งานศึกษารวบรวมขอมูล   2)  งานสารสนเทศ   3)  งานใหคําปรึกษา   4)  งานปองกันสงเสริม  
พัฒนา  ชวยเหลือ  และ   5)  งานติดตามประเมินผล56

     สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาตามพื้นฐาน
แนวคิดของกรมวิชาการ  ซ่ึงประกอบดวยภาระงานแนะแนว  5  งาน  คือ   1)  งานศึกษารวบรวม  
ขอมูล   2)  งานสารสนเทศ   3)  งานใหคําปรึกษา   4)  งานปองกันสงเสริม  พัฒนาและชวยเหลือ    
5)  งานติดตามและประเมินผล  เปนขอบเขตของการวิจัยโดยมีรายละเอียดของภารกิจงานแตละดาน 
ดังนี้

     53กรมวิชาการ,  คูมือการปฏิบัติงานแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา, 2-4.
     54ราตรี  พัฒนรังสรรค,  จิตวิทยาแนะแนว, 17.
     55พนอ   อนัญญพร,  “การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 12,”  33.
     56กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช  2544  คูมือการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ  :  กรมวิชาการ, 2545), 6.
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     1.  งานศึกษารวบรวมขอมูล
     งานศึกษารวบรวมขอมูล  (individual  inventory  service)  เปนภารกิจดานแรกของงาน

แนะแนว เพราะไมวาจะบริหารงานใดๆ ก็ตาม  ขอมูลเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะนํามาใชในการบริหาร
งานในเรื่องนั้น  เนื่องจากขอมูลเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งตอกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ   
แกปญหาในทุกๆ เร่ือง  ผูที่มีขอมูลและสารสนเทศที่ดีจะมีความไดเปรียบผูที่มีนอยหรือไมมีเลย  
เพราะจะทําใหสามารถวางแผน  คาดการณและตัดสินใจไดถูกตองกวา57

     การสํารวจขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล  สถานศึกษาอาจมีการดําเนินการไดดังนี้
     1.  เครื่องมือเก็บขอมูลมีมากเกินไป  จนรบกวนเวลาสอนของครูอาจารยและกระทบตอ

ผลการเรียนของนักเรียน  เนื่องจากตองใชเวลาสวนหนึ่งไปในการเก็บขอมูล  ดังนั้น จึงควรออกแบบ
เครื่องมือเก็บขอมูลใหครอบคลุมมากที่สุด

     2.  แบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนโดยครูประจําชั้น  หรือครูประจําวิชา  เปนเหมือน
สมุดบันทึกที่ครอบคลุมพฤติกรรมทุกอยางนํามาใชได  ครูประจําชั้นหรือครูผูสอนควรบันทึกขอมูล
หรือพฤติกรรมนักเรียนไปเรื่อยๆ  ตลอดชวงภาคการศึกษาและนําผลมาใชในการพัฒนาผูเรียน       
ตอจากนั้นคอยทยอยสงขอมูลไปยังฝายแนะแนวเพื่อประมวลผลตอไป

     3.  การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามควรคํานึงถึงภูมิหลังของผูตอบดวย  ถาผูตอบเปน     
ผูปกครองหรือนักเรียนอนุบาลที่อาจมีขอจํากัดทางภาษา  ควรใชการสัมภาษณหรือสอบถามอยาง   
ไมเปนทางการแทน  อาจเก็บขอมูลในตอนประชุมผูปกครองก็ได (ปละครั้ง)58

     ในการบริการสํารวจขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล  ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
กรมวิชาการ  กลาววา  การบริการสํารวจขอมูล        นักเรียนเปนรายบุคคล  เปนงานที่เกี่ยวกับการจัด
หารายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับตัวนักเรียน  เพื่อทราบความสนใจ  ความสามารถ  ความถนัด  เจตคติ  
ลักษณะนิสัย  อารมณ ฯลฯ  พรอมทั้งส่ิงแวดลอมของนักเรียน  เชน  สภาพความสัมพันธของสมาชิก
ภายในบาน  อาชีพ  ฐานะทางเศรษฐกิจของ  ครอบครัว  เปนตน  ทั้งนี้เพื่อใหครูรูจักนักเรียน  และ
นักเรียนรูจักตนเองมากที่สุดเทาที่จะมากได  เพื่อนําเอาขอมูลรายละเอียดดังกลาวไปใชประโยชนตอ
การดําเนินงานตอไป

     57สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  การประกันคุณภาพการศึกษา,
เลมที่ 4,  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  (กรุงเทพฯ  :  สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา, 2541), 1-2.

     58เร่ืองเดียวกัน, 14-16.
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     การบริการการศึกษาและรวบรวมขอมูลนักเรียนรายบุคคล  มีเครื่องมือและวิธีการตางๆ  
เชน  การสังเกต  การสัมภาษณ และการทดสอบ  เมื่อไดผลจากการรวบรวมขอมูลของนักเรียนแตละ
คนแลว  ก็จะนําผลเหวานั้นมาเก็บไวในระเบียนสะสม  ซ่ึงจะเปนแหลงรวบรวมขอมูลของนักเรียน
แตละคนที่สามารถนําไปใชประโยชนตอไป59

     พนอ   อนัญญพร   กลาววา  การบริการสํารวจขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลเปนงานที่
เกี่ยวของกับการเก็บขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียน  โดยใชเครื่องมือและวิธีการตางๆ  เชน  
การสังเกต  การสัมภาษณ  การทดสอบ  แลวรวบรวมขอมูลของนักเรียนแตละคนไวในระเบียน
สะสมซึ่งเปนแหลงรวบรวม  ขอมูลนักเรียนแตละคนที่สะดวกตอการนําไปใชประโยชน60

     กรมวิชาการ  กลาววา  งานศึกษารวบรวมขอมูลเปนการศึกษา  สํารวจขอมูลเกี่ยวกับ    
ตัวผูเรียนดวยวิธีการตางๆ  เชน  การสังเกต  สัมภาษณ  ใชแบบสอบถาม  แบบทดสอบ  การเขียน      
อัตชีวประวัติ  สังคมมิติ  การเยี่ยมบาน  โดยมีการบันทึกขอมูลในระเบียนพฤติการณ  ระเบียนสะสม  
สมุดรายงานประจําตัวผูเรียน  เปนตน  ขอมูลเหลานี้จะชวยใหครูรูจักผูเรียนแตละคนวาเปนอยางไร  
ตองการอะไร  และควรใหความชวยเหลือในลักษณะใด61

     สรุปวา  งานศึกษารวบรวมขอมูลเปนรายบุคคลเปนการบริการที่เกี่ยวของกับการเก็บ   
ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียนแลวรวบรวมขอมูลของนักเรียนแตละคนไวในระเบียนสะสม
ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมขอมูลของนักเรียนแตละคนที่สะดวกตอการนําไปใชประโยชน

     2.  งานสารสนเทศ
     งานสารสนเทศเปนอีกงานหนึ่งในภารกิจของการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา     

ที่จะชวยใหนักเรียนไดรับขอมูลหรือสารสนเทศที่นักเรียนตองการ
     สนเทศ  (information)   เปนผลผลิตจากการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลและจัดทําให

อยูในรูปแบบที่พรอมจะนําไปใชโดยอาจอยูในรูปแบบตางๆ  เชน  ตาราง  แผนภูมิ  ที่มีความถูกตอง
ตามความเปนจริง  ตรงตามความตองการของผูใช  สมบูรณเพียงพอสําหรับประกอบการวางแผน   
ชัดเจนไมยุงยากซับซอน  นาสนใจ  เปนระบบและสามารถปรับปรุงไดอยูเสมอ

     59กรมวิชาการ, คูมือการจัดกิจกรรมแนะแนว, 21-22.
     60พนอ   อนัญญพร,  “การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 12,”  33.
     61กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช  2544  คูมือการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ  :  กรมวิชาการ, 2545), 6.
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     การนําสนเทศไปใชประโยชน  ผูใหและผูใชตองเลือกใหเหมาะสมกับผูที่ควรไดรับหรือ
ตองการไดรับขอมูล  เพราะหากนําไปใชไมถูกตองก็อาจเกิดความสูญเสียในการจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศและการบริหารองคการก็อาจจะไมประสบผลสําเร็จ62

     ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กรมวิชาการ  กลาววา  การบริการสนเทศ เปนงาน 
เผยแพรขอมูลขาวสารความรูไปยังกลุมเปาหมาย  คือ  นักเรียนโดยตรง  เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจในดานการศึกษา  อาชีพ  และสังคม อยางกวางขวาง  สามารถนําความรูความเขาใจ     
เหลานั้นไปพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางประกอบอาชีพและเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   
บุคลิกภาพไดอยางเหมาะสมกับอัตภาพและสภาพที่เปนจริงของสังคมตอไป

     การใหบริการสนเทศซึ่งเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารความรูใหแกนักเรียนนั้น  มีวิธีการ
และกิจกรรมตางๆ  เชน  จัดปายสนเทศ  แจกเอกสาร  จัดนิทรรศการ  การสาธิต  การบรรยาย       
การอภิปราย  การแสดงบทบาทสมมติ  การออกเสียงตามสาย  การจัดฉายภาพนิ่ง หรือวีดิทัศน       
เปนตน

     พนอ   อนัญญพร   กลาววา  การบริการสนเทศ  เปนงานที่เกี่ยวของกับการเสนอความรู
ขอมูล และสารสนเทศดานการศึกษา  การประกอบอาชีพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  หรือการปรับตัว
และเรื่องอื่นๆ ที่นักเรียนควรทราบหรือตองการ  โดยใชวิธีการและกิจกรรมตางๆ  เชน  ปายสนเทศ  
แจกเอกสาร  จัดนิทรรศการ  การสาธิต  การบรรยาย  การอภิปราย  การแสดงบทบาทสมมติ         
การออกเสียงตามสายและการฉายภาพนิ่งหรือวีดิทัศน  เปนตน63

     กรมวิชาการ  กลาววา  งานสารสนเทศเปนการใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปนในการ 
ตัดสินใจ  เชน  ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  อาชีพ  วัฒนธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม  สุขภาพ             
โดย นําเสนอในรูปแบบตางๆ  เชน  การบรรยาย  การอภิปราย  จัดปายนิเทศ  การจัดหาเอกสาร  คูมือ  
ทัศนศึกษา  การใชส่ือภาพยนตร  วีดิทัศน  เปนตน  ขอมูลที่ถูกตองทันสมัยมีความจําเปนมาก         
ในการชวยใหผูเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมมากขึ้น และปองกันความลมเหลวได      
อยางมาก64

     62สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  การประกันคุณภาพการศึกษา,
 เลมที่ 4,  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  (กรุงเทพฯ  :  สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา, 2541), 1-7.

     63พนอ   อนัญญพร,  “การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 12,”  33.

     64กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2544  คูมือการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ  :  กรมวิชาการ, 2545), 6.
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     สรุปวา   งานสารสนเทศเปนบริการที่เกี่ยวของกับการเสนอความรู  ขอมูลและ           
สารสนเทศ  ดานการศึกษา  การประกอบอาชีพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  หรือการปรับตัว และเรื่อง
อ่ืนๆ ที่นักเรียนควรทราบหรือตองการทราบโดยใชวิธีการและกิจกรรมตางๆ

     3.  งานใหคําปรึกษา
     งานใหคําปรึกษาเปนอีกงานหนึ่งในภารกิจการบริหารงานแนะแนวที่จะชวยแกปญหา 

ใหแกนักเรียนไดในทุกๆ ดาน  ทั้งดานการศึกษา  ดานการอาชีพ และดานสังคมและสวนตัว
     ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กรมวิชาการ  กลาววา  งานใหคําปรึกษาเปนงานที่

ชวยใหนักเรียนเขาใจตนเองและสิ่งแวดลอม  แลวนําไปสูการปองกันปญหา  ตัดสินใจแกปญหาหรือ
พัฒนาสิ่งที่ตนเองปรารถนาอยางเหมาะสม  โดยท่ีนักเรียนผูซ่ึงไดรับบริการใหคําปรึกษาพรอมที่จะ
รับผิดชอบตอผลที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหนึ่งของตน65

     พนอ   อนัญญพร   กลาววา  งานใหคําปรึกษาเปนงานที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษา 
เพื่อชวยเหลือใหนักเรียนเขาใจตนเองและสิ่งแวดลอม  ชวยใหเกิดการจัดสินใจ  การพิจารณาแกไข
ปญหา หรือพัฒนาสิ่งที่ตนเองปรารถนาอยางเหมาะสม    อันจะนําไปสูการปรับตัวใหเปนที่พอใจ      
ทั้งแกตนเองและสังคม  โดยวิธีการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและใหคําปรึกษาเปนกลุม66

     กรมวิชาการใหความหมายวา  งานใหคําปรึกษาหมายถึงงานที่ชวยใหผูเรียนทั้งดาน    
การศึกษา  ดานงานอาชีพ  ดานชีวิตและสังคม  ใหเกิดการเรียนรูและเขาใจตนเอง  รูวาปญหาของตน
อยูที่ตรงไหน  ควรจะแกไขตนเองอยางไร  ควรเลือกทางใด  จึงจะเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด  
พรอมทั้งเกิดความรับผิดชอบในการชวยตนเองอยางจริงจัง67

     4.  งานปองกัน  สงเสริม  พัฒนาและชวยเหลือ
     งานปองกัน  สงเสริม  พัฒนาและชวยเหลือ  เปนงานหนึ่งในภารกิจการบริหารงาน   

แนะแนวที่ครูและผูเกี่ยวของทุกฝายจะเขามามีสวนรวมในการพิจารณาดวย  ศูนยแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ  กรมวิชาการ  กลาววางานปองกัน  สงเสริม  พัฒนาและชวยเหลือ  เปนงานที่จะชวยให
นักเรียนไดตัดสินใจดําเนินการตามแผนที่ไดวางไวไดเหมาะสมกับความรูความสามารถ

     65กรมวิชาการ, คูมือการจัดกิจกรรมแนะแนว, 21-22.
     66พนอ   อนัญญพร,  “การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 12,”  33.
     67กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช  2544  คูมือการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ  :  กรมวิชาการ, 2545), 6.
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ความถนัด  ความสนใจ  ตลอดจนการจัดใหการชวยเหลือไดเหมาะสมกับความตองการ  มีกิจกรรม
สําหรับบริการจัดวางตัวบุคคลที่สถานศึกษาควรจัดใหแกนักเรียน  เชน  การเลือกวิชาชีพของ               
นักเรียน   การใหทุนการศึกษา   การจัดนักเรียนเขาชุมนุม   การจัดนักเรียนเลือกกิจกรรม   การจัดหา
งานใหนักเรียนทําในระหวางปดเทอม หรือยามวาง  เปนตน68

     พนอ   อนัญญพร   กลาววา  งานปองกัน  สงเสริม  พัฒนาและชวยเหลือเปนงานที่ชวยให
นักเรียนมีความสามารถในการวางแผนการเรียน  การศึกษาตอ  การเลือกอาชีพใหเหมาะสม           
กับตนเอง และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การจัดวางตัวบุคคล  เชน  การเลือกวิชาเรียนของนักเรียน  การใหทุนการศึกษา  การจัดนักเรียน      
เขาชุมนุม  การจัดนักเรียนเลือกกิจกรรม  การจัดหางานใหนักเรียนทําในระหวางปดเทอมหรือ      
ยามวาง  เปนตน69

     กรมวิชาการ  กลาววา  งานปองกัน  สงเสริม  พัฒนาและชวยเหลือ  เปนกิจกรรมดวย   
รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ  ไดรับการฝกฝน  หรือไดรับ          
การชวยเหลือตามควรแกกรณี  เชน  กิจกรรมที่สนองความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถ      
แกผูเรียนทุกกลุมทุกคน  รวมทั้งการจัดทุนการศึกษา  อาหารกลางวัน หรือการหางานพิเศษ70

     สรุปไดวา  งานปองกัน  สงเสริม  พัฒนาและชวยเหลือ  เปนบริการที่ชวยใหนักเรียน
สามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาตอ  การเลือกอาชีพใหเหมาะสมกับตนเอง  โดยผูที่เกี่ยวของ  
ทุกฝายมีสวนรวมพิจารณาและรวมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดวางตัวบุคคล

     5.  งานติดตามและประเมินผล
     งานติดตามและประเมินผล  เปนงานในสวนที่จะชวยบอกใหผูบริหารสถานศึกษา        

ครูแนะแนว และผูเกี่ยวของทราบถึงผลการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา
     ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กรมวิชาการ  กลาววา  งานติดตามประเมินผลเปน

งานที่เกิดตามมาหลังจากการดําเนินบริการโดยบริการหนึ่งส้ินสุดลงเพื่อใหทราบผลที่เกิดขึ้นแก    
นักเรียนและผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตางๆ ตามโครงการ

     งานติดตามและประเมินผล  สามารถแบงออกไดเปน  2  งาน  คือ  งานติดตามผลและ
งานประเมินผล

     68กรมวิชาการ, คูมือการจัดกิจกรรมแนะแนว, 21-22.
     69พนอ   อนัญญพร,  “การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 12,”  54.
     70กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช  2544  คูมือการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ  :  กรมวิชาการ, 2545), 7.
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     งานติดตามผล  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  ซ่ึงจะเปนประโยชน   
ในการชวยนักเรียนแตละคนใหสามารถแกปญหา  และปรับปรุงตนในดานตางๆ  ไดอยางเหมาะสม
และเพื่อนําขอมูลที่ไดมานั้นไปใชประเมินผลการดําเนินงานแนะแนวและอื่นๆ ของสถานศึกษา  
เครื่องมือ  และวิธีการในการติดตามผลนั้นมีหลายชนิด  เชน  การสํารวจ  การสอบถาม                  
การสัมภาษณบุคคลผูใกลชิดกับนักเรียน  หรือสัมภาษณนักเรียนโดยตรง

     งานประเมินผล  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพิจารณาถึงผลที่เกิดจากการดําเนินโครงการ
แนะแนววามีคุณคามากนอยเพียงใด71

     พนอ   อนัญญพร   กลาววา  งานติดตามและประเมินผล  เปนงานที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานใน  2  ลักษณะ  คือ  งานติดตามผลและงานประเมินผล โดยงานติดตามผลเปนงานที่ให
ความสนใจนักเรียนในลักษณะตอเนื่องจากที่นักเรียนไดรับบริการแนะแนว  เพื่อชวยใหนักเรียน   
แตละคนสามารถแกปญหาและปรับปรุงตนในดานตางๆ  ไดอยางเหมาะสมและเพื่อนําขอมูลที่ไดมา
ไปใชในการประเมินผลการใหบริการแนะแนวตางๆ  ซึ่งมีทั้งการประเมินผลระหวางดําเนินงานและ
การประเมินผล  เมื่อการดําเนินงานสิ้นสุดลง  โดยใชวิธีการสํารวจ  สอบถาม  และสัมภาษณ       
เปนตน72

     กรมวิชาการ  กลาววา  งานติดตามและประเมินผลเปนงานที่ติดตามผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
ซ่ึงจะเปนประโยชนในการชวยเหลือผูเรียนแตละคนใหสามารถแกปญหาและปรับปรุงตนในดาน
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม และเพื่อนําขอมูลไปใชประเมินผลการดําเนินงานแนะแนวและงานอื่นๆ 
ของสถานศึกษา73

     สรุปวา   งานติดตามและประเมินผล  เปนบริการที่ใหความสนใจนักเรียนในลักษณะ   
ตอเนื่อง  จากที่นักเรียนไดรับบริการแนะแนว  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาไปใชในการประเมินผลการให
บริการแนะแนวตางๆ  และปรับปรุงแกไขดําเนินงานตอไป

     ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยจึงกําหนดขอบขายของภาระงานแนะแนวในสถานศึกษา 
ประกอบดวย  5  งาน ดังนี้

     71กรมวิชาการ, คูมือการจัดกิจกรรมแนะแนว, 21-22.
     72พนอ   อนัญญพร,  “การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 12,”  54.
     73กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช  2544  คูมือการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ  :  กรมวิชาการ, 2545), 7.
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     1.  งานศึกษารวบรวมขอมูลเปนรายบุคคลเปนการบริการที่เกี่ยวของกับการเก็บขอมูล
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียนแลวรวบรวมขอมูลของนักเรียนแตละคนไวในระเบียนสะสม ซ่ึงเปน
แหลงรวบรวมขอมูลของนักเรียนแตละคนที่สะดวกตอการนําไปใชประโยชน

     2.  งานสารสนเทศเปนบริการที่เกี่ยวของกับการเสนอความรู  ขอมูลและสารสนเทศ    
ดานการศึกษา  การประกอบอาชีพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  หรือการปรับตัว และเรื่องอื่นๆ ที่นักเรียน
ควรทราบหรือตองการทราบโดยใชวิธีการและกิจกรรมตางๆ

     3.  งานใหคําปรึกษาเปนบริการที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษา  เพื่อชวยเหลือใหนักเรียน
เขาใจตนเองและสิ่งแวดลอม  ชวยใหเกิดการตัดสินใจ  การพิจารณาแกไขปญหา  หรือพัฒนา      
ศักยภาพของตนเอง  ตลอดจนการปรับตัวใหสามารถอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข

     4.  งานปองกัน  สงเสริม  พัฒนาและชวยเหลือ  เปนบริการที่ชวยใหนักเรียนสามารถ   
วางแผนการเรียน  การศึกษาตอ  การเลือกอาชีพใหเหมาะสมกับตนเอง และการจัดหาทุนการศึกษา
โดยผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมพิจารณาและรวมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดวางตัวบุคคล

     5.  งานติดตามผลประเมินผลเปนบริการที่ใหความสนใจนักเรียนในลักษณะตอเนื่อง  
จากการนักเรียนไดรับบริการแนะแนวเพื่อนําขอมูลที่ไดมา  ไปใชในการประเมินผลการใหบริการ
แนะแนวตางๆ และการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตอไป

โครงการองคกรแนะแนว
     การดําเนินงานแนะแนวใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและบรรลุผล  จําเปนอยางยิ่งที่   

จะตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกสวนในสังคม และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน        
จึงควรกําหนดโครงสรางการบริหารแนะแนว  ซ่ึงกรมวิชาการ  ไดแสดงไวดังนี้

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

คณะอนุกรรมการแนะแนว

คณะทํางานแนะแนว

ผูปฏิบัติงาน

แผนภูมิที่  6  แสดงโครงสรางองคกรแนะแนว
ที่มา  :  กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2544  คูมือการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ  :  กรมวิชาการ,2545), 8.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



56

     จากแผนภูมิที่  6  โครงสรางองคกรแนะแนว  ไดกําหนดคณะบุคคลผูรับผิดชอบใน    
การดําเนินการ ดังนี้

     1.  คณะอนุกรรมการแนะแนว  ประกอบดวย  ผูชวยผูบริหารที่รับผิดชอบงานแนะแนว
เปนประธาน  หัวหนาหมวดวิชา  หัวหนางานที่เกี่ยวของ  หัวหนาครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น  ผูแทน
นักเรียน  ผูแทนผูปกครอง และประธานคณะทํางานงานแนะแนวเปนกรรมการ  มีหัวหนางาน    
แนะแนวเปนเลขานุการ  จํานวนคณะกรรมการควรใหเหมาะสมกับจํานวนครูในสถานศึกษาและ   
อยูในดุลยพินิจของผูบริหารสถานศึกษา

     บทบาทหนาที่ของคณะอนุกรรมการแนะแนว
         1.1  ศึกษาขอมูลพื้นฐานการแนะแนว  วิเคราะหนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน
         1.2  กําหนดยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ
         1.3  นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินการ
         1.4  รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา
         1.5  แตงตั้งคณะทํางานแนะแนวตามความเหมาะสม
     2.  คณะทํางานแนะแนว  ประกอบดวยครูและบุคคลที่คณะอนุกรรมการแนะแนว

พิจารณา  ทั้งนี้  ควรคํานึงถึงขนาดของสถานศึกษา  ขอบขายการแนะแนว  การจัดแบงกลุมใน
ลักษณะอื่นๆ  และสอดคลองกับศักยภาพของสถานศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

     บทบาทและหนาที่ของคณะทํางาน
         2.1  ดําเนินงานตามยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ
         2.2  กํากับ  ติดตา  และประเมินผล
         2.3  ศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงานเพื่อนําไปใชในการปรับปรุง  พัฒนาและวางแผน

ตอไป
         2.4  รายงานผลการดําเนินงานตอคณะอนุกรรมการ
     3.  ผูปฏิบัติงาน  การดําเนินงานแนะแนวใหไดผลดี  มีประสิทธิภาพ  สามารถเขาถึง       

ผูเรียนไดเปนรายบุคคล  จําเปนตองระดมสรรพกําลังทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเขามามี  
สวนรวม  ไดแก  ผูบริหาร  ครู  ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น  ครูแนะแนว  ผูเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน
และส่ือมวลชน  โดยมรบทบาทหนาที่ ดังนี้

         3.1  ผูบริหาร   ผูบริหารตองใหความสําคัญ และเปนผูนําในการบริหารจัดการ  
กําหนดทิศทางแนะแนวของสถานศึกษาเพื่อใหกระบวนการแนะแนวเอื้อประโยชนตอการพัฒนา    
ผูเรียนอยางแทจริง
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              1)  สรางระบบงานและจัดโครงสรางองคกรแนะแนวของสถานศึกษาใหชัดเจน
              2)  สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของงานแนะแนว
              3)  สงเสริมใหครูอาจารยไดรับความรูเพิ่มเติม ในเรื่องจิตวิทยา และการแนะแนว  

เพื่อใหสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู และเชื่อมโยงสูการดํารงชีวิต
              4)  คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสมทําหนาที่

ครูแนะแนว  ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว
              5)  ดูแล  กํากับ  นิเทศ  ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวอยางเปน

ระบบ
              6)  รวมมือในการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น  แกไข  สรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติ

งานแนะแนว
              7)  เปนผูนําทางการแนะแนว และใชกระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนว   

ในการบริหารสถานศึกษา
              8)  สงเสริมความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางครู  ผูปกครองและชุมชน
              9)  ประสานดานการแนะแนว  ระหวางสถานศึกษา  องคกรภาครัฐและเอกชน  

บาน  ศาสนสถาน  ชุมชน  ในลักษณะเครือขายการแนะแนว
         3.2  ครู   ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามจุดมุงหมายของ

หลักสูตร  ครูทุกคนจึงควรมีบทบาทหนาที่  ดังนี้
              1)  ศึกษาขอมูลของผูเรียนเปรายบุคคลเพื่อรูและเขาใจผูเรียนอยางแทจริง
              2)  ศึกษาเพิ่มเติมความรูดานจิตวิทยาและการแนะแนว
              3)  ใหคําปรึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาที่สอน  เพื่อการวางแผนในการศึกษาตอ    

การประกอบอาชีพ และบุคลิกภาพที่พึงประสงคในการประกอบอาชีพนั้นๆ
              4)  ใหขอมูลการรูจักและเขาใจผูเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู  ใหผูเรียน     

ไดพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
              5)  สอดสองดูแลผูเรียน และประสานขอมูลกับครูที่ปรึกษา  ครูประจําชั้น และ    

ครูแนะแนว
              6)  มีสวนรวมในการดําเนินงานแนะแนวของสถานศึกษา  ในลักษณะเครือขาย   

การแนะแนว
              7)  สอดแทรกและบูรณาการกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึง

ประสงคตามจุดหมายของหลักสูตรในรายวิชาตางๆ
         3.3  ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น   ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น  เปนผูที่อยูใกลชิดกับผูเรียน

และบุคคลเปนสําคัญในการดูแลชวยเหลือผูเรียน  ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น จึงควรมีบทบาท ดังนี้
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              1)  รวบรวมขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคล  จัดทําขอมูลเปนระบบ และเปน
ปจจุบัน

              2)  คัดกรอง  จําแนกกลุมผูเรียนเปนกลุมปกติ  กลุมพิเศษ และประสานงานกับครู
แนะแนว

              3)  ดูแลชวยเหลือใหคําปรึกษากรณีมีปญหาที่ไมยุงยากซับซอนทั้งรายบุคคลและ
รายกลุม

              4)  จัดกิจกรรมโครงการ/โครงงาน  สงเสริม  พัฒนาผูเรียนใหรูจักรักและเห็นคุณคา
ในตนเอง  มีทักษะชีวิต และทักษะทางสังคมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย

              5)  ติดตามผลการสงเสริมพัฒนา และดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางตอเนื่อง
              6)  ประสานงานกับผูปกครอง ชุมขน และหนวยงานที่เกี่ยวของ   เพื่อรวมกัน          

ใน  การสงเสริมพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาผูเรียน
              7)  มีสวนรวมในการประเมินผลและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานแนะแนวของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
         3.4  ครูแนะแนว  ควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
              1)  เปนที่ปรึกษาแกครูและผูเกี่ยวของทุกคนในการใหความรู  เทคนิคกระบวนการ

แนะแนวตามหลักจิตวิทยาและการแนะแนว  โดยจุดประกายใหครูทุกคนใชกระบวนการแนะแนว
พัฒนาจิตใจของผูเรียนอยางตอเนื่องและจริงจัง  เปนแกนนําใหความรู คําแนะนําแกครู  ผูปกครอง 
และผูเกี่ยวของ  ในการรูจักและเขาใจผูเรียนดวยวิธีการตางๆ  เชน  การใชระเบียนสะสม  การใช
แบบทดสอบ  การสังเกต  การสัมภาษณ  การเยี่ยมบาน ฯลฯ  ใหความรูแกครูทุกคนในการใช    
เครื่องมือ  การรูจักการคัดกรองผูเรียน  เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรม
สําหรับผูเรียน  ทุกกลุมใหสอดคลองกับความสามารถ  ความถนัด  ความสนใจ  และสามารถพัฒนา
ตนเองไดเต็มศักยภาพและใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ  ลักษณะผูเรียนกลุมพิเศษประเภท
ตางๆ และเสนอแนวทางในการดูแล ชวยเหลือ สงเสริมและพัฒนา

              2)  เปนผูใหคําปรึกษาแกผูเรียน  ผูปกครอง และผูมาขอรับบริการทั่วไป  ทั้งดาน
การสงเสริมพัฒนา  ปองกันและแกไขปญหา  โดยใหคําปรึกษาที่ครอบคลุมทั้งดานการเรียน  อาชีพ  
ชีวิตและสังคมทั้งรายกลุมและรายบุคคล  ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล  จัดทํากรณีศึกษาและประสาน
งานกับผูเกี่ยวของทั้งในและนอกสานศึกษาในการดูแลชวยเหลือผูเรียนกลุมพิเศษหรือ สงตอผูเรียน  
ที่ยากตอการชวยเหลือ

              3)  เปนผูประสานงานผูที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษาเปนระบบเครือขาย
ในการดําเนินงานแนะแนว และการดูแลชวยเหลือผูเรียน  โดยประสานงานการจัดทําขอมูล  การรูจัก
และเขาใจผูเรียน  ประสานความรวมมือกับครู  ผูบริหารและผูเกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา
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ในการจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการตางๆ    รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ประสานงานกับ           
ผูปกครอง  ชุมชน  ในการดูแลชวยเหลือ  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนตามความถนัด  ความสนใจและ
ความสามารถและประสานงานกับครูและผูมีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงาน  รายงานผล 
และพัฒนางาน

     นอกจากนี้  ในฐานะหัวหนางานแนะแนว  ซ่ึงเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา  จะตองมีบทบาทตามที่กําหนด และบทบาทสําคัญ คือ         
การศึกษาสํารวจ  ติดตามผลการเรียนของผูเรียนรายบุคคล  ระดับชั้น  ระดับชวงชั้น และระดับกลุม
สาระการเรียนรูในแตละปการศึกษา  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนการจัดหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ปรับปรุงแกไข และพัฒนาการดําเนินงานดานตางๆ

         3.5  ผูเรียน   ผูเรียนจะรูจักและพัฒนาตนใหมีความสมบูรณเต็มตามศักยภาพ  ตองมี
ความรับผิดชอบตอตนเอง  ทั้งดานการเรียน  ดานอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ  รวมทั้งการทํา
ประโยชนเพื่อสวนรวม  ซ่ึงบทบาทของผูเรียนควรมีดังนี้

              1)  รูจักตนเองทุกดานทั้งความถนัดความสามารถ  ความสนใจ  คานิยม  อารมณ
และบุคลิกภาพ  ดวยการสํารวจ  วิเคราะหและประเมินตนเองตามสภาพจริง

              2)  รูจุดเดนจุดดอยของตนและปรับปรุงพัฒนา
              3)  รูจักวิธีเรียนที่เหมาะสม
              4)  วางแผนชีวิตในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
              5)  ใหความชวยเหลือผูอ่ืนทั้งดานการเรียน  การแกปญหา และการปรับตัว
              6)  มีสวนรวมในการปองกัน  พัฒนาและแกไขปญหาของสถานศึกษา
         3.6  ผูปกครอง   ผูปกครองในฐานะที่เปนผูใกลชิดบุตรหลานมากที่สุด  จึงมีบทบาท

สําคัญในการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย  จิตใจ และความสามารถในการเรียนรู  ผูปกครองจึง
ควรมีบทบาทในการสนับสนุนผูเรียน ดังนี้

              1)  เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตครอบครัวที่มีความรัก  ความเขาใจ          
และความอบอุน

              2)  ยอมรับในศักยภาพของผูเรียน  ใหโอกาสผูเรียนไดสํารวจตนเอง                    
เพื่อประกอบการตัดสินใจการเลือกแผนการเรียน  การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ

              3)  ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนตอ  
การพัฒนา ปองกันและแกไขปญหาผูเรียน

              4)  มีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการแนะแนว  และจัดทําเอกสาร    
รวมกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา

              5)  เปนที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีงามใหกับผูเรียน
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         3.7  ชุมชน   ชุมชนเปนสังคมของการเรียนรูและมีสวนรวมในการดูแล  ชวยเหลือ    
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนในแนวทางที่เหมาะสม  ดังนั้น  ชุมชนควรมีบทบาท ดังนี้

              1)  เปนแบบอยางที่ดีแกเด็กและเยาวชน
              2)  สอดสอง  ดูแล  ใหความชวยเหลือเด็กและเยาวชนเสมือนบุตรหลานของตนเอง  

ทั้งดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  โดยไมแสวงหาประโยชนจากเด็กและเยาวชน
              3)  รวมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนมีโอกาสใชเวลาอยางสราง

สรรค
              4)  เปนแหลงเรียนรูและฝกงานแกเด็กและเยาวชนในการเพิ่มพูนประสบการณดาน

ความรูและการงานอาชีพ
              5)  ติดตามผลการดําเนินงาน  สะทอนปญหาและแสดงความคิดเห็นที่เปน

ประโยชนตอการพัฒนาผูเรียน  แกผูปกครอง  ครู  ผูบริหารสถานศึกษา
         3.8  ส่ือมวลชน   ส่ือมวลชนมีอิทธิพลในการใหขอมูล  การสรางเจตคติและคานิยม  

แกผูเรียน   ส่ือมวลชนจึงมีบทบาทในการแนะแนว  ดังนี้
              1)  ใหความรวมมือในการเผยแพรขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชน  นาสนใจ     

ในเชิงสรางสรรคตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
              2)  ใหการสนับสนุนและเปนเครือขายในการพัฒนาและขยายผลการแนะแนวอยาง

จริงจังตอเนื่อง  สม่ําเสมอ74

ระบบการดําเนินงานแนะแนว
     ในการกําหนดใหครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว  รูจักและเขาใจผูเรียนเปน          

รายบุคคล  มีความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายทั้งในและนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อพัฒนาผูเรียนนั้น  สถานศึกษาควรจัดระบบการดําเนินงานแนะแนว  ซ่ึงกรมวิชาการไดเสนอ    
รูปแบบการดําเนินงาน  ดังนี้

     74กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2544  คูมือการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ  :  กรมวิชาการ, 2545), 8-14.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



คณะทํางานแนะแนว

คัดกรองผูเรียน

กลุมปกติ กลุมพิเศษ

ครูทุกคน
  ผูปกครอง
ชุมชนเพื่อน

 ครูแนะแนว  ครูที่ปรึกษา/
            ครูประจําช้ัน

 ดําเนินกิจกรรมสงเสริม
 พัฒนา  ปองกัน  แกไข

           บรรลุเปาหมาย
ผูเรียน ดี มีปญญา มีความสุข

 ติดตามประเมินผล

          ผูเช่ียวชาญ

รายงานผล

ชวยเหลือได ยากตอการชวยเหลือ
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แผนภูมิที่  7  แผนภูมิระบบการดําเนินงานแนะแนว
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ,  เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2544  คูมือการบริหารจัดการแนะแนว   (กรุงเทพฯ  :  กรมวิชาการ, 2545),  15.

     จากแผนภูมิที่  7  ระบบการดําเนินงานแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา          
จะเห็นไดวาการแนะแนว  เปนบทบาทของครูทุกคนที่จะตองรูจักและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล  
และจัดกิจกรรมบริการตางๆ  เพื่อสงเสริม  พัฒนา  ปองกัน  แกไข  โดยครูทุกคนควรดําเนินการ ดังนี้

     1.  ศึกษาและรวบรวมขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
     2.  คัดกรองผูเรียนเพื่อจําแนกผูเรียนออกเปน  2  กลุม คือ  กลุมปกติและกลุมพิเศษ
     3.  ดูแล  ชวยเหลือ  ใหคําปรึกษาในดานตางๆ ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
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     4.  พัฒนาระบบขอมูลและภูมิความรูที่ทันสมัย  เปนประโยชนและจําเปนในการดําเนิน
ชีวิต

     5.  ประสานงานกับผูปกครอง  ชุมชน  เพื่อการรวมมือในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
     6.  ประสานงานกับผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อการดูแลชวยเหลือ

และการสงตอผูเรียน
     7.  จัดกิจกรรมทั้งภายในและนอกหองเรียน  เพื่อปองกัน แกไข และสงเสริมพัฒนา     

นักเรียนทุกคน  รวมทั้งผูที่มีความสามารถพิเศษ  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  ตลอดจนผูมีปญหาชีวิต
และสังคม  ใหสามารถพัฒนาตนไดอยางเต็มศักยภาพ

     8.  รวมจัดบริการตางๆ  เชน  จัดบริการดานสุขภาพ  จัดหาทุนและอาหารกลางวัน  จัดหา
งาน  จัดใหมีการฝกงานและหารายไดระหวางเรียน  จัดศูนยการเรียนรูใหนักเรียนเพื่อการวางแผน
ชีวิต  จัดบริการชวยนักเรียนที่มีปญหาหรือความตองการพิเศษ  และติดตามผลผูเรียนทั้งในปจจุบัน
และจบการศึกษาแลว

     9.  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและประชาสัมพันธ

การติดตามและประเมินผล
     บริการแนะแนวก็เชนเดียวกับโครงการอื่นๆ  คือ  จะตองมีการประเมินผลการทํางานเปน

ระยะๆ อยางสม่ําเสมอ  เพื่อศึกษาและตรวจสอบวา  การดําเนินงานของโครงการบริการแนะแนว  
ไดดําเนินไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวหรือไม  ซ่ึงผลที่ไดจากการประเมินผลจะ
เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับใชเปนแนวทางในการปรับปรุงบริการแนะแนว  ใหมีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     พนม   ล้ิมอารีย   ไดกลาววา   การประเมินผลโครงการบริการแนะแนว  ถาไดมีการจัดทํา
อยางกวางขวางและเหมาะสม  ก็จะชวยใหคณะกรรมการแนะแนวของสถานศึกษา ไดรูวาการจัด
บริการแนะแนวของตนมีความกาวหนามากนอยเพียงไร  มีจุดออนหรือขอบกพรองอะไรบาง          
ทําใหสามารถปรับปรุงแกไขการใหบริการของตนใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     แมวาการประเมินผลโครงการจะเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการทํางาน  แตก็ยังมี    
สถานศึกษาอีกเปนจํานวนมากที่ไมไดจัดใหมีการประเมินผลโครงการบริการแนะแนว  ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องจากมองไมเห็นความสําคัญ หรืออาจจะเปนเพราะสถานศึกษาขาดความพรอมในเรื่องกําลังคน       
งบประมาณ และเวลาที่จะปฏิบัติงานในดานนี้
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     ดังนั้น   ในการดําเนินงานเพื่อประเมินผลโครงการบริการแนะแนว  คณะกรรมการ
ประเมินผลควรจะไดพิจารณาตัดสินใจเลือกเครื่องมือและวิธีการที่เปนไปไดและดีที่สุดที่จะใชใน
การประเมินผล และควรจะไดมีการประเมินผลทั้งในดานกระบวนการ  (process  evaluation)  และ
ในดานผลผลิต  (product  evaluation)  ที่ไดจากการจัดโครงการบริการแนะแนว

หลักการติดตามประเมินผล
     การติดตามและประเมินผลควรดําเนินการทั้งในระหวางดําเนินการและการประเมินผล

รวบยอด  การติดตามและประเมินผลระหวางดําเนินการทําไดทุกระยะของการปฏิบัติงาน  ดวยการ
ประชุม  นิเทศ  กําหับติดตาม  โดยใหครูรวมคิด  รวมทํา  รวมกันแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
โดยใชแบบบันทึก  แบบรายงาน  การปฏิบัติงาน หรือแบบประเมิน  สวนการประเมินผลรวบยอด  
ควรดําเนินการภาคเรียนละ  1  คร้ัง หรือปละ  1  คร้ัง  เพื่อสรุปผลเมื่อส้ินสุดงาน/โครงการ            
การติดตามและประเมินผลการแนะแนวมีหลักการ ดังนี้

     1.  มีคณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามและประเมินผล  โดยเปดโอกาสใหทุกสวนของ
สังคมมีสวนรวม

     2.  มีการสรางตัววัดความสําเร็จทั้งดานผลผลิต  กระบวนการ และปจจัยนําเขา  อยางเปน
ระบบมีความยืดหยุนและสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

     3.  มีการจัดทําเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลใหสอดคลองตามตัวช้ีวัดความ
สําเร็จ

     4.  จัดทําแผนปฏิบัติการและพัฒนาผูมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนใหมีความรู     
ความเขาใจในเทคนิค  วิธีติดตามประเมินผล

     5.  นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน        
แนะแนวและสงเสริมเครือขายระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของ

     6.  ใชวิธีการติดตามประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง และนําขอมูลยอนกลับมาใช
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  รวมทั้งเผยแพรผลการดําเนินงานตอ         
สาธารณชน75

     75กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ,  เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช  2544  คูมือการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ  :  กรมวิชาการ, 2545), 17-18.
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ผูท่ีทําหนาท่ีติดตามและประเมินผล
     เนื่องจากงานแนะแนวเปนงานที่เกี่ยวของกับบุคลากรหลายฝาย และเปนงานที่มีขอบขาย

กวางขวาง  ดังนั้นการติดตามและประเมินผลจึงมีความจําเปนจะตองจัดทําในรูปของคณะกรรมการ  
เพื่อชวยใหการติดตามและประเมินผลไดขอมูลกวางขวางและมีความเที่ยงตรงเชื่อถือได               
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานแนะแนว     ควรประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้                 
1)  คณะกรรมการแนะแนวของสถานศึกษา 2)  ผูแทนบุคลากรฝายตางๆ ของสถานศึกษา  และ         
3)  บุคลากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญดานการแนะแนวที่ทางสถานศึกษาเชิญมารวมเปน
กรรมการ

แนวทางการบริหารจัดการแนะแนว
     การบริหารจัดการแนะแนว  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น  จําเปนตอง

อาศัยความรวมมือจากทุกคน  ทุกฝายอยางจริงจังและตอเนื่อง  ทั้งนี้เนื่องจากทุกปญหาของผูเรียน
ลวนมีสาเหตุและไมไดเกิดขึ้นทันทีทันใด  แตเปนการสั่งสมประสบการณ  ทั้งในดานความคิด  
ความรูสึกและการกระทําและหากไมไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที  ปญหาอาจลุกลามจนยากตอ
การแกไขในที่สุด  ดังนั้นเพื่อเปนการปองกัน  ดูแล  ชวยเหลือ และสงเสริมพัฒนา  ผูเรียนทุกคนให
บรรลุเปาหมายของหลักสูตร  การบริหารจัดการแนะแนวจึงควรดําเนินการอยางเปนระบบโดยมี    
ขั้นตอนดําเนินการดังนี้

     1.  การเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน  (plan)  มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการแนะ
แนวและศึกษาวิเคราะหขอมูลสภาพความตองการของผูเรียน  สภาพปญหา  นโยบายการจัดการ
ศึกษา  แผนพัฒนาการแนะแนว  ฉบับที่  3 (พ.ศ. 2545-2549) และสภาพความพรอมของสถานศึกษา 
รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ

     2.  การปฏิบัติตามแผน  (do)  มีการสรางความตระหนัก  ความเขาใจกับบุคลากรทุกคน
ทุกฝายที่เกี่ยวของ แลวดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

     3.  การกํากับ  ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  (check)  มีการติดตามและประเมินผล  
เพื่อตรวจสอบและทบทวนการดําเนินการที่ผานมา

     4.  การปรับปรุง และพัฒนา  (act)  เปนการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนวในทุกขั้นตอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และมีการจัดทํา   
รายงานผลการดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาตอไป

     การดําเนินการแนะแนวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากการกําหนดภารกิจของงาน
ใหสนองความตองการของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย  การกําหนดโครงสรางองคการ  และบทบาท
หนาที่ของบุคลากรอยางชัดเจนและมีระบบการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมแลว  การจัดการดาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



65

บุคลากรนับวามีสวนสําคัญยิ่ง  ซ่ึงในการบริหารจัดการ  มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับบุคลากรผูปฏิบัติที่
ควรคํานึงถึงดังตอไปนี้

     1.  เวลาในการปฏิบัติงาน
         การแนะแนวเปนงานปองกัน  สงเสริม พัฒนาและชวยเหลือผูเรียนทุกๆ ดาน เปนงาน

ที่เกิดขึ้นไดทุกขณะ  ตามสภาพความตองการและปญหาของผูเรียนแตละคน  ซ่ึงมีความแตกตางกัน  
ดังนั้นการดําเนินงานแนะแนวสามารถทําไดหลายวิธีไมมีรูปแบบตายตัว  นับตั้งแตการใหบริการ   
ในลักษณะตางๆ  การรวบรวมวิเคราะห  สังเคราะหขอมูลผูเรียน  การเยี่ยมบาน  การใหคําปรึกษา
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลและเปนกลุม ฯลฯ  ภารกิจเหลานี้ถือวาเปนการปฏิบัติ
งานตามหนาที่อีกลักษณะหนึ่ง  ซ่ึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหครูรูจักและเขาใจ       
ผูเรียน  การปฏิบัติงานดังกลาวที่ผูรับผิดชอบภารกิจนั้นๆ ดําเนินการเปนเวลาปฏิบัติงานเชนเดียวกับ
ครูผูปฏิบัติการสอนในรายวิชาตางๆ  แตจะนับเวลาปฏิบัติงานเปนครั้งหรืออยางไรนั้นใหอยูใน      
ดุลพินิจของผูบริหารสถานศึกษาที่จะนําเสมอตอคณะกรรมการสถานศึกษา

     2.  การประสานความรวมมือกับบุคลากรภายในสถานศึกษา
         ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญแกบุคลากรทุกกลุมทุกฝาย  โดยใหรวม

กําหนดนโยบาย  แผนงาน  และจัดประชุมชี้แจงบุคลากรภายในสถานศึกษา  เพื่อสรางความเขาใจ
และเจตคติ  ทาดีตอการแนะแนว  ตลอดจนรวมประชุมระดมความคิดและปรึกษาหารือกับบุคลากร
ภายในสถานศึกษาเปนระยะๆ  เพื่อประสานความรวมมือ และหาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิด
ขึ้นในการดําเนินงาน

     3.  การประสานความรวมมือกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา
         บุคลากรภายนอกสถานศึกษา  ที่มีบทบาทตอการแนะแนว  ไดแก  คณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครอง  ชุมชน  และผูเกี่ยวของตางๆ  จําเปนที่สถานศึกษาควรจัดทําเอกสาร
หรือเชิญประชุมรวมกัน  เพื่อสรางความเขาใจและมีเจตคติที่ดีตอการแนะแนว  รวมทั้งมีสวนรวมใน
การวางแผนของสถานศึกษา  ตลอดจนยอมรับในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไวและ  
ใหความชวยเหลือสนับสนุน  ชวยเหลืองานกิจกรรม หรือโครงการของสถานศึกษาดวยความเต็มใจ

     4.  การสรางขวัญและกําลังใจ
         การที่ผูบริหารสถานศึกษา  รองผูบริหารหรือผูชวยผูบริหาร และครูทุกคน  ถือวางาน

แนะแนวเปนภารกิจของทุกคนที่ตองรวมกันปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน  บุคลากรทุกคนจึงควร
มีสวนรวมในการประชุมวางแผนการดําเนินงานและสรุปผล  นอกจากนี้  ควรใหการสนับสนุน      
ยกยอง  ชมเชย  หรือประกาศเกียรติคุณ  บุคลากรผูปฏิบัติงานดีเดนหรือประสบความสําเร็จ      
ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษา  ฝกอบรมดูงาน  เพื่อเพิ่มพูนความรูความ
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เขาใจ  มีทักษะและประสบการณดานจิตวิทยาการแนะแนว  เพื่อนําไปใชในการพัฒนาคน  พัฒนา
งานและพัฒนาผูเรียน

         กลาวโดยสรุป  แนวทางการบริหารจัดการแนะแนวในแตละรูปแบบการจัดการศึกษา
ทั้งในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือของแตละสถานศึกษา  ยอมเปนไปตาม
สภาพของผูเรียน  สภาพปญหา  นโยบายการจัดการศึกษาและศักยภาพความพรอมของสถานศึกษา
ซ่ึงตองมีการบริหารจัดการอยางมีหลัก  มีระบบ  เปนขั้นตอน  โดยการมีสวนรวมของทุกฝายและ     
ที่สําคัญในการบริหารจัดการ  คือ  การมีแผนงานหรือแผนปฏิบัติการทั้งดานเนื้อหาสาระและเทคนิค
กระบวนการอยางเปนรูปธรรมที่สามารถสนองความตองการและจุดเนนในการพัฒนาผูเรียน  มีการ
มอบหมายใหครูทุกคนรับผิดชอบปฏิบัติตามบทบาทหนาที่  มีระบบการดําเนินงานที่ชัดเจนและ      
มีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะๆ อยางจริงจัง และตอเนื่องตลอดจน          
การพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ และเทคนิควิธีการ  รวมทั้งการกําหนดหลักการหรือสรางระบบดูแล
ความกาวหนาของผูปฏิบัติงานดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
     จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งจากตางประเทศและภายในประเทศ  ผูวิจัยได       

รวบรวมไวดังนี้
     งานวิจัยภายในประเทศ
     จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานแนะแนว  ผูวิจัยไดรวบรวมไวดังนี้
     สมศักดิ์   วัชระเสถียร  ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน

ตนในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เลย  พบวา  การจัดการแนะแนว  สถานศึกษาจัดบริการแนะแนวใหนักเรียนโดยมีคณะกรรมการและ
จัดทําแผนปฏิบัติงานแนะแนว และปญหาที่พบคือบุคลากรแนะแนวมีไมเพียงพอ และขาดแคลน  
ดานเอกสารและอุปกรณในการแนะแนว76

     อุทัย   กมลศิลป  ไดศึกษาความคาดหวังของผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาที่มีตอ    
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษามัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดรอยเอ็ด  พบวา          
ผูบริหารสถานศึกษามีความคาดหวังตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษามัธยมศึกษาโดยสวน
รวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ผูบริหารสถานศึกษามีความคาดหวังตอ       
บทบาทการปฏิบัติงานแนะแนวอยูในระดับมาก  ยกเวน ดานการเผยแพรกิจกรรมแนะแนว และ   
ดานการประสานงานกับสถาบันและบุคลากรในชุมชนอยูในระดับกลาง และมีความคาดหวังตอ  
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษามัธยมศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติที่ระดับ .05  
โดยผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญมีความคาดหวังมากกวาผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง77

     76สมศักดิ์   วัชระเสถียร,  “การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เลย”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2538),  บทคัดยอ.

     77อุทัย   กมลศิลป,  “ความคาดหวังของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอการปฏิบัติ
งานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด”  (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2538),
บทคัดยอ.
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     แนงนอย   พัวพัฒนกุล   ศึกษาวิเคราะหการจัดบริการแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  พบวา  ทบวงมหาวิทยาลัยมีการกําหนดวัตถุประสงค
ใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยมีฝายกิจการ
นักศึกษา   เปนหนวยปฏิบัติการใหทักษะวิเคราะห   ติดตามผลนักศึกษา   มีสถานที่ใชดําเนินการ    
เปนเอกเทศ  สําหรับปญหาที่พบมากที่สุดคือจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานในดานความ         
สอดคลองกับการจัดบริการแนะแนว  พบวา  มาตรฐานบุคลากรมีความสอดคลองนอยกับโครงสราง
ขององคกร78

     ชูนิท   ดิษฐสูงเนิน   ศึกษาวิจัยเร่ือง  สภาพและปญหาการจัดบริการแนะแนวในสถาน
ศึกษาระดับประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูแนะแนวและครูผูสอน  สังกัดสํานักงาน            
การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  พบวา

     1.  ครูแนะแนวและครูผูสอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน         
การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ สวนใหญทําหนาที่เปนครูประจําชั้น ไดศึกษาหาความรูดาน   
การแนะแนวจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษามาแลว    
มากกวา  3  ป   ในสถานศึกษาขนาดเล็กไมมีสถานที่สําหรับปฏิบัติ  สถานศึกษาขนาดกลางและ
สถานศึกษาขนาดใหญปฏิบัติงานแนะแนวรวมอยูในหองอื่น    ผูรับผิดชอบงานแนะแนวใน        
สถานศึกษาทุกขนาดปฏิบัติงานแนะแนวควบคูกับงานอื่น และงานแนะแนวในสถานศึกษาสวนมาก
ขึ้นอยูกับงานวิชาการ

     2.  สภาพการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ    ทั้ง  5  บริการอยูในระดับปานกลาง และการเปรียบเทียบสภาพการจัดบริการ      
แนะแนวไมแตกตางกัน

     78แนงนอย   พัวพัฒนกุล,  “การวิเคราะหการจัดบริการแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ
ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยา
การศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538),  บทคัดยอ.
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     3.  ปญหาการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก   ขนาด
กลางและขนาดใหญ  ทั้ง  7  ดานอยูในระดับปานกลาง  ยกเวนปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรในชุมชน  
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางประสบปญหาในระดับมาก  สถานศึกษาขนาดใหญประสบ
ปญหาในระดับปานกลาง  ปญหาที่สถานศึกษาทุกขนาดประสบมากที่สุด  ไดแก  ขาดบุคลากร  วัสดุ
อุปกรณสําหรับการปฏิบัติงานแนะแนว  และปญหาการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา               
ทั้ง  3  ขนาด  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5  จํานวน  3  ดาน  ไดแก  
ปญหาการปฏิบัติงานแนะแนว และปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรในชุมชน79

     พนอ    อนัญญพร  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปญหาการดําเนินงานแนะแนวของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 12  พบวา

     1.  สภาพการจัดบริการแนะแนว  มีการจัดบริการแนะแนวครบทั้ง  5  ดาน  คือ  บริการ
ศึกษาและรวบรวมขอมูลนักเรียนรายบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพ  สุขภาพ  ผลสัมฤทธิ์  ความถนัด    
การปรับตัว  ความสนใจ  และโครงการชีวิตในอนาคต  บริการสนเทศและบริการใหคําปรึกษาทาง
ดานการศึกษา  อาชีพ  สวนตัว  สังคมและการปรับตัว  บริการจัดวางตัวบุคคลทางการศึกษาและ
อาชีพ และบริการติดตามและประเมินผลนักเรียนที่ไดรับบริการแนะแนวและนักเรียนที่จบจาก  
สถานศึกษาไปแลว

     2.  ปญหาการจัดบริการแนะแนวในแตละดาน คือ ครูไมมีเวลาในการรวบรวมขอมูล  
ขาดเอกสารในการใหบริการและขาดคนที่มีความรูความสามารถในการจัดปายนิเทศ  นักเรียน        
ไมกลาขอคําปรึกษา  นักเรียนไมใหความสนใจในการจัดวางตัวบุคคล  และการติดตามนักเรียน      
ทําไดไมทั่วถึง

     3.  ครูประจําชั้นและครูแนะแนว  มีสวนรวมในการจัดบริการแนะแนวและมีสวนรวมใน
การประเมินผลการดําเนินงานแนะแนว80

     79ชูนิท   ดิษฐสูงเนิน,  “สภาพและปญหาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูแนะแนวและครูผูสอน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2539),  ง.

     80พนอ   อนัญญพร,  “การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 12”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), 118-120.
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     รติกร   แกวแท  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  สภาพการจัดบริการแนะแนวตามความคาดหวังและ
ตามความจริงในสถานศึกษาระดับขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ  ผลการวิจัยพบวา

         1.  สภาพปจจุบันของการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา
ในจังหวัดเพชรบูรณ ทุกดานอยูในระดับปานกลาง

         2.  ความคาดหวังของครูแนะแนวที่ตองการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาขยาย
โอกาสทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ ทุกดานอยูในระดับมาก81

     สมปอง   สุขหอม   ศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษาบทบาทการบริหารงานแนะแนวของ         
ผูบริหารสถานศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัด  เขตการศึกษา 3  พบวา

     1.  ผูบริหารสถานศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ในสังกัดสํานักงาน    
การประถมศึกษาจังหวัด  เขตการศึกษา 3  แสดงบทบาทการบริหารงานแนะแนว  โดยสวนรวมและ
รายดานในระดับปานกลาง

     2.  ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณดํารงตําแหนง  ผูบริหารสถานศึกษาตางกัน
แสดงบทบาทการบริหารงานแนะแนว โดยสวนรวมและรายดานไมแตกตางกัน

     3.  ผูบริหารสถานศึกษาที่ดํารงตําแหนงในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน  แสดงบทบาท
การบริหารงานแนะแนวโดยสวนรวมและรายดานไมแตกตางดัน82

     สุจินต   สุดคิด   ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติงานแนะแนวของสถานศึกษาประถม
ศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  พบวา

     1.  ระดับปญหาการปฏิบัติงานแนะแนวของสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในภาพรวมและรายองคกรประกอบอยูในระดับปานกลาง

     2.  ปญหาการปฏิบัติงานแนะแนวของสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน         
การประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีขนาดสถานศึกษาตางกันมีปญหาการปฏิบัติงาน       
แนะแนวไมแตกตางกัน

     81รติกร   แกวแท,  “สภาพการจัดบริการแนะแนวตามความคาดหวังและตามความจริงใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539),  ง.

     82สมปอง   สุขหอม,  “การศึกษาบทบาทการบริหารงานแนะแนวของผูบริหารโรงเรียน
ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  เขตการศึกษา 3”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, 2540),  ง.
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     3.  ปญหาการปฏิบัติงานแนะแนวของสถานศึกษาประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน         
การประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ประเภทสถานศึกษาตางกัน  มีปญหาการปฏิบัติงาน   
แนะแนวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  โดยที่สถานศึกษาที่ไมใชตนแบบ         
มีปญหาการปฏิบัติงานแนะแนวมากกวาสถานศึกษาตนแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว

     สําหรับขอเสนอแนะการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดแก  ควรจัดอบรมครูแนะแนว  จัดใหมี     
การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานแนะแนว  จัดใหมีเครื่องมือสํารวจขอมูลนักเรียนใหเปนแบบเดียว
กัน  จัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความตองการของนักเรียนและจัดทําเอกสาร  ตํารา  ใหครู       
ใชเปนแนวทาง83

     วิเรืองไร  วงศวรรณา   ไดศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงานแนะแนวของผูบริหาร
ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  พบวา  
ปญหาในการบริหาร คือ  บุคลากรขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานแนะแนว  ขาดงบประมาณใน
การดําเนินงาน  ขาดวัสดุอุปกรณ และขาดการติดตามผลอยางตอเนื่อง  ครูและนักเรียนไมเห็นความ
สําคัญของงานแนะแนว84

     กาญจนา   สุขสะอาด   ศึกษาการดําเนินงานบริการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  พบวา

     1.  ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สงขลามีการดําเนินงานบริการแนะแนวในสวนรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง

     2.  ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สงขลาที่มีประสบการณการดํารงตําแหนงตางกันมีการดําเนินงานบริการแนะแนวโดยสวนรวมและ
รายดาน  ในดานการบริหารติดตามผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01                
โดยผูบริหารที่มีประสบการณการดํารงตําแหนงตั้งแต  13  ปขึ้นไปมีการดําเนินงานบริการแนะแนว   
มากกวาผูบริหารที่มีประสบการณการดํารงตําแหนงต่ํากวา  13  ป

     83สุจินต   สุดคิด,  “การศึกษาปญหาการปฏิบัติงานแนะแนวของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542),  ง.

     84วิเรืองไร  วงศวรรณา,  “ความสัมพันธระหวางการบริหารงานแนะแนวของผูบริหารกับ
การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดราชบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว   บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542),  บทคัดยอ.
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     3.  ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สงขลาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกันมีการดําเนินงานบริการแนะแนวโดยรวมและ       
รายดานไมแตกตางกัน

     4.  ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานบริการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา  คือ  ควรจัดอบรมครูผูทําหนาที่   
ดานการแนะแนว   จัดอัตรากําลังครูแนะแนวอยางนอยสถานศึกษาละหนึ่งคน  ควรมีการบันทึก 
พฤติกรรมนักเรียนอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน  ผูบริหารระดับสูงควรใหความสําคัญกับการ      
แนะแนวและติดตามผลอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ85

     จิรัฐยา   โรจนครินทร   ศึกษาวิจัยการบริหารงานแนะแนวสถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  พบวา

     1.  ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวา  สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองอุบลราชธานีมีการดําเนินการบริหารงานแนะแนวดาน       
การบริหารงานแนะแนว  5  ดาน  ดานการสนับสนุนงานแนะแนว และ ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
สวนครูแนะแนวและครูผูสอนมีความคิดเห็นวามีการดําเนินการบริหารงานแนะแนวในระดับมาก

     2.  ขาราชการครูที่มีตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานแนะแนว         
สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองอุบลราชธานี  
ดานการดําเนินการจัดบริการแนะแนวไมแตกตางกัน   สวนดานการบริหารงานแนะแนว              
ดานการสนับสนุนงานแนะแนวและในภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05

     3.  ขอราชการครูที่มีอายุราชการตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานแนะแนว    
สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองอุบลราชธานี  
ดานการดําเนินการจัดบริการแนะแนว  ดานการบริหารงานแนะแนว  ดานการสนับสนุนงาน        
แนะแนว และในภาพรวมมีความแตกตางกัน86

     85กฤษณา   สุขสะอาด,  “การศึกษาการดําเนินงานบริการแนะแนวของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542),  ง.

     86จิรัฐยา   โรจนครินทร,  “การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี”     (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี,
2545),  ง.
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     เพิ่มศักดิ์   อุนไทยแท    ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานแนะแนวของกลุมสถานศึกษา
โพธ์ิแกว  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐมพบวา

     1.  การบริการงานแนะแนวของสถานศึกษา  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยการ
บริการงานแนะแนวของสถานศึกษา  ดานบริการงานปองกัน  สงเสริม  พัฒนา   ชวยเหลืออยูใน
ระดับปฏิบัติมาก  นอกนั้นไดแก  การบริการงานแนะแนวของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานบริการ
งานศึกษาและรวบรวมขอมูลดานบริการงานสนเทศ  ดานบริการใหคําปรึกษา และดานติดตามและ
ประเมินผลอยูในระดับปฏิบัติปานกลาง

     2.  การบริการงานแนะแนวของสถานศึกษา  เมื่อจําแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
ระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา  งานครูที่ปรึกษา  งานครูประจําชั้นอยูในระดับปฏิบัติ  
ปานกลาง  และเมื่อเปรียบเทียบการบริการงานแนะแนวของสถานศึกษาพบวาไมมีความแตกตางกัน

     3.  การบริการงานแนะแนวของสถานศึกษา  เมื่อจําแนกตามงานของครูแนะแนว อยูใน
ระดับปฏิบัติปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบการบริการงานแนะแนว   พบวามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในดานบริการงานใหคําปรึกษาและบริการงานติดตามและประเมิน
ผล87

งานวิจัยตางประเทศ
     ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบรหารงานแนะแนวจากตางประเทศ  ดังนี้
     เนอรมี่ (Nurmi)  ไดศึกษาการตระหนักในอนาคตของวัยรุน  การวางแผนชีวิตและ      

การเรียนรูทางสังคมจากการพูดคุยในครอบครัว  โดยใชแบบสอบถามกับแมบาน จํานวน  138  คน 
พบวา  เด็กวัยรุนมุงหวังในอาชีพในอนาคต  การศึกษา และการมีครอบครัวและในดานการคิด     
เกี่ยวกับการวางแผนชีวิต    พบวา    การตั้งจุดมุงหมายในการศึกษาของวัยรุนจะสูงกวาการตั้ง            
จุดมุงหมายของมารดาที่มีตอวัยรุน88

     87เพิ่มศักดิ์   อุนไทยแท,  “การบริหารงานแนะแนวของกลุมโรงเรียนโพธิ์แกว สํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”     (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2545),  101.

     88Jari  Erik  Nurmi,  “Adolescents,  Future  Orientation,  Life  Span  and  Socialization
in  the  Family  Context,”  Paper  Presented at the Biennial  Meeting of  the  International  Society
for  the  Study  of  Behavior  Department,  (July 1987) : 10.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



74

     เนอรมี่  (Nurmi)  ไดศึกษาเพศ  อายุ  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  และลักษณะ          
ปฏิสัมพันธในครอบครัวที่มีผลตอการตระหนักในอนาคตของวัยรุน   กลุมตัวอยางเปนเด็กวัยรุน   
148  คน  อายุ  10-11  ป, 14-15  ป และ 17-19  ป  พบวา  ลักษณะของอายุ  เพศ  ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมและการปฏิสัมพันธในครอบครัวมีผลตอการตระหนักในอนาคตของวัยรุน  โดยการวาง
เปาหมายไวอยางกวางๆ และคลุมเครือจะลดลงเมื่อเขามีความรูเกี่ยวกับการวางจุดมุงหมายในอนาคต
และวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับสูง  จะมีการตระหนักในอนาคต
สูงกวาวัยรุนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับต่ํา  และพบวาการพัฒนาการ
ตระหนักในอนาคตที่สําคัญก็คือ  การไดมีการอภิปรายกันในเรื่องดังกลาว89

     เพจและโรบินสัน (Page  and  Robinson)  ไดศึกษาบทบาททางเพศและการตระหนักใน
อนาคตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแคนาดา  เพศชาย  86  คนและเพศหญิง  137  คน   พบวา       
นักศึกษาเพศชายใหความสําคัญในการวางแผนอาชีพในอนาคตของตนเอง  และอาชีพที่วางแผนไว
แตกตางไปจากครอบครัวบิดามารดา  และในดานการมองอนาคตจะมองอนาคตของตนเองในแงดี90

     มูคารับ  (Moukarab)  ไดศึกษาความตองการแนะแนวของเด็กนักเรียนอายุ  14-18 ป     
ในประเทศอียิปต  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนในประเทศอียิปตเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
โปรแกรมแนะแนวภายใตจุดประสงคสําคัญที่สุด  6  ประการ  คือ  การสรางสัมพันธภาพระหวาง  
ครูกับนักเรียน   การดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนรู  และการศึกษาของผูใหความชวยเหลือ  การให  
ขอสนเทศ  การสรางสัมพันธภาพระหวางบานกับสถานศึกษา  การติดตอประสานงานกับผูใหความรู
ของสถานศึกษาและหนวยงานอื่นๆ  การใหความชวยเหลือ หรือการแกไขของนักเรียน91

     89Jari  Erik  Nurmi,  “Age, Sex, Social Class, and Quality of  Family  Interaction  as
Determinants  of Adolescents,”  Adolescence  22, 88 (1987) : 977-991.

     90Stewart  Page  and Anne  Robinson, “Gender Role and  Future Orientation in a
Canadian  University,”  Canadian  Journal of  Counseling  22, 2 (May 1988) : 91-101.

     91Moukarab, 1990, อางถึงใน  วิเรืองไร  วงศวรรณา,  “ความสัมพันธระหวางการบริหาร
งานแนะแนวของผูบริหารกับการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาและการ
แนะแนว   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542),  42.
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     จอหนสัน  (Johnson)   ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่สงผลตอแผนการใหคําปรึกษา
ที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน   พบวา  แผนการแนะแนวในปจจุบันควรไดรับการปรับปรุงแกไข     
เพื่อใหเหมาะสมกับเปาประสงค   ยอกจากนั้นการสํารวจประสิทธิผลของแผนงานของโรงเรียน     
จะสามารถนํามาใชไดกับฝายกิจกรรมการปองกันการศึกษาและผูมีวิชาชีพเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา
ที่แสวงหาแผนงานการใหคําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพที่มุงใหความสําคัญกับความกาวหนาของ      
นักเรียน92

     แอปเปลไวท  (Applwhite)   ไดศึกษาวิจัยกรณีศึกษาความคิดริเร่ิมในการปรับปรุงการใช
ใหเหมาะสมกับการวางแผนงานและการประเมินโครงงาน  พบวา  มีการจัดเตรียมสารสนเทศที่เกี่ยว
กับการแนะแนวในกระบวนการรับรองวิทยฐานะของสมาคมรัฐภาคกลางซึ่งไดรับการพัฒนาและ
การนําไปใชสําหรับภาควิชา  คณะทํางานและการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในพื้นที่     
ชุมชนขนาดใหญ  กรณีศึกษานี้ไดจัดทําเปนเอกสารของกิจกรรมและผลที่ไดรับของการรับรอง     
วิทยฐานะที่เกิดขึ้นภายใตการแนะนําของผูจัดทําวิทยานิพนธ  รวมไปถึงรายงานการศึกษาตนเอง      
ผูมีสวนรวม  ซ่ึงไดจัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับจุดแข็งและขอจํากัดของแผนงานวิชาการของโรงเรียน  
ภาวะผูนําขององคการ  ฝายกิจกรรมและการบริการนักเรียนและทรัพยากรของโรงเรียน  เชนเดียวกับ
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรซ่ึงประกอบดวยเปาประสงคระยะสั้นและยาวสําหรับการปรับปรุง       
โรงเรียนในอนาคต93

     92Donita  Louise  Johnsoft, “Significant  Factors  Influencing an  Effective School
Counseling Program,”  Philosophy dissertation of  Walden  University, 2004, [Online], accessed 2
February 2004. Avaiable from http://www lib.umi.com/disseration/fullcit/309793/

     93Erain  Maeissa Applwhite, “A  Case  Study of an  urban  elementary school
inprovement initiative  using  an  adaptation  of a program p;anning  and  evaluation framework”
Psychology dissertation of  Rutgers The  State University of  New Jersey, 2004, 2004, [Online],
accessed 2  February 2004. Avaiable from http://www lib.umi.com/disseration/fullcit/3106379/
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     แอนเดอรสัน  (Anderson)   ศึกษาเปรียบเทียบความตองการของการนิเทศของผูให       
คําปรึกษาในระดับการพัฒนาที่ตางกัน   ผลการวิจัยพบวา  ผูที่เกี่ยวของสวนใหญไดรับการนิเทศ
แบบคลีนิก     การนิเทศมีลักษณะเปนการผสมผสานทั้งการนิเทศเปนรายบุคคลและแบบกลุม  เพศ
ไมมีผลตอการไดรับการนิเทศแบบคลีนิก   กระบวนกระบวนการนิเทศและความตองการดานเนื้อหา
มีความแตกตางระหวางระดับการพัฒนา  ระยะเวลาของประสบการณของผูใหคําปรึกษาสงผลตอ
กระบวนการนิเทศและความตองการดานเนื้อหา    สถานภาพที่ไดรับกลับคืนมาสงผลตอความ
ตองการดานเนื้อหาการนิเทศเทานั้น  และระดับการศึกษาไมมีผลตอกระบวนการนิเทศและความ
ตองการดานเนื้อหา94

สรุป
     การที่ผูบริหารจะบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของสถานศึกษานั้น    
ยอมขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารงานและความเปนผูนําของผูบริหารในการบริหารจัดการ
ตองผานกระบวนการบริหารออกมาเปนผลผลิตของงานที่กําหนดไว    โดยคํานึงถึงพฤติกรรม       
การบริหารซึ่งมีองคประกอบสําคัญในการสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุเปนระบบอยางมีคุณภาพ
ซ่ึงพฤติกรรมการบริหารตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert)  นับเปนพฤติกรรมการบริหารที่เหมาะสม  
ในการนํามาใชบริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพได  ประกอบดวย  1)  ภาวะผูนํา            
2)  การจูงใจ      3)  กระบวนการติดตอส่ือสาร   4)  การมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน                
5)  การตัดสินใจ      6)  การกําหนดเปาหมาย    7)  การควบคุมการปฏิบัติงาน   8)  การกําหนด   
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม   ซ่ึงหากนําแนวคิดของไลเคิรท  (Likert)  มาใชกับ       
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  ซ่ึงเปนภารกิจสําคัญของสถานศึกษามาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูเรียนอยางตอเนื่องและเพื่อสนองตอบความตองหารของนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ    
รางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคมไดอยางเหมาะสมตามวัย

     94Christopher E.  Anderson, “Comparing  superviseory  needs  of  substance  abuse
counselors across  developmental  levels”  Philosophy dissertation of  The  University  of  IOWA,
2002, [Online], accessed 2  February 2004. Avaiable from  http : // wwwlib.umi.com/
disseration/fullcit/ 3050766/

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  3
การดําเนินการวิจัย

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร   รวมทั้ง     
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาและเพื่อทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอ
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  เปนการวิจัย
เชิงพรรณนา  (descriptive  research)  โดยมีสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร  เปนหนวยวิเคราะห  (unit  of  analysis)  ผูใหขอมูลประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา   
รองผูบริหารสถานศึกษา   ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา    การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย    
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
     เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปอยางเปนระเบียบและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย        

ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออกเปน  3  ขั้นตอน  ดังนี้
      ขั้นตอนที่  1   การจัดเตรียมโครงการ
     เปนการจัดเตรียมโครงการตามระบบของการดําเนินการวิจัย  ดวยการศึกษาสภาพปญหา

และความตองการ  จากการทํางานของครูแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่           
การศึกษาสมุทรสาคร  โดยศึกษาจากเอกสาร  ตํารา  ขอมูล  สถิติ  รายงานการวิจัย  รายงานของ
หนวยงานตางๆ  และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการปฏิบัติ
งานแนะแนว  เพื่อจัดทําโครงรางการวิจัย  ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  แลวเสนอโครงราง
ตอภาควิชา  เพื่อขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยตอไป

     ขั้นตอนที่  2   การดําเนินการวิจัย
     เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยสรางเครื่องมือ  นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ซ่ึงไดรับการตรวจสอบ

คุณภาพโดยวิธีหาความเที่ยงตรงดานเนื้อหาและความเชื่อมั่นแลว  ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแลว
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการตรวจสอบความถูกตอง  วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผล
การวิเคราะหขอมูล  แลวเขียนรายงานผลการวิจัย
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     ขั้นตอนที่  3  การรายงานผลการวิจัย
     เปนขั้นตอนการรางรายงานการวิจัย  นําเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  

เพื่อตรวจสอบความถูกตองตามหลักวิชา   แลวปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามคําแนะนําของ        
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  เมื่อปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะแลว  จึงจัดทํารายงาน  
การวิจัยฉบับสมบูรณ  เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย  เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย
     เพื่อใหงานวิจัยคร้ังนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับ

ระเบียบวิธีวิจัย  ซ่ึงประกอบดวย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร  ตัวอยางและการเลือกตัวอยาง        
ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการสรางเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล              
การวิเคราะหขอมูล  สถิตที่ใชในการวิจัย  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้

แผนแบบการวิจัย
     การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive  research)    โดยใชกลุมตัวอยาง

กลุมเดียว  ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง  (the one shot,  non-experimental  case study) ซ่ึงเขียน
เปนแผนผัง  (diagram)  ไดดังนี้

  O

R   X

  เมื่อ R     หมายถึง     ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม
X     หมายถึง     ตัวแปรที่ศึกษา
O     หมายถึง     ขอมูลที่ไดจากการวัดคาตัวแปร

ประชากร
     โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสาคร  จํานวน  137  โรงเรียน
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กลุมตัวอยาง
     ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  จํานวน  103  โรงเรียน  ไดมาโดยกําหนดขนาด     
ตัวอยางของเครซซี่ และมอรแกน  (Krejcie  and  Morgan)1  โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น  
(stratified random sampling)  ตามสัดสวนจํานวนโรงเรียนในแตละขนาด ของจังหวัดสมุทรสาคร
               จากโรงเรียนที่สุมได   103  โรงเรียน    กําหนดใหขอมูลประกอบดวย    1)  ผูบริหาร   
สถานศึกษา   2)  รองผูบริหารสถานศึกษา     3)  ครูแนะแนว   4)  ครูที่ปรึกษา    โรงเรียนละ  4  คน  
รวมผูใหขอมูลจํานวน  412  คน  จาก  103  โรงเรียน  ดังรายละเอียดในตารางที่   1

ตารางที่  1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
                   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูลจังหวัด
สมุทรสาคร ใหญ กลาง เล็ก รวม ใหญ กลาง เล็ก รวม ใหญ กลาง เล็ก รวม

ประถมศึกษา 63 35 29 127 47 26 22 95 188 104 88 380
มัธยมศึกษา 4 4 2 10 3 3 2 8 12 12 8 32
รวม 67 39 31 137 50 29 24 103 200 116 96 412

ที่มา  :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร,  ทะเบียนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
            สมุทรสาคร  (สมุทรสาคร : ม.ป.ท., 2547), 1-7.

ตัวแปร
     ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย     ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา           

มี   รายละเอียดดังนี้
     1.  ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  

อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนง  ประสบการณการทํางานในสถานศึกษา  ประสบการณการทํางาน
ดานแนะแนว

     1Krejice and Morgan, อางถึงในพวงรัตน  ทวีรัตน,  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร, พิมพคร้ังที่  7  (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 303.
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     2.  ตัวแปรที่ศึกษา  ประกอบดวย  ตัวแปรตนและตัวแปรตาม  ดังนี้
         2.1  ตัวแปรตน    เปนตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร    จํานวน                

8    องคประกอบ  ตามแนวคิดของ ไลเคิรท  (Likert)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
                 2.1.1  การเปนผูนํา  (X1)   หมายถึง  พฤติกรรมเกี่ยวกับความเชื่อมั่น  ความไว   

วางใจและการยอมรับนับถือ  ซ่ึงผูบริหารพึงแสดงออกหรือสมควรไดรับจากผูอ่ืน
                 2.1.2  การจูงใจ  (X2)  หมายถึง  ปจจัยและวิธีการของผูบริหารที่แสดงออก เพื่อ  

จูงใจผูอ่ืนใหปฏิบัติในสิ่งที่ตนประสงค
                 2.1.3  การติดตอส่ือสาร  (X3)   หมายถึง  ทิศทางการเคลื่อนไหวของขาวสาร  

ความถูกตองแมนยํา  การเขาใจตรงกันตอขอมูลตางๆ ของบุคคลทุกฝาย ทั้งภายในโรงเรียนและ
ระหวางโรงเรียนกับหนวยงานภายนอก

                 2.1.4  การปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  (X4)   หมายถึง  ทาทีพฤติกรรม    
วิธีการและความรูสึกตอบสนองตอพฤติกรรมเหลานั้น  ซ่ึงบุคคลในโรงเรียนมีตอกัน  รวมถึงความ
รวมมือ การตระหนักในบทบาทและคุณคาแหงตนที่บุคคลพึงมีตอกันและตอโรงเรียน

                 2.1.5  การตัดสินใจ  (X5)  หมายถึง องคประกอบ ลําดับขั้นและวิธีการ ซ่ึง            
ผูบริหารโรงเรียนเลือกใชเพื่อการตัดสินใจ   รวมถึงผลสะทอนกลับในดานการจูงใจ  การใหความ
รวมมือจากบุคลากรทุกฝายอันเปนผลสืบเนื่องจากการตัดสินใจนั้นๆ

                 2.1.6  การกําหนดเปาหมาย  (X6)  หมายถึง  วิธีการของผูบริหารโรงเรียน  ความ
พยายามของบุคลากรในโรงเรียน  และพลังของการยอมรับ  หรือตอตานที่เกิดขึ้นในอันที่จะใหบรรลุ         
จุดประสงคของการดําเนินงานตางๆ

                 2.1.7  การควบคุมการปฏิบัติงาน  (X7)   หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รูสึกหวงใยตอผลการปฏิบัติงาน  การเลือกใชวิธีการในการติดตามผล  การตัดสินใจ มอบหมาย    
หนาที่ความรับผิดชอบ    รวมถึงการเกิดกลุมบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลในการสนับสนุนและตอตาน      
เปาหมายที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

                 2.1.8  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)  หมายถึง  
ระดับความตองการในการบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติงาน  การใหโอกาสเพื่อพัฒนาความสามารถ
ตอครูและการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนไดแสดงออกใหประจักษ

         2.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา   5   องคประกอบ        
ตามแนวคิดของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดแก
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                 2.2.1  งานศึกษารวบรวมขอมูล  (Y1)  หมายถึง   การสํารวจขอมูลเกี่ยวกับ             
ตัวผูเรียนดวยวิธีการตางๆ   เชน  การสังเกต  การเยี่ยมบาน  การสัมภาษณ  ใชแบบสอบถาม                
แบบทดสอบ    การเขียนอัตชีวประวัติ  ฯลฯ  โดยมีการบันทึกขอมูลในระเบียนสะสม  สมุดรายงาน
ประจําตัวนักเรียน  เปนตน  เพื่อขอมูลเหลานี้จะชวยใหครูรูจักผูเรียนแตละคนวาเปนอยางไร  
ตองการอะไร  และควรใหความชวยเหลือในลักษณะใด

                 2.2.2  งานสารสนเทศ  (Y2)  หมายถึง  การใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปนใน
การตัดสินใจ  เชน  ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  อาชีพ  วัฒนธรรม  ศีลธรรม  ฯลฯ  โดยนําเสนอรูปแบบ
ตางๆ  เชน  การบรรยาย  อภิปราย  จัดปายสนเทศ  ฯลฯ  ขอมูลที่ถูกตองทันสมัยมีความจําเปนมาก           
ในการชวยใหผูเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมมากขึ้น และปองกันความลมเหลวได

                 2.2.3  งานใหคําปรึกษา  (Y3)  หมายถึง  การมีจุดมุงหมายที่จะชวยใหผูเรียนที่มา
รับการปรึกษาเกิดการเรียนรู และเขาใจตนเอง  รูวาปญหาของตนอยูที่ตรงไหน  ควรจะแกไขตนเอง
อยางไร  การแกไขนั้นมีกี่ทาง และควรเลือกทางใด  จึงจะเหมาะกับตนเองมากที่สุด  พรอมทั้งเกิด
ความรับผิดชอบในการชวยตนเองอยางจริงจัง

                 2.2.4  งานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ  (Y4)    หมายถึง    การจัดกิจกรรม             
ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ  การชวยเหลือตามควรแกกรณี  
เชน   กิจกรรมที่สนองความถนัด   ความสนใจ  ความสามารถแกผูเรียน  รวมทั้งการจัดหาทุน           
การศึกษา   อาหารกลางวัน  หรือการหางานพิเศษทํา

                 2.2.5  งานติดตามและประเมินผล  (Y5)   หมายถึง  การติดตามผลการดําเนินงาน       
แนะแนวตางๆ ที่จัดใหแกผูเรียน  แบงเปน  2  ประเภท  คือ

                             2.2.5.1  งานติดตามและการประเมินผลที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผล         
ที่เกิดขึ้นกับผูเรียน

                             2.2.5.2  งานติดตามและการประเมินผลที่มีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาผล  
ที่ไดจากการดําเนินโครงการแนะแนว

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม  (questionnair)  จํานวน  1  ฉบับ  

สําหรับผูบริหารสถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  ครูแนะแนว  และครูที่ปรึกษา  มี  3  ตอน  
มีรายละเอียด  ดังนี้

     ตอนที่  1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูใหขอมูล  ประกอบดวย  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  ตําแหนง  ประสบการณการทํางานในสถานศึกษา  ประสบการณการทํางานดาน
แนะแนว  เปนแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ  (checklist)  จํานวน  6  ขอ
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     ตอนที่  2   เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  ที่ผูวิจัยพัฒนามาจาก
แบบสอบถามของสุรัฐ ศิลปอนันต  มาจากแนวคิดของไลเคิรท (Likert)    ครอบคลุมองคประกอบ   
8   ดาน  ไดแก

                 1)  ภาวะผูนํา  (X1)   จํานวน   7   ขอ  ไดแก  ขอ  1 – 7
                 2)  การจูงใจ  (X2)   จํานวน   6   ขอ  ไดแก  ขอ  8 – 13  
                 3)  กระบวนการติดตอส่ือสาร  (X3)   จํานวน  5  ขอ  ไดแก  ขอ 14 – 18
                 4)  สภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  จํานวน  5  ขอ  ไดแก

                                    ขอ 19 – 23
                 5)  สภาพของกระบวนการตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการ (X5)   จํานวน  5  ขอ  ไดแก

                                    ขอ 24 – 28
                 6)  สภาพการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ  (X6)   จํานวน  5 ขอ  ไดแก

                                    ขอ  29 – 33
                 7)  ลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน  (X7)   จํานวน  6  ขอ ไดแก  ขอ  34 – 39
                 8)  ลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  (X8)                    

                                    จํานวน  6  ขอ  ไดแก  ขอ 40 – 45
     ตอนที่  3   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  มาจาก  

แนวคิดของกรมวิชาการ  โดยพัฒนามาจากเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมวิชาการ  
จํานวน  37  ขอ  ประกอบดวย

                 1)  งานศึกษารวบรวมขอมูล    จํานวน  6  ขอ  ไดแก  ขอ 1 – 6   
                 2)  งานสารสนเทศ    จํานวน  8  ขอ  ไดแก  ขอ 7 – 14   
                 3)  งานใหคําปรึกษา    จํานวน  8  ขอ  ไดแก  ขอ  15 – 22   
                 4)  งานปองกัน สงเสริม พัฒนาและชวยเหลือ   จํานวน  8  ขอ  ไดแก  ขอ 23 – 30
                 5)  งานติดตามและประเมินผล    จํานวน  7  ขอ  ไดแก  ขอ 31 – 37  
     ลักษณะของแบบสอบถามในตอนที่  2  และ ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับ

คุณภาพ   5    อันดับของไลเคิรท (Likert’s rating scale)2     โดยผูวิจัยกําหนดคาของคะแนน              
เปน  5  ระดับ  มีความหมาย  ดังนี้

     2Lensis  Likert, อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน,  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคม
ศาสตร,  พิมพคร้ังที่  7  (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 114 – 115.
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     ระดับ  1     หมายถึง   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร / การปฏิบัติงานแนะแนวใน
สถานศึกษา  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด  มีน้ําหนักเทากับ  1  คะแนน

     ระดับ  2     หมายถึง   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร / การปฏิบัติงานแนะแนวใน
สถานศึกษา  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย  มีน้ําหนักเทากับ  2  คะแนน

     ระดับ  3     หมายถึง   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร / การปฏิบัติงานแนะแนวใน
สถานศึกษา  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง   มีน้ําหนักเทากับ  3  คะแนน

     ระดับ  4     หมายถึง   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร / การปฏิบัติงานแนะแนวใน
สถานศึกษา  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  มีน้ําหนักเทากับ  4  คะแนน

     ระดับ  5     หมายถึง   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร / การปฏิบัติงานแนะแนวใน
สถานศึกษา  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  มีน้ําหนักเทากับ  5  คะแนน

การสรางเครื่องมือ
     เพื่อใหเกิดความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัย     

ไดดําเนินการสรางเครื่องมือซ่ึงเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังนี้
     ขั้นท่ี  1   ศึกษาเอกสาร  ตําราทางวิชาการ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการ  แนวคิด 

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

     ขั้นท่ี  2   ผูวิจัยไดพัฒนาปรับปรุงแบบสอบถาม    ตรวจสอบความถูกตอง  ความเที่ยง
ตรงตามเนื้อหา  (content  validity)  ของแบบสอบถาม และปรับแกรายละเอียดตามที่อาจารย           
ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  5  ทาน ใหคําแนะนํา  โดยใช  IOC  (Index  of  Item  Objective  
Congruence)

     ขั้นท่ี  3  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช (try  out)  กับโรงเรียน           
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  จํานวน  8  โรงเรียน  เปนโรงเรียนระดับ          
ประถมศึกษา  6  โรงเรียน  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  2  โรงเรียน  ผูตอบแบบสอบถาม        
โรงเรียนละ  4  คน   คือ  ผูบริหารสถานศึกษา  รองผูบริหารสถานศึกษา  ครูแนะแนวและ               
ครูที่ปรึกษา      รวมจํานวน  32  คน
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     ขั้นท่ี  4   นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาความเชื่อมั่น(reliability)             
ตามวิธีการของคอนบาค  (Cronbach)  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α - coefficiemt) ไดคาความ  
เชื่อมั่น  ตอนที่  2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  เทากับ  0.935      ตอนที่  3  การปฏิบัติงาน
แนะแนวในสถานศึกษา  เทากับ  0.964  รวมทั้งฉบับเทากับ  0.962

การเก็บรวบรวมขอมูล
     การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
     1.  ผูวิจัยทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอหนังสือประสาน

งานขอความรวมมือในการทําวิจัยไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
     2.  ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  พรอมนําแบบสอบถามไปยังสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรสาคร  ที่เปนประชากร
     3.  ผูวิจัยรับแบบสอบถามกลับดวยตนเอง  จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

ตามกําหนดเวลาที่นัดหมายไว และรับแบบสอบถามกลับคืนจากโรงเรียน

การวิเคราะหขอมูล
     ผูวิจัยไดจัดกระทํากับขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
     1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา
     2.  ตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว
     3.  วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรม  SPSS  (Statistical  Package  

for  the  Social  Science)

สถิติท่ีใชในการวิจัย
     เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชสถิติ  

ในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้
     1.  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ใชการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ   

คาความถี่ (f)  และคารอยละ (%)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



85

     2.  การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการปฏิบัติงานแนะแนวใน    
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ใชคาเฉลี่ย  ( X )  ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)3    ดังนี้
เกณฑการวิเคราะหของเบสท (Best)
    คาเฉลี่ย           1.00 – 1.49 หมายถึง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร / การปฏิบัติงาน

แนะแนวในสถานศึกษา  อยูในระดับนอยที่สุด
    คาเฉลี่ย            1.50 – 2.49 หมายถึง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร / การปฏิบัติงาน

แนะแนวในสถานศึกษา  อยูในระดับนอย
    คาเฉลี่ย            2.50 – 3.49 หมายถึง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร / การปฏิบัติงาน

แนะแนวในสถานศึกษา  อยูในระดับปานกลาง
    คาเฉลี่ย            3.50 – 4.49 หมายถึง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร / การปฏิบัติงาน

แนะแนวในสถานศึกษา  อยูในระดบัมาก
    คาเฉลี่ย            4.50 – 5.00 หมายถึง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร / การปฏิบัติงาน

แนะแนวในสถานศึกษา  อยูในระดับมากที่สุด

     3.  การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวใน
สถานศึกษา  ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise  Multiple  Regression  
Analysis)

     3John  W.  Best,  Research  in  Education  (Englewood  Cliff,  New Jersey :  Prentice
Hall  Inc., 1970), 190.
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สรุป
     การวิจัยครั้งนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1)  พฤติกรรมการบริหารของ         

ผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร   2)  การปฏิบัติงานแนะแนว 
ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร   3)  พฤติกรรมการบริหารของ         
ผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร   โดยมีกลุมตัวอยางเปนโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา    สังกัด       
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  จํานวน   103  โรงเรียน ผูใหขอมูลประกอบดวย                 
ผูบริหารสถานศึกษา   รองผูอํานวยการสถานศึกษา    ครูแนะแนว    ครูที่ปรึกษา   โรงเรียนละ  4  คน  
รวมทั้งส้ิน  412  คน   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  จํานวน  1  ฉบับ  แบงออกเปน      
3  ตอน  คือ  ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบ                    
ตอนที่  2  เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  ตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert) 
ตอนที่  3  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาตามแนวคิดของกรมวิชาการ    นําขอมูล      
ที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  (Statistical  Package  for  the  Social  Science)  
สถิติที่ใชในการวิเคราะห  คือ  คาความถี่ (f)  คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

     การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร     
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร” 
เพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัยในเรื่องนี้    ผูวิจัยนําขอมูลจากการตอบแบบสอบถามที่สงถึง      
ผูบริหารสถานศึกษา    รองผูอํานวยการสถานศึกษา  ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา จํานวน 412 คน 
ไดคืนกลับมา 396 ฉบับ  คิดเปนรอยละ  96.11  นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใช      
ตารางประกอบการบรรยาย  จําแนกเปน  3   ตอน  คือ

     ตอนที่ 1  สถานภาพสวนตัวและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
     ตอนที่ 2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาและการปฏิบัติงานแนะแนว

ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
     ตอนที่ 3  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงาน

แนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

ตอนที่ 1  สถานภาพสวนตัวและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
     สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงไดจากการตอบแบบสอบถามของผูบริหาร

สถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาที่เปนผูใหขอมูล  จํานวน  
396  คน  เมื่อแยกพิจารณาตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  ตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติในปจจุบัน  
ประสบการณทํางานในสถานศึกษา  ประสบการณทํางานดานแนะแนว  โดยใชคาความถี่  (f) และ 
คารอยละ (%)  ดังรายละเอียดตารางที่  2
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ตารางที่ 2  จํานวนรอยละของสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
N = 396 คน

ผูบริหาร
สถานศึกษา

รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ภาพรวมสถานภาพ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
เพศ
     ชาย
     หญิง

62
37

62.63
37.37

52
47

52.53
47.47

34
65

34.34
65.66

39
60

39.39
60.61

187
209

47.22
52.78

     รวม 99 100 99 100 99 100 99 100 396 100
อายุ
     21 – 30 ป
     31 – 40 ป
     41 – 50 ป
     51 ปขึ้นไป

-
-

35
64

-
-

35.35
64.65

-
12
42
45

-
12.12
42.42
45.46

4
20
64
11

4.04
20.20
64.65
11.11

7
30
47
15

7.07
30.30
47.48
15.15

11
62

188
135

2.78
15.66
47.47
34.09

     รวม 99 100 99 100 99 100 99 100 396 100
ระดับการศึกษาสูงสุด
     ตํ่ากวาปริญญาตรี
     ปริญญาตรี
     ปริญญาโท

-
53
46

-
53.54
46.46

-
79
20

-
79.80
20.20

-
87
12

-
87.88
12.12

7
85
7

7.07
85.86
7.07

7
304
85

1.77
76.77
21.46

     รวม 99 100 99 100 99 100 99 100 396 100
ตําแหนงหนาที่ปฏิบัติ
ในปจจุบัน
     ผูบริหารสถานศึกษา
     รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา
     ครูแนะแนว
     ครูที่ปรึกษา

99
-

-
-

100
-

-
-

-
99

-
-

-
100

-
-

-
-

99
-

-
-

100
-

-
-

-
99

-
-

-
100

99
99

99
99

25.00
25.00

25.00
25.00

     รวม 99 100 99 100 99 100 99 100 396 100
ประสบการณการทํางานใน
สถานศึกษา
     1 – 5 ป
     6 – 10 ป
     11 – 15 ป
     16 – 20 ป
     21 ปขึ้นไป

-
-
7
32
60

-
-

7.07
32.32
60.61

-
9
12
30
48

-
9.09

12.12
30.30
48.49

2
16
12
39
30

2.02
16.16
12.12
39.40
30.30

12
14
12
32
29

12.12
14.14
12.12
32.32
29.30

14
39
43

133
167

3.54
9.85

10.86
33.58
42.17

     รวม 99 100 99 100 99 100 99 100 396 100
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ตารางที่ 2   (ตอ)
N = 396 คน

ผูบริหาร
สถานศึกษา

รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ภาพรวมสถานภาพ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ประสบการณการทํางาน
ดานแนะแนว
     1 – 3 ป
     4 – 6 ป
     7- 9 ป
     10 – 15 ป
     16 ปขึ้นไป

5
32
26
24
12

5.05
32.32
26.26
24.24
12.12

6
24
32
26
11

6.06
24.24
32.32
26.26
11.11

9
11
12
17
50

9.09
11.11
12.12
17.17
50.51

20
8
10
14
47

20.20
8.08

10.10
14.14
47.48

40
75
80
81

120

10.10
18.94
20.20
20.46
30.30

     รวม 99 100 99 100 99 100 99 100 396 100

     จากตารางที่ 2  พบวา  ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง  จํานวน 209  คน   
คิดเปนรอยละ 52.80     เปนเพศชาย  จํานวน  187  คน  คิดเปนรอยละ  47.20   มีอายุ 41 – 50 ป มาก
ที่สุด  จํานวน  188 คน  คิดเปนรอยละ 47.50   อายุ  21 -  30  ป  นอยที่สุด  จํานวน  11  คน  คิดเปน
รอยละ  2.80  มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี มากที่สุด  จํานวน 304 คน  คิดเปนรอยละ 
76.70   ต่ํากวาปริญญาตรี  นอยที่สุด  จํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  1.80   มีตําแหนงหนาที่ปฏิบัติ
ในปจจุบันคือ  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  99  คน  คิดเปนรอยละ  25.00  รองผูอํานวยการ     
สถานศึกษา  จํานวน  99  คน  คิดเปนรอยละ  25.00   ครูแนะแนว  จํานวน  99  คน  คิดเปนรอยละ  
25.00  ครูที่ปรึกษา  จํานวน  99  คน  คิดเปนรอยละ  25.00   มีประสบการณการทํางานใน           
สถานศึกษา 21 ปขึ้นไป  มากที่สุด  จํานวน  167 คน  คิดเปนรอยละ 42.20    มีประสบการณ         
การทํางานในสถานศึกษา  1 – 5  ป  นอยที่สุด  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ 3.50  มีประสบการณ            
การทํางานดานแนะแนว 16 ปขึ้นไป  มากที่สุด  จํานวน 120  คน   คิดเปนรอยละ 30.30                     
มีประสบการณ การทํางานดานแนะแนว 1 – 3  ป  นอยที่สุด  จํานวน 40 คน   คิดเปนรอยละ 10.10
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ตอนที่ 2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาและการปฏิบัติงานแนะแนวใน         
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร

     ในการวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาและการปฏิบัติงาน
แนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ผูวิจัยวิเคราะหจาก            
คาเฉลี่ย  ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยใชโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยม     
ศึกษาของรัฐบาล   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร   จํานวน  99  โรงเรียน  เปน
หนวยวิเคราะห     ผูใหขอมูล  คือ    1)  ผูบริหารสถานศึกษา     2)  รองผูอํานวยการสถานศึกษา           
3)  ครูแนะแนว   4)  ครูที่ปรึกษา  รวมจํานวน  396  คน โดยนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ            
ตามแนวคิดของเบสท (Best)  ผลปรากฏตามตารางที่  3
     เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร   ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย  ( X )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครโดยภาพรวม
ดาน พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา X S.D. คาระดับ

1 ดานภาวะผูนํา (X1) 4.08 0.44 มาก
2 ดานแรงจูงใจ (X2) 4.09 0.47 มาก
3 ดานกระบวนการติดตอสื่อสาร (X3) 4.14 0.48 มาก
4 ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4) 4.08 0.55 มาก
5 ดานสภาพของกระบวนการวินิจฉัยสั่งการ (X5) 4.08 0.54 มาก
6 ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือสั่งการ (X6) 4.02 0.48 มาก
7 ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) 4.02 0.43 มาก
8 ดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.04 0.51 มาก

และการฝกอบรม (X8)
รวม (Xtot) 4.00 0.41 มาก

     จากตารางที่  3  พบวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  =  4.00 , S.D. = 0.41)     เมื่อ
พิจารณาพฤติกรรมการบริหารแตละองคประกอบ  พบวา  สวนใหญอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอยไดดังนี้   ดานกระบวนการติดตอส่ือสาร  (X3)  ( X  =  4.14, S.D. = 0.48)       
ดานแรงจูงใจ  (X2)  ( X  =  4.09, S.D. = 0.47)     ดานภาวะผูนํา (X1)  ( X  =  4.08, S.D. = 0.44)
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ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  ( X  =  4.08, S.D. = 0.55)    ดานสภาพของ
กระบวนการวินิจฉัยส่ังการ  (X5)  ( X  =  4.08, S.D. = 0.54)     ดานลักษณะการกําหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานและการฝกอบรม  (X8)  ( X  =  4.04, S.D. = 0.51)     ดานสภาพการกําหนดเปาหมาย
หรือส่ังการ  (X6)  ( X  =  4.02, S.D. = 0.48)    และดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)        
( X  =  4.02, S.D. = 0.43)    เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละองคประกอบ  พบวา   
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  
คอนขางจะเปนแนวทางเดียวกัน  (S.D.  =  0.41 – 0.55)

    เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ดานภาวะผูนํา    ผลปรากฏตามตารางที่  4    ดังนี้

ตารางที่  4 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมการบริหาร
ดานภาวะผูนํา (X1)  ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
ขอ ดานภาวะผูนํา (X1) X S.D. คาระดับ
1 ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลในการสงเสริม

การปฏิบัติงานแนะแนวเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
4.09 0.52 มาก

2 ผูบริหารเปนผูนําในการกําหนดนโยบาย   เปาหมาย
และวัตถุประสงคของงานแนะแนว เพื่อใหครูปฏิบัติ
งานดวยความตั้งใจ

4.00 0.60 มาก

3 ผูบริหารใหอิสระในการแสดงความคิดเห็นการ
ปฏิบัติงานแกผูรวมงานตามกรอบงานที่วางไว

4.16 0.62 มาก

4 ผูบริหารมีความรูความเขาใจในการบริหารงาน
แนะแนวในสถานศึกษา

4.06 0.64 มาก

5 ผูบริหารเปนผูนําในการแสวงหาความรู   ขอมูล
ขาวสารตางๆ  เพื่อนํามาใชในการพัฒนาตนเองและ
บริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา

4.04 0.62 มาก

6 ผูบริหารไดรับความไววางใจและความเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติงานอยางดี

4.13 0.59 มาก

7 ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน
แนะแนวในสถานศึกษาใหไดรับความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค

4.11 0.65 มาก

8 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูที่ปฏิบัติงานแนะแนว
มีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินงานแนะแนว
ทุกดาน

4.22 0.59 มาก

รวม 4.08 0.44 มาก
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     จากตารางที่  4  พบวา  ดานภาวะผูนํา (X1)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  =  4.08, 
S.D. = 0.44)  เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยในดานภาวะผูนํา (X1)  พบวา  ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก     โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดดังนี้    ผูบริหารเปดโอกาสใหครูที่ปฏิบัติงานแนะแนว 
มีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินงานทุกดาน  ( X  =  4.22, S.D. = 0.59)   ผูบริหารใหอิสระใน
การแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติงานแกผูรวมงานตามกรอบงานที่วางไว  ( X  =  4.16, S.D. = 0.62)         
ผูบริหารไดรับการไววางใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานอยางดี   ( X  =  4.13, S.D. = 0.59)         
ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาใหไดรับความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค  ( X  =  4.11, S.D. = 0.65)     ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลในการสงเสริม          
การปฏิบัติงานแนะแนว เพื่อใหบรรลุเปาหมาย  ( X  =  4.09, S.D. = 0.52)    ผูบริหารมีความรู         
ความเขาใจในการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา  ( X  =  4.05, S.D. = 0.64)    ผูบริหารเปนผูนํา
ในการแสวงหาความรูขอมูลตางๆ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาตนเองและบริหารงานแนะแนว            
ในสถานศึกษา  ( X  =  4.04, S.D. = 0.62)   ผูบริหารเปนผูนําในการกําหนดนโยบายเปาหมายและ
วัตถุประสงคของงานแนะแนว  เพื่อใหครูปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ  ( X  =  4.00, S.D. = 0.60)        
เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยขอ 1 – 8    พบวา    มีความคิดเห็นในเรื่องพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
ในสถานศึกษาที่คอนขางจะเปนแนวทางเดียวกัน  (S.D.  =  0.52 – 0.65)

    เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ดานแรงจูงใจ (X2)    ผลปรากฏตามตารางที่  5  ดังนี้
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ตารางที่  5 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมการบริหาร
ดานแรงจูงใจ (X2)  ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
ขอ ดานแรงจูงใจ (X2) X S.D. คาระดับ
9 ผูบริหารใชปจจัยจูงใจตางๆ เพื่อใหครูแนะแนว

ปฏิบัติหนาที่จนบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว
4.05 0.61 มาก

10 ผูบริหารใหการสนับสนุนและเปนผูอํานวยการความ
สะดวก รวมทั้งใหสวัสดิการตางๆ ในการปฏิบัติงาน
แนะแนว

4.09 0.60 มาก

11 ผูบริหารใหการสนับสนุนการเก็บรวบรวมขอมูล
ทุกดาน เพื่อนํามาเปนฐานขอมูลในการปฏิบัติงาน
แนะแนว

4.01 0.62 มาก

12 ผูบริหารรับฟงและแนะนําความคิดเห็นของครูมาใช
กับการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา

4.09 0.62 มาก

13 ผูบริหารใชความเปนผูนําจูงใจใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดี
ตอกัน

4.09 0.58 มาก

รวม 4.09 0.47 มาก

    จากตารางที่  5  พบวา  ดานแรงจูงใจ (X2)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  =  4.09,
S.D. = 0.47)   เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยในดานแรงจูงใจ (X2) พบวา  ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก       โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้  ผูบริหารใหการสนับสนุนและเปนผูอํานวยการ
ความสะดวก รวมทั้งใหสวัสดิการตางๆ ในการปฏิบัติงานแนะแนว  ( X  =  4.09, S.D. = 0.60)             
ผูบริหารรับฟงและแนะนําความคิดเห็นของครูมาใชกับการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา      
( X  =  4.09, S.D. = 0.62)   ผูบริหารใชความเปนผูนําจูงใจใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ( X  =  4.09,
S.D. = 0.58)   ผูบริหารใชปจจัยจูงใจตางๆ   เพื่อใหครูแนะแนวปฏิบัติหนาที่จนบรรลุเปาหมายที่ตั้ง
ไว  ( X  =  4.05, S.D. = 0.61)  ผูบริหารใหการสนับสนุนการเก็บรวบรวมขอมูลทุกดานเพื่อนํามาเปน
ฐานขอมูลในการปฏิบัติงานแนะแนว ( X  =  4.01, S.D. = 0.62)        เมื่อพิจารณา ตัวแปรยอย              
ขอ  9 – 13    พบวา     มีความคิดเห็นในเรื่องพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาที่       
คอนขางจะเปนแนวทางเดียวกัน  (S.D.  =  0.58 – 0.62)

    เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา    สังกัด  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร   ดานกระบวนการติดตอส่ือสาร  (X3)  ผลปรากฏ          
ตามตารางที่  6   ดังนี้
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ตารางที่  6 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมการบริหาร
ดานกระบวนการติดตอส่ือสาร (X3)  ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร
ขอ ดานกระบวนการติดตอสื่อสาร (X3) X S.D. คาระดับ
14 ผูบริหารเปนผูที่ใหความชวยเหลือ  แนะนํา และรวม

แกไขอุปสรรค ปญหาที่เกิดขึ้นอยางทันทวงที
4.12 0.62 มาก

15 ผูบริหารสามารถติดตอสื่อสารงานกับครูที่ปฏิบัติงาน
แนะแนวไดโดยตรง  รวดเร็ว และถูกตอง

4.13 0.60 มาก

16 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูที่ปฏิบัติงานแนะแนว
นําเสนอขอมูลขาวสารตางๆ   เพื่อนํามาพัฒนา
และปรับปรุงงานแนะแนวได

4.21 0.63 มาก

17 ผูบริหารจัดระบบการเชื่อมขอมูลขาวสารของ
กลุมงานตางๆ ในสถานศึกษาอยางมีสัมพันธกัน
เพื่อเอื้อประโยชนในการปฏิบัติงานแนะแนว

4.10 0.66 มาก

18 ผูบริหารใชการติดตอสื่อสารสองทางคือจากผูบริหาร
ลงไปสูผูปฏิบัติและผูปฏิบัติขึ้นไปสูผูบริหาร ในการ
บริหารงานแนะแนว

4.16 0.62 มาก

รวม 4.14 0.48 มาก

    จากตารางที่  6  พบวา  ดานกระบวนการติดตอส่ือสาร (X3)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
( X  =  4.14, S.D. = 0.48)   เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยในดานกระบวนการติดตอส่ือสาร (X3) พบวา  
ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้  ผูบริหารเปดโอกาสให
ครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวนําเสนอขอมูลขาวสารตางๆ   เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงงานแนะแนวได  
( X  =  4.21, S.D. = 0.63)    ผูบริหารใชการติดตอส่ือสารสองทางคือจากผูบริหารลงไปสูผูปฏิบัติ
และผูปฏิบัติขึ้นไปสูผูบริหาร ในการบริหารงานแนะแนว  ( X  =  4.16, S.D. = 0.62)   ผูบริหาร
สามารถติดตอส่ือสารงานกับครูที่ปฏิบัติงาน แนะแนวไดโดยตรง  รวดเร็ว และถูกตอง  ( X  =  4.13,
S.D. = 0.60)  ผูบริหารเปนผูที่ใหความชวยเหลือ  แนะนํา และรวมแกไขอุปสรรค ปญหาที่เกิดขึ้น
อยางทันทวงที ( X  =  4.12, S.D. = 0.62)    ผูบริหารจัดระบบการเชื่อมขอมูลขาวสารของกลุมงาน
ตางๆ ในสถานศึกษาอยางมีสัมพันธกันเพื่อเอ้ือประโยชนในการปฏิบัติงานแนะแนว ( X  =  4.10,
S.D. = 0.66)    เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยขอ  14 – 18  พบวา    มีความคิดเห็นในเรื่อง  พฤติกรรม     
การบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  ที่คอนขางจะเปนแนวทางเดียวกัน  (S.D.  =  0.60 – 0.66)
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    เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา    สังกัด  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  
ผลปรากฏตามตารางที่ 7  ดังนี้

ตารางที่  7 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมการบริหาร
ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
ขอ ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลท่ีมีตอกัน (X4) X S.D. คาระดับ
19 ผูบริหารและครูสรางเปาหมายรวมกันในการปฏิบัติ

งานแนะแนวในสถานศึกษา
4.13 0.62 มาก

20 ผูบริหารเปนแกนกลางในการประสานงานกับ
ทุกฝายถึงเปาหมายในการปฏิบัติงานแนะแนว
ในสถานศึกษา

4.15 0.64 มาก

21 ผูบริหารสนับสนุนใหครูในสถานศึกษา  มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงานตามแนวทางใหมๆ
และเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานแนะแนวใน
สถานศึกษา

4.09 0.65 มาก

22 ผูบริหารใหอิสระในการพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาที่ทานดําเนิน
อยู

4.17 0.62 มาก

23  ผูบริหารมีปฏิสัมพันธอันดีกับครูที่ปฏิบัติงาน
แนะแนวเปนผลทําใหการดําเนินงานดานนี้
ประสบความสําเร็จดวยดี

4.18 0.58 มาก

รวม 4.08 0.55 มาก

     จากตารางที่  7  พบวา   ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  โดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก  ( X  =  4.08, S.D. = 0.55)      เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยในดานสภาพการมี          
ปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)   พบวา  ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียง
จากมากไปหานอยไดดังนี้  ผูบริหารมีปฏิสัมพันธอันดีกับครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวเปนผลทําให     
การดําเนินงานดานนี้ประสบความสําเร็จดวยดี  ( X  =  4.18, S.D. = 0.58)      ผูบริหารใหอิสระ        
ในการพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาที่ทานดําเนินอยู                 
( X  =  4.17, S.D. = 0.62)     ผูบริหารเปนแกนกลางในการประสานงานกับ ทุกฝายถึงเปาหมายใน               
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  ( X  =  4.15, S.D. = 0.64)      ผูบริหารและครูสรางเปาหมาย
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รวมกันในการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  ( X  =  4.13, S.D. = 0.62)   ผูบริหารสนับสนุน    
ใหครูในสถานศึกษา  มีความคิด  ริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงานตามแนวทางใหมๆ และเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา   ( X  =  4.09, S.D. = 0.65)    เมื่อพิจารณา            
ตัวแปรยอยขอ  19 – 23   พบวา   มีความคิดเห็นในเรื่อง  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารใน   
สถานศึกษาที่คอนขางจะเปนแนวทางเดียวกัน  (S.D.  =  0.58 – 0.65)

     เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ดานสภาพของกระบวนการวินิจฉัยส่ังการ (X5)  ผลปรากฏ
ตามตารางที่  8  ดังนี้

ตารางที่  8 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมการบริหาร
ดานสภาพของกระบวนการวินิจฉัยส่ังการ (X5)   ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร
ขอ ดานสภาพของกระบวนการวินิจฉัยสั่งการ (X5) X S.D. คาระดับ
24 ผูบริหารตัดสินใจดําเนินการบริหารงานแนะแนะใน

สถานศึกษา  โดยนําขอมูลสารสนเทศมาประกอบ
การพิจารณาทุกครั้ง

4.07 063 มาก

25 ผูบริหารและครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ  กอนที่จะ
มีการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา

4.09 069 มาก

26 การตัดสินใจสั่งการเพื่อการบริหาร  กระทําอยางมี
ระบบทันตอเหตุการณตรงตามแนวปฏิบัติที่กําหนด
ไว

4.04 065 มาก

27 เมื่อมีการตัดสินใจจึงขั้นตอนปฏิบัติ  แลวเกิด
ขอผิดพลาดผูบริหารเปนผูออกมารับผิดชอบ
ตอขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น

4.10 067 มาก

28  การตัดสินใจของผูบริหารชวยสรางกําลังใหกับครู
ที่ปฏิบัติงานแนะแนวเปนอยางดี

4.11 069 มาก

รวม 4.08 0.54 มาก

     จากตารางที่  8  พบวา   ดานสภาพของกระบวนการวินิจฉัยส่ังการ (X5) โดยภาพรวม   
อยูในระดับมาก  ( X  =  4.08, S.D. = 0.54)   เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยในดานสภาพของกระบวนการ
วินิจฉัยส่ังการ (X5) พบวา ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย       
ไดดังนี้     การตัดสินใจของผูบริหารชวยสรางกําลังใหกับครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวเปนอยางดี
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( X  =  4.11, S.D. = 0.69)      เมื่อมีการตัดสินใจจึงขั้นตอนปฏิบัติ  แลวเกิดขอผิดพลาดผูบริหารเปน  
ผูออกมารับผิดชอบตอขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น  ( X  =  4.10, S.D. = 0.67)   ผูบริหารและครูมีสวนรวม
ในการตัดสินใจกอนที่จะมีการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา  ( X  =  4.09, S.D. = 0.69)            
ผูบริหารตัดสินใจดําเนินการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา  โดยนําขอมูลสารสนเทศมา
ประกอบการพิจารณาทุกครั้ง  ( X  =  4.07, S.D. = 0.63)   การตัดสินใจสั่งการ เพื่อการบริหารกระทํา   
อยางมีระบบทันตอเหตุการณตรงตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว( X  =  4.04, S.D. = 0.65)    เมื่อ
พิจารณาตัวแปรยอยขอ  24 – 28   พบวา    มีความคิดเห็นในเรื่อง  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
ในสถานศึกษาที่คอนขางจะเปนแนวทางเดียวกัน  (S.D.  =  0.63– 0.69)

     เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ (X6)              
ผลปรากฏตามตารางที่  9  ดังนี้

ตารางที่  9 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมการบริหาร
ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ (X6)  ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต    
พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
ขอ ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือสั่งการ (X6) X S.D. คาระดับ
29 ผูบริหารมีความมุงมั่น  พยายามที่จะบริหาร

สถานศึกษากับงานแนะแนวใหบรรลุเปาหมาย
และนโยบายของสถานศึกษาที่วางไว

4.19 0.65 มาก

30 ผูบริหารกําหนดเปาหมายที่เหมาะสมเดนชัด
กระตุนใหครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวมีกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

4.11 0.63 มาก

31 ผูบริหารและครูเปนผูที่กําหนดเปาหมายการปฏิบัติ
งานแนะแนวเพิ่มเติมจากงานที่ปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานที่วางไว

4.08 0.67 มาก

32 ผูบริหารมีการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลเปนระยะ
โดยจัดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตามระยะ
เวลาที่กําหนด

4.00 0.71 มาก

33 ผูบริหารใหความสําคัญตอครูที่ปฏิบัติงานแนะแนว
ไมยิ่งหยอนไปกวาความสําเร็จตามเปาหมายของการ
ปฏิบัติงานแนะแนว

4.05 0.64 มาก

รวม 4.02 0.48 มาก
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     จากตารางที่  9  พบวา  ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ (X6)  โดยภาพรวม   
อยูในระดับมาก  ( X  =  4.02, S.D. = 0.48)   เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยในดานสภาพการกําหนด       
เปาหมายหรือส่ังการ (X6)  พบวา  ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหา
นอยไดดังนี้    ผูบริหารมีความมุงมั่น  พยายามที่จะบริหารสถานศึกษากับงานแนะแนวใหบรรลุ      
เปาหมายและนโยบายของสถานศึกษาที่วางไว  ( X  =  4.19, S.D. = 0.65)   ผูบริหารกําหนดเปาหมาย
ที่เหมาะสมเดนชัดกระตุนใหครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวมีกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน ( X  =  4.11,     
S.D. = 0.63)      ผูบริหารและครูเปนผูที่กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานแนะแนวเพิ่มเติมจากงาน       
ที่ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานที่วางไว ( X  =  4.08, S.D. = 0.67)     ผูบริหารใหความสําคัญตอครูที่
ปฏิบัติงานแนะแนวไมยิ่งหยอนไปกวา      ความสําเร็จตามเปาหมายของการปฏิบัติงานแนะแนว   
( X  =  4.05, S.D. = 0.64)      ผูบริหารมีการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลเปนระยะโดยจัดใหมีการ     
รายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด ( X  =  4.00, S.D. = 0.71)   เมื่อพิจารณาตัวแปร
ยอยขอ  29 – 33    พบวา   มีความคิดเห็นในเรื่องพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาที่    
คอนขางจะเปนแนวทางเดียวกัน  (S.D.  =  0.63– 0.71)

     เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)  ผลปรากฏ
ตามตารางที่  10  ดังนี้
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ตารางที่  10 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมการบริหาร
ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)  ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาสมุทรสาคร
ขอ ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) X S.D. คาระดับ
34 ผูบริหารติดตามการดําเนินงานของครูที่ปฏิบัติงาน

แนะแนวในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ
3.95 0.63 มาก

35 ผูบริหารใชขอมูลสารสนเทศเปนแนวทาง
ในการควบคุมการปฏิบัติงานหรือตรวจสอบปญหา

3.96 0.63 มาก

36 ผูบริหารมีสวนสําคัญในการเลือกสรรบุคลากร
มาปฏิบัติงานดานแนะแนว

4.11 0.61 มาก

37 ผูบริหารใหการตอบแทนครูที่ปฏิบัติงานแนะแนว
โดยยึดมาตรฐานและผลการปฏิบัติงานเปนสําคัญ

3.99 0.62 มาก

38 ผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญในการกําหนดขอบเขต
การปฏิบัติงานอยางชัดเจนเพื่อใหการปฏิบัติงาน
แนะแนวเกิดการพัฒนามากขึ้น

4.08 0.62 มาก

39 ผูบริหารมีความหวงใยในผลการปฏิบัติงานแนะแนว
ในสถานศึกษาและมีการติดตามสอบถามอยาง
สม่ําเสมอ

4.08 0.60 มาก

รวม 4.02 0.43 มาก

     จากตารางที่  10  พบวา  ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  ( X  =  4.02, S.D. = 0.43)   เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยในดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติ
งาน (X7)  พบวา  ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้          
ผูบริหารมีสวนสําคัญในการเลือกสรรบุคลากรมาปฏิบัติงานดานแนะแนว  ( X  =  4.11, S.D. = 0.61)   
ผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานอยางชัดเจนเพื่อใหการปฏิบัติงาน
แนะแนวเกิดการพัฒนามากขึ้น  ( X  =  4.08, S.D. = 0.62)   ผูบริหารมีความหวงใยในผลการปฏิบัติ
งานแนะแนวในสถานศึกษาและมีการติดตามสอบถามอยางสม่ําเสมอ ( X  =  4.08, S.D. = 0.60)        
ผูบริหารใหการตอบแทนครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวโดยยึดมาตรฐานและผลการปฏิบัติงานเปนสําคัญ  
( X  =  3.99, S.D. = 0.62)   ผูบริหารใชขอมูลสารสนเทศเปนแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงาน  
หรือตรวจสอบปญหา  ( X  =  3.96, S.D. = 0.63)  ผูบริหารติดตามการดําเนินงานของครูที่ปฏิบัติงาน
แนะแนวในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ  ( X  =  3.95, S.D. = 0.63)     เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยขอ        
34 – 39   พบวา   มีความคิดเห็นในเรื่อง  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาที่คอนขาง
จะเปนแนวทางเดียวกัน  (S.D.  =  0.60– 0.63)
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     เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ
ฝกอบรม (X8)  ผลปรากฏตามตารางที่  11  ดังนี้

ตารางที่  11 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับพฤติกรรมการบริหาร
ดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)  ของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

ขอ ดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และการฝกอบรม (X8) X S.D. คาระดับ

40 ผูบริหารมีสวนชวยใหครูที่ปฏิบัติงานแนะแนว
มีการพัฒนาความสามารถของตนเองใหสูงขึ้น

4.11 0.61 มาก

41 ผูบริหารกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหกับครู
ที่ปฏิบัติงานแนะแนวไดอยางถูกตองเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

4.08 0.63 มาก

42 ผูบริหารจัดใหมีการฝกอบรม  โดยจัดหาวิทยากรที่มี
ความรูความสามารถมาชวยพัฒนาการปฏิบัติงาน
แนะแนวในปจจุบันและอนาคต

3.93 0.76 มาก

43 ผูบริหารใหการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ
งบประมาณและอื่น ๆ เพื่อชวยสนับสนุน
การดําเนินงานแนะแนว

4.04 0.66 มาก

44 ผูบริหารมีการกระจายงาน  และความรับผิดชอบ
โดยการสอดประสารงานฝายตาง ๆ ใหเขามารวม
รับผิดชอบการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา

4.08 0.63 มาก

45 ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนางานและ
บุคลากรดานแนะแนวอยางสม่ําเสมอ

4.04 0.59 มาก

รวม 4.04 0.51 มาก
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     จากตารางที่  11  พบวา ดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝก     
อบรม (X8)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  =  4.04, S.D. = 0.51)   เมื่อพิจารณาตัวแปรยอย        
ในดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)  พบวา  ทุกตัวแปรยอย    
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้   ผูบริหารมีสวนชวยใหครูที่ปฏิบัติงาน
แนะแนวมีการพัฒนาความสามารถของตนเองใหสูงขึ้น ( X  =  4.11, S.D. = 0.61)   ผูบริหารกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหกับครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ             
( X  =  4.08, S.D. = 0.63)   ผูบริหารมีการกระจายงานและความรับผิดชอบ  โดยการสอดประสาน
งานฝายตาง ๆ ใหเขามารวมรับผิดชอบการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา  ( X  =  4.08,          
S.D. = 0.63)   ผูบริหารใหการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ  งบประมาณและอื่น ๆ เพื่อชวยสนับสนุน
การดําเนินงานแนะแนว   ( X  =  4.04, S.D. = 0.66)   ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนางานและ
บุคลากรดานแนะแนวอยางสม่ําเสมอ  ( X  =  4.04, S.D. = 0.59)  ผูบริหารจัดใหมีการฝกอบรมโดย
จัดหาวิทยากรที่มีความรูความสามารถมาชวยพัฒนาการปฏิบัติงานแนะแนวในปจจุบันและอนาคต   
( X  =  3.93, S.D. = 0.76)       เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยขอ  40 – 45      พบวามีความคิดเห็นในเรื่อง    
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาที่คอนขางจะเปนแนวทางเดียวกัน  (S.D.  =  0.59– 
0.76)

     เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา     สังกัดสํานักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ผลปรากฏตามตารางที่  12  ดังนี้

ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ย  ( X )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับการปฏิบัติงานแนะ
แนวในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครโดยภาพรวม
ดาน การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา X S.D. คาระดับ

1 งานศึกษารวบรวมขอมูล (Y1) 4.08 0.48 มาก
2 งานสารสนเทศ (Y2) 3.98 0.53 มาก
3 งานใหคําปรึกษา (Y3) 3.79 0.71 มาก
4 งานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ (Y4) 3.92 0.59 มาก
5 งานติดตามและประเมินผล (Y5) 3.90 0.56 มาก

รวม (Ytot) 3.84 0.51 มาก
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     จากตารางที่  12  พบวาการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาครโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  =  3.84, S.D. = 0.51)   เมื่อพิจารณา          
การปฏิบัติงานแนะแนวแตละองคประกอบ  พบวา  สวนใหญอยูในระดับมาก   โดยเรียงจากมาก     
ไปหานอยไดดังนี้  งานศึกษารวบรวมขอมูล (Y1) ( X  =  4.08, S.D. = 0.48)   งานสารสนเทศ (Y2)
( X  =  3.98, S.D. = 0.53)   งานปองกัน  สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ (Y4) ( X  =  3.92, S.D. = 0.59)   
งานติดตามและประเมินผล (Y5)  ( X  =  3.90, S.D. = 0.56)  และงานใหคําปรึกษา (Y3)   ( X  =  3.79, 
S.D. = 0.71)      เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละองคประกอบ  พบวา   ความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาคอนขางจะเปน
แนวทางเดียวกัน  (S.D.  =  0.48– 0.71)

     เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานแนะแนว ดานงานศึกษารวบรวมขอมูล (Y1)    
ในสถานศึกษา     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผลปรากฏตาม ตารางที่   13  ดังนี้

ตารางที่  13 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับการปฏิบัติงานแนะแนว
ดานงานศึกษารวบรวมขอมูล (Y1)  ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
ขอ งานศึกษารวบรวมขอมูล (Y1) X S.D. คาระดับ

1 มีการศึกษาสํารวจขอมูลกับตัวนักเรียนดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย  ไดแก  การสังเกต  /การสัมภาษณ  /
การใชแบบสอบถาม / แบบทดสอบ/การเยี่ยมบาน /
สังคมมิติ/เขียนอัตชีวประวัติ

4.05 0.59 มาก

2 มีการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนทุกคนเปนปจจุบัน 4.11 0.58 มาก
3 มีการบันทึกขอมูลในระเบียนพฤติการณ/ระเบียน

สะสม/สมุดรายงาน  หรือสมุดประจําตัวนักเรียน
4.23 0.60 มาก

4 มีการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียน  เพื่อชวยใหรูจักนักเรียนแตละคน
และสะดวกตอการชวยเหลือ

4.06 0.70 มาก

5 มีการจัดเก็บขอมูลสวนตัวนักเรียนอยางเปนระบบ,
สะดวกตอการนํามาใชและเก็บเปนความลับ

4.07 0.63 มาก

6 มีการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนครบทุกดานตาม
ขอบขายการแนะแนว

4.00 0.61 มาก

รวม 4.08 0.48 มาก
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     จากตารางที่  13  พบวา งานศึกษารวบรวมขอมูล (Y1) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก      
( X  =  4.08, S.D. = 0.48)     เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยในงานศึกษารวบรวมขอมูล (Y1) พบวา             
ทุกตัวแปรยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้   มีการบันทึกขอมูล   
ในระเบียนพฤติการณ / ระเบียนสะสม / สมุดรายงาน  หรือสมุดประจําตัวนักเรียน  ( X  =  4.23,   
S.D. = 0.60)       มีการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนทุกคนเปนปจจุบัน ( X  =  4.11, S.D. = 0.58)           
มีการจัดเก็บขอมูลสวนตัวนักเรียนอยางเปนระบบ,สะดวกตอการนํามาใชและเก็บเปนความลับ      
( X  =  4.07, S.D. = 0.63)     มีการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเพื่อชวยให  
รูจักนักเรียนแตละคนและสะดวกตอการชวยเหลือ   ( X  =  4.06, S.D. = 0.70)     มีการศึกษาสํารวจ 
ขอมูลกับตัวนักเรียนดวยวิธีการที่หลากหมาย ไดแก  การสังเกต  /การสัมภาษณ/การใชแบบสอบถาม 
/ แบบทดสอบ/การเยี่ยมบาน /สังคมมิติ/เขียนอัตชีวประวัติ   ( X  =  4.05, S.D. = 0.59)    มีการเก็บ
รวบรวมขอมูลนักเรียนครบทุกดานตามขอบขายการแนะแนว  ( X  =  4.00, S.D. = 0.61)                 
เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยขอ  1 – 6   พบวา   มีความคิดเห็นในเรื่องการปฏิบัติงานแนะแนวใน        
สถานศึกษาที่คอนขางจะเปนแนวทางเดียวกัน  (S.D.  =  0.58– 0.70)

     เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานแนะแนว  ดานงานสารสนเทศ (Y2)                 
ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ดานลักษณะการกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)   ผลปรากฏตามตารางที่  14  ดังนี้
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ตารางที่  14 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับการปฏิบัติงานแนะแนว
ดานงานสารสนเทศ (Y2)  ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
ขอ งานสารสนเทศ (Y2)    X S.D. คาระดับ

7 มีการใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปน
ในการตัดสินใจดานการศึกษา

4.11 0.60 มาก

8 มีการใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปน
ในการตัดสินใจในดานอาชีพ

4.03 0.66 มาก

9 มีการใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปน
ในการตัดสินใจดานบุคลิกภาพ

4.00 0.65 มาก

10 มีการนําเสนอขอมูลขาวสารความรูในรูปแบบตาง ๆ
เชน  การบรรยาย / อภิปราย /จัดปายสนเทศ /จัดหา
เอกสารคูมือใหอาน / ทัศนศึกษา /วีดีทัศน /สื่อ
ภาพยนตรเปนตน

3.98 0.73 มาก

11 มีการใหขอมูลที่ถูกตอง  ทันสมัย  หลากหลาย
เพียงพอตอความตองการของนักเรียน

3.99 0.70 มาก

12 มีการประชาสัมพันธแนะนําการใชบริการแนะแนว
แกครู  นักเรียน  ผูปกครองทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน

3.89 0.69 มาก

13 มีการจัดหาและรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เปน
ระบบสะดวกตอการนําไปใชประโยชน  และสะดวก
ตอการใชบริการ

3.95 0.64 มาก

14 มีการจัดหาสถานที่  เพื่อนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
ไดอยางเหมาะสม

3.90 0.74 มาก

รวม 3.98 0.53 มาก

     จากตารางที่  14  พบวา งานสารสนเทศ (Y2) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   ( X  =  3.98, 
S.D. = 0.53)     เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยในงานสารสนเทศ (Y2)   พบวา    ทุกตัวแปรยอย มีคาเฉลี่ย        
อยูในระดับมาก   โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้    มีการใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปน           
ในการตัดสินใจดานการศึกษา   ( X  =  4.11, S.D. = 0.60)    มีการใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปน
ในการตัดสินใจในดานอาชีพ  ( X  =  4.03, S.D. = 0.66)    มีการใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปน       
ในการตัดสินใจดานบุคลิกภาพ  ( X  =  4.00, S.D. = 0.65)    มีการใหขอมูลที่ถูกตอง  ทันสมัย    
หลากหลายเพียงพอตอความตองการของนักเรียน ( X  =  3.99, S.D. = 0.70)   มีการนําเสนอขอมูล
ขาวสารความรูในรูปแบบตาง ๆ   เชน   การบรรยาย /   อภิปราย / จัดปายสนเทศ / จัดหาเอกสารคูมือ
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ใหอาน/ ทัศนศึกษา / วีดีทัศน /  ส่ือภาพยนตร  เปนตน ( X  =  3.98, S.D. = 0.73)  มีการจัดหาและ
รวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบสะดวกตอการนําไปใชประโยชน  และสะดวกตอการใช
บริการ   ( X  =  3.95, S.D. = 0.64)    มีการจัดหาสถานที่เพื่อนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยาง  
เหมาะสม  ( X  =  3.90, S.D. = 0.74)    มีการประชาสัมพันธแนะนําการใชบริการแนะแนวแกครู    
นักเรียน  ผูปกครอง   ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ( X  =  3.89, S.D. = 0.69)    เมื่อพิจารณา     
ตัวแปรยอยขอ  7 – 14    พบวา     มีความคิดเห็นในเรื่องการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา         
ที่คอนขางจะเปนแนวทางเดียวกัน  (S.D.  =  0.60– 0.74)

     เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานแนะแนวดานงานใหคําปรึกษา (Y3) ใน        
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ผลปรากฏตามตารางที่  15 ดังนี้

ตารางที่  15 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับการปฏิบัติงานแนะแนว
ดานงานใหคําปรึกษา (Y3)  ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
ขอ งานใหคําปรึกษา (Y3)    X S.D. คาระดับ
15 มีการใหคําปรึกษานักเรียนเปนรายบุคคล  พรอมทั้ง

บันทึกอยางมีระบบและเก็บไวเปนหลักฐาน
3.86 0.76 มาก

16 มีการใหคําปรึกษานักเรียนเปนรายกลุม  พรอมทั้ง
บันทึกอยางเปนระบบ  และเก็บไวเปนหลักฐาน

3.79 0.74 มาก

17 มีขอมูลพ้ืนฐานในดานตาง ๆ   สําหรับงาน
ใหคําปรึกษา

3.90 0.70 มาก

18 มีหองใหคําปรึกษาหรือมุมใหคําปรึกษาที่เหมาะสม 3.77 0.95 มาก
19 มีการติดตามผลการใหคําปรึกษาทุกครั้ง เพื่อทราบ

ความกาวหนาของนักเรียนหลังใหคําปรึกษาไปแลว
3.88 0.82 มาก

20 มีการจัดทําตาราง/ชวงเวลา    สําหรับบริการ
ใหคําปรึกษา

3.70 0.92 มาก

21 มีการประชุมรายกรณีสําหรับนักเรียนที่มีปญหากรณี
พิเศษ

3.81 0.93 มาก

22 มีการสงตอนักเรียนที่มีปญหาหนักเกินความสามารถ
ในการแกปญหาของครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวไปยัง
บุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เหมาะสม

3.66 1.00 มาก

รวม 3.79 0.71 มาก
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     จากตารางที่  15  พบวา งานใหคําปรึกษา (Y3)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก                
( X  =  3.79, S.D. = 0.71)   เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยในงานใหคําปรึกษา (Y3)   พบวา  ทุกตัวแปรยอย 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้    มีขอมูลพื้นฐานในดานตาง ๆ 
สําหรับงานใหคําปรึกษา  ( X  =  3.90, S.D. = 0.70)  มีการติดตามผลการใหคําปรึกษาทุกครั้งเพื่อ
ทราบความกาวหนาของนักเรียนหลังใหคําปรึกษาไปแลว  ( X  =  3.88, S.D. = 0.82)   มีการให       
คําปรึกษานักเรียนเปนรายบุคคล  พรอมทั้งบันทึกอยางมีระบบและเก็บไวเปนหลักฐาน  ( X  =  3.86, 
S.D. = 0.76)    มีการประชุมรายกรณีสําหรับนักเรียนที่มีปญหากรณีพิเศษ   ( X  =  3.81, S.D. = 0.93)     
มีการใหคําปรึกษานักเรียนเปนรายกลุมพรอมทั้งบันทึกอยางเปนระบบและเก็บไวเปนหลักฐาน   
( X  =  3.79, S.D. = 0.74)    มีหองใหคําปรึกษาหรือมุมใหคําปรึกษาที่เหมาะสม  ( X  =  3.77,        
S.D. = 0.95)    มีการจัดทําตาราง / ชวงเวลา สําหรับบริการใหคําปรึกษา  ( X  =  3.70, S.D. = 0.92)   
มีการสงตอนักเรียนที่มีปญหาหนักเกินความสามารถในการแกปญหาของครูที่ปฏิบัติงานแนะแนว
ไปยังบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เหมาะสม ( X  =  3.66, S.D. = 1.00)   เมื่อพิจารณา ตัวแปรยอย       
ขอ  15 – 22    พบวา    มีความคิดเห็นในเรื่อง การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาที่คอนขางจะ
เปนแนวทางเดียวกัน  (S.D.  =  0.70– 1.00)

     เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานแนะแนวดานงานปองกัน  สงเสริม  พัฒนา    
ชวยเหลือ  (Y4) ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ผลปรากฏตาม      
ตารางที่  16  ดังนี้
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ตารางที่  16 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับการปฏิบัติงานแนะแนว
ดานงานปองกัน  สงเสริม  พัฒนา  ชวยเหลือ  (Y4) ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่         
การศึกษาสมุทรสาคร
ขอ งานปองกัน  สงเสริม  พัฒนา  ชวยเหลือ  (Y4) X S.D. คาระดับ
23 จัดใหมีเครื่องมือวัดความสนใจ  ความตองการของ

นักเรียนที่หลากหลายครอบคลุมงานดานการศึกษา
อาชีพ  และบุคลิกภาพ

3.78 0.88 มาก

24 มีการจัดกิจกรรมที่สนองความถนัด  ความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนทุกกลุมคน

3.92 0.78 มาก

25 สงเสริมใหนักเรียนไดวางแผนเลือกการศึกษาและ
อาชีพไดอยางเหมาะสม

3.94 0.79 มาก

26 ใหนักเรียนเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกสายเรียน
การเขากลุม  กิจกรรมสงเสริมอาชีพที่สนใจ

3.97 0.67 มาก

27 มีการจัดกิจกรรมซอมเสริมใหกับนักเรียน 4.07 0.65 มาก
28 มีการจัดหาทุนการศึกษา  อาหารกลางวัน

อุปกรณการเรียน  เสื้อผานักเรียน  สําหรับนักเรียน
ที่ขาดแคลน

4.21 0.65 มาก

29 มีการจัดใหนักเรียนมีงานพิเศษ  มีรายไดระหวาง
เรียน

3.76 0.94 มาก

30 มีการจัดสงนักเรียนไปฝกประสบการณพ้ืนฐาน
ดานอาชีพในหนวยงานตาง ๆ ตามความสามารถ
และความสนใจ

3.71 1.00 มาก

รวม 3.92 0.59 มาก

     จากตารางที่  16  พบวา งานปองกัน  สงเสริม  พัฒนา  ชวยเหลือ  (Y4)   โดยภาพรวม       
อยูในระดับมาก  ( X  =  3.92, S.D. = 0.59)   เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยในดานงานปองกัน  สงเสริม  
พัฒนา   ชวยเหลือ  (Y4)  พบวา  ทุกตัวแปรยอย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากโดยเรียงจากมากไปหานอย
ไดดังนี้    มีการจัดหาทุนการศึกษา   อาหารกลางวัน   อุปกรณการเรียน  เสื้อผานักเรียน  สําหรับ      
นักเรียนที่ขาดแคลน  ( X  =  4.21, S.D. = 0.65)    มีการจัดกิจกรรมซอมเสริมใหกับนักเรียน          
( X  =  4.07, S.D. = 0.65)    ใหนักเรียนเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกสายเรียนการเขากลุมกิจกรรม
สงเสริมอาชีพที่สนใจ  ( X  =  3.97, S.D. = 0.67)    สงเสริมใหนักเรียนไดวางแผนเลือกการศึกษา
และอาชีพไดอยางเหมาะสม   ( X  =  3.94, S.D. = 0.79)    มีการจัดกิจกรรมที่สนองความถนัด   
ความสนใจและความสามารถของนักเรียนทุกกลุมคน  ( X  =  3.92, S.D. = 0.78)   จัดใหมีเครื่องมือ
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วัดความสนใจ   ความตองการของนักเรียนที่หลากหลายครอบคลุมงานดานการศึกษาอาชีพ  และ
บุคลิกภาพ  ( X  =  3.78, S.D. = 0.88)    มีการจัดใหนักเรียนมีงานพิเศษ  มีรายไดระหวางเรียน        
( X  =  3.76, S.D. = 0.94)   มีการจัดสงนักเรียนไปฝกประสบการณพื้นฐานดานอาชีพในหนวยงาน
ตาง ๆ ตามความสามารถและความสนใจ   ( X  =  3.71, S.D. = 1.00)   เมื่อพิจารณาตัวแปรยอย       
ขอ  23 – 30   พบวา   มีความคิดเห็นในเรื่อง การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาที่คอนขางจะเปน
แนวทางเดียวกัน   (S.D.  =  0.65– 1.00)

     เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานแนะแนวดานงานติดตามและประเมินผล  (Y5) 
ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ผลปรากฏตามตาราง ที่  17  ดังนี้

ตารางที่  17 แสดงคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับการปฏิบัติงานแนะแนว
ดานงานติดตามและประเมินผล  (Y5)  ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร
ขอ งานติดตามและประเมินผล  (Y5) X S.D. คาระดับ
31 สรางเครื่องมือในการติดตามผล  และประเมินผล

การปฏิบัติงานแนะแนวในทุกงาน
3.83 0.80 มาก

32 มีการบันทึกผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งานแนะแนวไวเปนหลักฐานและเปนระบบ

3.84 0.78 มาก

33 ดําเนินการติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาไปแลว
อยางตอเนื่อง

3.95 0.74 มาก

34 ดําเนินการติดตามผลนักเรียนบอย  และออกกลางคัน 4.00 0.71 มาก
35 มีการจัดเก็บสถิติการใหบริการแกนักเรียนอยางเปน

ปจจุบัน
3.93 0.83 มาก

36 มีการสรุป  และประเมินผลการดําเนินงานแนะแนว
ไวอยางชัดเจน  และเปนระบบ

3.85 0.78 มาก

37 นําขอมูลที่ไดจากการติดตามผลประเมินผล
ไปวางแผนดําเนินการ  เพื่อพัฒนาปรับปรุง
งานแนะแนวและงานอื่นๆในสถานศึกษาตอไป

3.90 0.75 มาก

รวม 3.90 0.56 มาก
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     จากตารางที่  17  พบวางานติดตามและประเมินผล  (Y5)  โดยภาพรวมอยูในระดับ      
มาก  ( X  =  3.90, S.D. = 0.56)   เมื่อพิจารณาตัวแปรยอยในดานงานติดตามและประเมินผล  (Y5)  
พบวา  ทุกตัวแปรยอย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก   โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้   ดําเนินการ  
ติดตามผลนักเรียนบอยและออกกลางคัน   ( X  =  4.00, S.D. = 0.71)    ดําเนินการติดตามผลนักเรียน
ที่จบการศึกษาไปแลวอยางตอเนื่อง  ( X  =  3.95, S.D. = 0.74)   มีการจัดเก็บสถิติการใหบริการ       
แกนักเรียนอยางเปนปจจุบัน  ( X  =  3.93, S.D. = 0.83)    นําขอมูลที่ไดจากการติดตามผลประเมิน
ผลไปวางแผนดําเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานแนะแนวและงานอื่นๆในสถานศึกษาตอไป         
( X  =  3.90, S.D. = 0.75)     มีการสรุป และประเมินผลการดําเนินงานแนะแนวไวอยางชัดเจน  และ
เปนระบบ   ( X  =  3.85, S.D. = 0.78)    มีการบันทึกผลการติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนะแนวไวเปนหลักฐานและเปนระบบ  ( X  =  3.84, S.D. = 0.78)   สรางเครื่องมือในการติดตามผล  
และประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนวในทุกงาน ( X  =  3.83, S.D. = 0.80)    เมื่อพิจารณาตัวแปร
ยอยขอ  31 – 37   พบวา   มีความคิดเห็นในเรื่อง การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาที่คอนขางจะ
เปนแนวทางเดียวกัน   (S.D.  =  0.71– 0.80)

ตอนที่ 3   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร   ท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

     การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนว      
ในสถานศึกษา    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร    จะนําเสนอเปนสองขั้นตอน     
ตอนที่  3.1  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร กับการปฏิบัติงานแนะแนวใน
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ซ่ึงปรากฎในตารางที่  18  และ        
ตอนที่  3.2  ขอมูลที่เกี่ยวกับที่มาของสมการวิเคราะหการถดถอย  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  พฤติกรรม  
การบริหารของผูบริหารใดบาง ที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา    สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร    ซ่ึงปรากฎในตารางที่  19

    ตอนที่  3.1  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับการปฏิบัติงาน
แนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

     ความสัมพันธของตัวแปรในตอนนี้  จะนําเสนอโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) 
ระหวางตัวแปรตนคือ  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในภาพรวม (Xtot)  ดานภาวะผูนํา (X1)  
ดานแรงจูงใจ  (X2)  ดานกระบวนการติดตอส่ือสาร (X3)  ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มี
ตอกัน (X4)  ดานสภาพของกระบวนการวินิจฉัยส่ังการ (X5) ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือ    
ส่ังการ (X6)  ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)  และดานลักษณะการกําหนดมาตรฐาน
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การปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) กับตัวแปรตามในภาพรวม  คือ  การปฏิบัติงานแนะแนวใน
สถานศึกษาในภาพรวม (Ytot)  ตามรายละเอียดในตารางที่  18

ตารางที่ 18  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับ          
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

(X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) (X7) (X8) (Xtot) (Ytot)
(X1) 1.00
(X2) .74* 1.00
(X3) .62* .68* 1.00
(X4) .66* .68* .72* 1.00
(X5) .64* .72* .60* .65* 1.00
(X6) .71* .72* .67* .67* .72* 1.00
(X7) .66* .69* .57* .58* .64* .70* 1.00
(X8) .66* .69* .57* .58* .64* .64* 1.00* 1.00
(Xtot) .85* .80* .81* .83* .84* .88* .82* .82* 1.00
(Ytot) .56* .58* .53* .40* .57* .66* .66* .66* .67* 1.00

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

     จากตารางที่ 18   พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในภาพรวมและทุก             
องคประกอบยอยมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาในภาพรวมอยางมี         
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

    ตอนที่  3.2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวใน
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

     เมื่อพิจารณาการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมการบริหารของ       
ผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในภาพรวม  พบวา  ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ  
คือ  สภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  สภาพการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ 
(X6)  ลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน  (X7)  ลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการ
ฝกอบรม (X8)  ที่ระดับ  .05  ผลปรากฏตามตารางที่  19  ดังนี้
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ตารางที่ 19   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
                    ที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาในภาพรวม

การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาในภาพรวม (Ytot)

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig.F
Regression 4 20273.483 5068.371
Residual 94 5929.587 63.081

80.347 .000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) = 0.880
ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R Square) = 0.774
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) = 0.764
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard Error) = 0.794
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก

แหลงความแปรปรวน B SES Beta T Sig.T
ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพล

ที่มีตอกัน (X4)
-4.630 0.872 -0.467 -5.309 .000*

ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือสั่งการ
(X6)

4.766 0.842 0.620 5.658 .000*

ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) 4.601 0.711 0.630 6.471 .000*
ดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
งานและการฝกอบรม (X8)

1.033 0.505 0.105 2.045 .044*

คาคงที่ -10.814 14.393 -0.751 0.454

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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     จากตารางที่ 19 พบวา ตัวแปร พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่ไดรับการคัดเลือก  
เขาสมการ  คือ   ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)     ดานสภาพการกําหนด        
เปาหมายหรือส่ังการ (X6)  ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)  ดานลักษณะการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)   โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ      
(multiple R)  เทากับ  0.880    คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)  เทากับ  0.774  ซ่ึงหมายถึง       
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  ดานสภาพ
การกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ (X6)  ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)  ดานลักษณะ  
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)   สามารถทํานายการปฏิบัติงานแนะแนว
ในสถานศึกษาไดรอยละ  77.40    คาประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2)   เทากับ 
0.764  และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.794
     ในลักษณะนี้แสดงวา   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานสภาพการปฏิสัมพันธและ
อิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ (X6)  ดานลักษณะการควบคุม
การปฏิบัติงาน (X7)  ดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)   สงผล
ตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  (Ytot)   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยท่ีสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  (X4)  สง
ผลผกผัน โดยเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷtot  =   - 10.814 – 4.63(X4)  + 4.766 (X6)  + 4.601 (X7) + 1.033(X8)

ตารางที่ 20 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารใน
     สถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษางานศึกษารวบรวมขอมูล

การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษางานศึกษารวบรวมขอมูล (Y1)

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig.F
Regression 3 303.629 101.210
Residual 95 130.524 1.374

73.664 .000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) = 0.836
ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R Square) = 0.699
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) = 0.690
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard Error) = 0.117

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
แหลงความแปรปรวน B SES Beta T Sig.T

ดานภาวะผูนํา (X1) 0.401 0.115 0.412 3.487 .001*
ดานกระบวนการติดตอสื่อสาร (X3) 0.328 0.159 0.248 2.067 .041*
ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) 0.215 0.092 0.229 2.340 .021*
คาคงที่ 1.035 1.612 .642 .522

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

     จากตารางที่ 20 พบวา ตัวแปรพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่ไดรับเลือกเขาสมการ
คือ  ดานภาวะผูนํา (X1)ดานกระบวนการติดตอส่ือสาร (X3) และดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติ
งาน (X7)โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)   เทากับ  0.836    คาประสิทธิภาพ  
ในการทํานาย (R2) เทากับ 0.699  ซ่ึงหมายถึง  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  ดานภาวะผูนํา
(X1)  ดานกระบวนการติดตอส่ือสาร (X3)   ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)  สามารถ
ทํานายการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  ดานงานศึกษารวบรวมขอมูล (Y1)  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครไดรอยละ 69.90  คาประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted
R2) เทากับ 0.690    และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.117
     ในลักษณะนี้แสดงวา   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร   ดานภาวะผูนํา (X1)             
ดานกระบวนการติดตอส่ือสาร (X3) และดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)  สงผลตอการ
ปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา ดานงานศึกษารวบรวมขอมูล (Y1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ .05   โดยเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ1   =  1.035 + 0.401 (X1) + 0.328 (X3)  + 0.215 (X7)
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ตารางที่ 21   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
                     ในสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษางานสารสนเทศ

การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษางานศึกษางานสารสนเทศ (Y2)

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig.F
Regression 3 770.109 256.703
Residual 95 275.503 2.900

88.517 .000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) = 0.858
ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R Square) = 0.737
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) = 0.728
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard Error) = 0.170

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก

แหลงความแปรปรวน B SES Beta T Sig.T
ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพล
ที่มีตอกัน (X4)

-0.838 0.180 -0.423 -4.649 .000*

ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือสั่งการ
(X6)

0.976 0.180 0.635 5.415 .000*

ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) 0.835 0.152 0.572 5.491 .000*
คาคงที่ 5.353 2.201 2.432 .017

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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     จากตารางที่ 21 พบวา ตัวแปรพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่ไดรับเลือกเขาสมการ
คือ  ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือ     
ส่ังการ (X6) และ ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ (Multiple R)   เทากับ  0.858  คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ  0.737  ซ่ึงหมายถึง 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)              
ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ (X6) และ ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) 
สามารถทํานายการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา ดานงานสารสนเทศ (Y2)  สังกัดสํานักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครไดรอยละ 73.70  คาประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted
R2) เทากับ 0.728  และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.170
     ในลักษณะนี้แสดงวา   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานสภาพการปฏิสัมพันธและ
อิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ (X6) และ ดานลักษณะการ         
ควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)   สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาดานงานสารสนเทศ 
(Y2)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยที่สภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  (X4)  
สงผลผกผัน โดยเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ2   =  5.353 – 0.838 (X4) + 0.976 (X6) + 0.839 (X7)

ตารางที่ 22   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
                    ในสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษางานใหคําปรึกษา

การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษางานศึกษางานใหคําปรึกษา (Y3)

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig.F
Regression 3 1560.022 520.007
Residual 95 697.923 7.347

70.782 .000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) = 0.831
ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R Square) = 0.691
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) = 0.681
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard Error) = 0.271
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ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
แหลงความแปรปรวน B SES Beta T Sig.T

ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มี
ตอกัน (X4)

-1.461 0.287 -0.502 -5.092 .000*

ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือสั่งการ
(X6)

1.148 0.287 0.509 4.003 .000*

ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) 1.526 0.242 0.712 6.308 .000*
คาคงที่ -4.163 3.503 -1.188 .238

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

     จากตารางที่ 22 พบวา ตัวแปรพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่ไดรับเลือกเขาสมการ
คือ  ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือ      
ส่ังการ (X6) และ ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ (Multiple R)  เทากับ  0.831  คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.691  ซ่ึงหมายถึง  
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)            
ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ (X6) และ ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) 
สามารถทํานายการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษางานใหคําปรึกษา (Y3)   สังกัดสํานักงาน          
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครไดรอยละ  69.10  คาประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted
R2) เทากับ  0.681   และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.271
     ในลักษณะนี้แสดงวา   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่ไดรับเลือกเขาสมการคือ  
ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ 
(X6) และ ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถาน
ศึกษางานใหคําปรึกษา (Y3) อยางมีนัยสํานัยทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่สภาพการมีปฏิสัมพันธและ
อิทธิพลที่มีตอกัน  (X4)  สงผลผกผัน โดยเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ3   =  -4.163 – 1.461 (X4) +1.148 (X6) + 1.526 (X7)
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ตารางที่ 23  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
                    ในสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษางานปองกัน สงเสริม
                    พัฒนาและชวยเหลือ  

การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษางานศึกษางานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ (Y4)

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig.F
Regression 4 876.922 219.231
Residual 94 1347.588 14.336

15.292 .000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) = 0.628
ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R Square) = 0.394
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) = 0.368
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard Error) = 0.378

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก

แหลงความแปรปรวน B SES Beta T Sig.T
ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพล
ที่มีตอกัน (X4)

-1.608 0.416 -0.557 -3.867 .000*

ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือสั่งการ
(X6)

1.167 0.402 0.521 2.906 .000*

ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) 1.024 0.339 0.481 3.023 .000*
ดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
งานและการฝกอบรม (X8)

.0530 0.241 0.184 2.200 .030*

คาคงที่ -1.042 6.861 -.152 .880

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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     จากตารางที่ 23 พบวา ตัวแปรพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่ไดรับเลือกเขาสมการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ   คือ   ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)     ดานสภาพ
การกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ (X6)   ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) และดานลักษณะ
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)    โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ (Multiple R)  เทากับ  0.628  คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.394 ซ่ึงหมายถึง  
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลท่ีมีตอกัน (X4)              
ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ (X6)   ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) และ
ดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)   สามารถทํานายการปฏิบัติ
งานแนะแนวในสถานศึกษางานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ (Y4)    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาครไดรอยละ  39.40   คาประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ 
0.681  และ มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)   เทากับ 0.378
     ในลักษณะนี้แสดงวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  ดานสภาพการปฏิสัมพันธและ
อิทธิพลที่มีตอกัน (X4)    ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ (X6)    ดานลักษณะการควบคุม
การปฏิบัติงาน (X7)  และดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)  
อยางมีนัยสํานัยทางสถิติที่ระดับ .05  โดยท่ีสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  (X4)       
สงผลผกผัน โดยเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ4   =  -1.042 –1.608 (X4)  + 1.167 (X6) + 1.024 (X7)  + 0.530 (X8)

ตารางที่ 24  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
                   ในสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษางานติดตามและ
                   ประเมินผล

การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษางานติดตามและประเมินผล (Y5)

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig.F
Regression 4 837.240 209.310
Residual 94 368.719 3.923

53.361 .000*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) = 0.833
ประสิทธิภาพในการทํานาย  (R Square) = 0.694
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) = 0.681
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard Error) = 0.198

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก

แหลงความแปรปรวน B SES Beta T Sig.T
ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพล
ที่มีตอกัน (X4)

-1.144 0.217 -.0.538 -5.260 .000*

ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือสั่งการ
(X6)

0.983 0.210 0.596 4.681 .000*

ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) 1.006 0.177 0.642 5.672 .000*
ดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
งานและการฝกอบรม (X8)

0.291 0.126 0.138 2.310 .023*

คาคงที่ -4.312 3.589 -1.201 .233*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

     จากตารางที่ 24 พบวา ตัวแปรพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่ไดรับเลือกเขาสมการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ   คือ   ดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)   ดานสภาพ     
การกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ (X6) ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)และดานลักษณะ
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)    โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ (Multiple R)  เทากับ  0.833  คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.694  ซ่ึงหมายถึง  
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกันและกัน (X4)   
ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ (X6)   ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)   และ
ดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)  สามารถทํานายการปฏิบัติ
งานแนะแนวในสถานศึกษาดานงานติดตามและประเมินผล (Y5) ไดรอยละ 69.40    คาประสิทธิภาพ
การทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R2) เทากับ   0.681  และ มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 
(Standard Error) เทากับ 0.198
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     ในลักษณะนี้แสดงวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานสภาพการปฏิสัมพันธและ
อิทธิพลที่มีตอกัน (X4)   ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ (X6)  ดานลักษณะการควบคุม
การปฏิบัติงาน (X7)  และดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)    
สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  ดานงานติดตามและประเมินผล (Y5)   สงผล        
ตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษางานติดตามและประเมินผล (Y5) อยางมีนัยสํานัยทางสถิติที่
ระดับ .05  โดยที่สภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  (X4)  สงผลผกผันโดยเขียนเปน     
สมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

Ŷ5   =  -4.312 – 1.144 (X4) +0.983  (X6) +1.006 (X7)  +0.291 (X8)
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     ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับ          
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร อธิบายได    
ดังนี้
     1.  พฤติกรรมการบริหารดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)             
ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ (X6)  ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)  
และดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)  สงผลตอการปฏิบัติงาน 
แนะแนวโดยภาพรวมในสถานศึกษา (Ytot) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ซ่ึงดาน
สภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  (X4)  สงผลผกผัน

    2.  พฤติกรรมการบริหารดานภาวะผูนํา (X1)  ดานกระบวนการติดตอส่ือสาร (X3)  และ  
ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)    สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวดานงานศึกษา      
รวบรวมขอมูล (Y1) ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

    3.  พฤติกรรมการบริหารดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4) ดานสภาพ
การกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ (X6) และ  ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)    สงผล
ตอการปฏิบัติงานแนะแนวดานงานสารสนเทศ (Y2)  ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่     
การศึกษาสมุทรสาคร ซ่ึงดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  (X4)  สงผลผกผัน

    4.  พฤติกรรมการบริหารดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4) ดานสภาพ
การกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ (X6) และ  ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)    สงผล
ตอการปฏิบัติงานแนะแนวดานงานใหคําปรึกษา (Y3)  ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาสมุทรสาคร  ซ่ึงดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  (X4)  สงผลผกผัน

    5.  พฤติกรรมการบริหารดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4) ดานสภาพ
การกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ (X6) ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) และดาน
ลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)   สงผลตอการปฏิบัติงาน        
แนะแนวดานงานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ (Y4)  ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรสาคร  ซ่ึงดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  (X4)  สงผลผกผัน

    6.  พฤติกรรมการบริหารดานสภาพการปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4) ดานสภาพ
การกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ (X6) ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) และดาน
ลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8)   สงผลตอการปฏิบัติงาน        
แนะแนวดานงานติดตามและประเมินผล (Y5)  ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร ซ่ึงดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  (X4)  สงผลผกผัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  5
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

     การวิจัยเร่ือง  “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่ สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวใน
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร”   เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  
(descriptive  research)      มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ   1)  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารใน        
สถานศึกษา    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร    2)  การปฏิบัติงานแนะแนวใน        
สถานศึกษา    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร    3)  พฤติกรรมการบริหารของผู
บริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  จํานวน  103  โรงเรียน  ผูใหขอมูล  คือ  ผูบริหาร
สถานศึกษา    รองผูอํานวยการสถานศึกษา    ครูแนะแนว   และครูที่ปรึกษา    จํานวน  412  คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม   แบงออกเปน  3   ตอน    ตอนที่  1  สอบถามเกี่ยวกับ  
ขอมูลทั่วไปสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม     ตอนที่  2  สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารในสถานศึกษาตามแนวคิดของไลเคิรท  (Likert)     และตอนที่  3  สอบถามเกี่ยวกับ    
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา ตามแนวคิดของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ นําขอมูล
มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS       คาสถิติที่ใช คือ   คาความถี่  (f)  คารอยละ (%)  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise  
multiple  regression  anslysis)

สรุปผลการวิจัย
     จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่ สงผลตอการปฏิบัติ

งานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  สรุปไดดังนี้
     1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรสาคร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  =  4.00, S.D. = 0.41)   และเมื่อแยกพิจารณารายดาน
พบวาอยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้     ดานกระบวนการ
ติดตอส่ือสาร ( X  =  4.14, S.D. = 0.48)     ดานแรงจูงใจ ( X  =  4.09, S.D. = 0.47)    ดานภาวะผูนํา 
( X  =  4.08, S.D. = 0.44)    ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน ( X  =  4.08,          
S.D. = 0.55)    ดานสภาพของกระบวนการวินิจฉัยส่ังการ  ( X  =  4.08, S.D. = 0.54)   ดานลักษณะ
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การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม( X  =  4.04, S.D. = 0.51)    และดานสภาพ  
การกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ ( X  =  4.02, S.D. = 0.48)    และดานลักษณะการควบคุม         
การปฏิบัติงาน( X  =  4.02, S.D. = 0.43)

     2. การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  =  3.84, S.D. = 0.51) และเมื่อแยกพิจารณารายดาน
พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้  งานศึกษารวบรวม
ขอมูล ( X  =  4.08, S.D. = 0.48)   งานสารสนเทศ  ( X  =  3.98, S.D. = 0.53)   งานปองกัน สงเสริม 
พัฒนา  ชวยเหลือ  ( X  =  3.92, S.D. = 0.59)    งานติดตามผลและประเมินผล ( X  =  3.90,            
S.D. = 0.56)  และงานใหคําปรึกษา  ( X  =  3.79, S.D. = 0.71)

     3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่ สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร พบวา   จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ            
ตามลําดับของตัวแปรนําเขาสมการ  คือ   ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  
ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือส่ังการ  (X6)   ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน  (X7)   
และดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  (X8)   สงผลตอการปฏิบัติ
งานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครโดยภาพรวม (Ytot)  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  
สงผลผกผัน และเมื่อพิจารณาแตละดานพบวา
           3.1  ดานภาวะผูนํา  (X1)   ดานกระบวนการติดตอส่ือสาร (X3)  และดานลักษณะ   
การควบคุมการปฏิบัติงาน  (X7)  สงผลตองานศึกษารวบรวมขอมูล (Y1)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ 0.05

          3.2  ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  ดานสภาพการกําหนด
เปาหมายหรือส่ังการ (X6)  และดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน  (X7)   สงผลตองาน          
สารสนเทศ (Y2)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพล
ที่มีตอกัน (X4)  สงผลผกผัน

          3.3  ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  ดานสภาพการกําหนด
เปาหมายหรือส่ังการ (X6)   และดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน (X7)  สงผลตองาน               
ใหคําปรึกษา (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพล
ที่มีตอกัน (X4)  สงผลผกผัน
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          3.4  ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  ดานสภาพการกําหนด
เปาหมายหรือส่ังการ  (X6) ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน  (X7) และดานลักษณะการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  (X8)   สงผลตองานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ 
(Y4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน 
(X4)  สงผลผกผัน

          3.5  ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  ดานสภาพการกําหนด
เปาหมายหรือส่ังการ  (X6) ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน  (X7) และดานลักษณะการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  (X8) สงผลตองานติดตามและประเมินผล (Y5) อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  สงผลผกผัน

การอภิปรายผล
     การวิจัยครั้งนี้มีผลการวิจัยดังกลาวขางตน  เพื่อสนับสนุนการวิจัยใหบรรลุวัตถุประสงค  
จึงอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
     1.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจาก  ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการบริหารสถานศึกษา  ระบบการเขาสูตําแหนงของผูบริหารสถานศึกษาทุกตําแหนง         
มีการสอบคัดเลือกโดยทดสอบความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  
มีการประเมินประสบการณการทํางานและการฝกอบรมขาราชการครูสายงานบริหารตามหลักสูตร
ของคณะกรรมการขาราชการครูที่ดําเนินการโดยสถาบันพัฒนาผูบริหาร  ทําใหผูบริหารสถานศึกษา  
เปนผูมีความรู   ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงมีความตั้งใจและเต็มใจที่จะ  
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ   มีความรับผิดชอบในภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     
ทําใหสถานศึกษามีความเจริญกาวหนาซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยคร้ังนี้      จิราภรณ   อ่ิมวิทยา          
ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานของครูโรงเรียนมัธยม
ศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานระดับสูง   พบวา   ผูบริหารโรงเรียนแสดงพฤติกรรมการบริหาร            
ทุกองคประกอบในระดับมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาในยุคปจจุบันตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  สงผลใหผูบริหารตองจัดการศึกษาใหมีคุณภาพจึงทําใหการแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก
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     เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ทุกองคประกอบอยูในระดับมาก   โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย คือ  1)  กระบวนการติดตอส่ือสาร   2)  การจูงใจ   3)  ภาวะผูนํา   4)  การมีปฏิสัมพันธ
และอิทธิพลที่มีตอกัน  5)  สภาพของกระบวนการตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการ  6)  ลักษณะการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  7)  สภาพการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ                 
8)  ลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน  ผูวิจัยขออภิปรายผลเปนรายดาน  ดังนี้
     ดานกระบวนการติดตอส่ือสาร  พบวา  อยูในระดับมาก  เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษา 
ใหความสําคัญและเห็นคุณคาของการติดตอส่ือสาร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในกระบวนการบริหาร
ไมวาจะเปนกระบวนการวางแผนการจัดองคการ   การตัดสินใจสั่งการ   การควบคุม   การประสาน
งาน  กระบวนการดังกลาว  ตองอาศัยการติดตอส่ือสารในการเผยแพรความคิดจากบุคคลหนึ่งไปยัง
อีกบุคคลหนึ่ง จากกลุมหนึ่งไปสูอีกกลุมหนึ่ง   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนพพงษ    บุญจิตราดุลย  
กลาววา การสื่อสารเปนกระบวนการบริหารที่สําคัญที่สงขาวและความเขาใจ เพื่อใหบุคคลทํางาน 
ไดตามวัตถุประสงคขององคการ ชวยใหการประสานงานดีขึ้นและชวยใหทุกคนในหนวยงาน        
ไดเขาใจความเคลื่อนไหวของการทํางานไดทั่วถึง    สอดคลองกับแนวคิดของสเตียร (Streers)            
ที่พบวา  การติดตอส่ือสารมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการอื่นๆ  ขององคการ  เชน   การใชภาวะผูนํา 
การตัดสินใจ  และการปรับตัวขององคการ  จึงควรใชชองทางการติดตอส่ือสารหลายทาง  เพื่อเพิ่ม
โอกาสที่ขาวสารจะไดรับอยางถูกตอง
     ดานการจูงใจ  พบวา  อยูในระดับมาก  เนื่องจาก  ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการดวย    
วิธีการตางๆ  เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  อุทิศตนและเวลา  
รวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา  ใชการจูงใจผูรวมงาน  กระตุน         
ชวยเหลือ  เกื้อกูลตอผูใตบังคับบัญชา   ทั้งดานสวนตัวและดานหนาที่การงาน   สอดคลองกับ             
สุรัฐ  ศิลปอนันต   กลาวถึง  วิธีการชวยเหลือเกื้อกูลครูอาจารยวาสามารถทําได  2  วิธี  ไดแก           
การสงเสริมดานสวัสดิการและการสงเสริมดานวิทยฐานะ    นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ
ธงชัย  สันติวงษ  ไดกลาววา  การจูงใจคนในการทํางานนั้นผูบริหารตองทําการจูงใจใหคนงานทุมเท
กําลังความสามารถ  เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการที่ตั้งไว
     ดานภาวะผูนํา  พบวา อยูในระดับมาก  พฤติกรรมการบริหารดานภาวะผูนํา  นับเปน
ปจจัยสําคัญตอการบริหารงานใหสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผูบริหารตองให    
ความเปนกันเองและสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรม  ใหความไววางใจ  สนใจตอความสําเร็จของ    
การปฏิบัติงาน  สอดคลองกับแนวคิดของกริฟฟธ (Griffith)  ที่ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมภาวะผูนําและ
พบวาผูนําที่มีประสิทธิภาพควรมีพฤติกรรมในการเปนผูผลักดัน  คือใหโอกาสผูมีสวนรวมพัฒนา
งานที่รับผิดชอบและสนับสนุนใหทํางานไดดีขึ้น
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     ดานการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  พบวา อยูในระดับมาก  เนื่องจากผูบริหาร
สถานศึกษาใหความสําคัญกับบุคคล ใหความสนใจในเรื่องสวนตัว  การพบปะสังสรรคนอกเวลา
งานกับครู  รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นตางๆ จากครู  สอดคลองกับงานวิจัยของราย  จันทนกลัด       
ไดศึกษาเรื่อง  ปจจัยการบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  พบวา  ระดับปจจัยการบริหารของผูบริหาร
ดานการเปนผูนํา  ดานการจูงใจ  ดานการติดตอส่ือสาร  ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  
ดานการตัดสินใจ  ดานการกําหนดเปาหมาย  ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก
     ดานกระบวนการตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการ  พบวาอยูในระดับมาก  เนื่องจากผูบริหาร         
มีหนาที่ตองตัดสินใจสั่งการอยูตลอดเวลา  จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจ     
ที่ถูกตองเหมาะสม  ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงความสามารถของผูนํา  ความสําเร็จหรือความลมเหลว
ขององคการขึ้นอยูกับการตัดสินใจสั่งการของผูบริหารสอดคลองกับแนวคิดกริฟฟธ (Griffith) วา     
ผูบริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพนั้น ตองกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูผูบริหารระดับรองๆ    
ลงไป หรือไปสูผูปฏิบัติใหมากโดยที่ผูบริหารเพียงแตคอยดูแลควบคุมใหกระบวนการตัดสินใจ
ตางๆ ดําเนินไป

    ดานลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  พบวาอยูในระดับมาก  
เนื่องจากผูบริหารใหความสําคัญกับผลสําเร็จของงาน  มีความตองการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
เพื่อชวยใหการกําหนดเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมและเปนวิธีการที่จะทําใหทราบถึงความสามารถ
ของผูปฏิบัติงานรวมทั้งเปนเครื่องวัดปริมาณและคุณภาพของงานชวยใหการปฏิบัติงานโดยสวนรวม
ดีขึ้น
     ดานสภาพการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ  พบวา อยูในระดับมาก  เนื่องจากหนาที่
ของผูบริหารโดยตรง คือ การกําหนดเปาหมาย ซ่ึงตองใชความสามารถผสมผสานความคิดของครู
ทุกคน ไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายซึ่งทําใหครูมีความผูกพันตอสถานศึกษา  มีความรูสึก
เปนเจาของ มีผลทําใหสถานศึกษาเจริญกาวหนาและมีประสิทธิภาพ
     ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน  พบวาอยูในระดับมาก  เนื่องจากผูบริหารเห็นวา
การควบคุมการปฏิบัติงานเปนภาระหนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งเพราะการบริหารก็คือ  ความ
พยายามในการใชพลังของกลุมใหรวมมือประสานกับการทํางานอยางมีเหตุผลใหบรรลุวัตถุประสงค  
จึงเปนภาระหนาที่ของผูบริหารที่จะตองคอยติดตามหรือควบคุมการปฏิบัติงานการกําหนดเปาหมาย
ของการควบคุมตองชัดเจน  ตองใชมนุษยสัมพันธในการควบคุม   เพื่อกอใหเกิดบรรยากาศที่        
เอื้ออํานวยและจูงใจใหบุคลากรทํางานอยางเต็มความสามารถ    ซ่ึงสอดคลองกับ จิราภรณ  อ่ิมวิทยา  
ไดเสนอวา  ผูบริหารควรมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการควบคุมการปฏิบัติงานซึ่งตองระวังเปนพิเศษ
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ตอทาทีของตนเอง   เพื่อมิใหเกิดความรูสึกในลักษณะการถูกจองจับผิดหรือถูกควบคุมกับผูปฏิบัติ
งาน
     ผลการวิจัยสรุปไดวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่     
การศึกษาสมุทรสาคร ไมแตกตางกันและทุกรายดานอยูในระดับมาก

    2.  จากผลการวิจัยพบวา  การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน         
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องมาจากงานแนะแนวเปนงาน
ที่ทุกฝายจะตองเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  ทุกฝายใหความรวมมือ    งานแนะแนว                
จึงจะดําเนินไปไดดวยดี  จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนวในโรงเรียนของ   
อดีตรัฐมนตรี สุขวิช  รังสิตพล  พบวา  การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนจะประสบความสําเร็จได
ตองมีการดําเนินงานแนะแนวอยางตอเนื่องและเปนระบบ  การปฏิบัติงานตองครอบคลุมทั้ง  5  งาน  
คือ   งานศึกษารวบรวมขอมูล  งานสารสนเทศ  งานใหคําปรึกษา  งานปองกัน สงเสริม พัฒนาและ
ชวยเหลือ  งานติดตามและประเมินผล  ซ่ึงจากการวิจัยพบวาทั้ง  5  องคประกอบ คือ  งานศึกษา     
รวบรวมขอมูล     งานสารสนเทศ     งานปองกัน สงเสริม พัฒนาและชวยเหลือ    งานติดตามและ
ประเมินผล  และงานใหคําปรึกษา มีระดับการปฏิบัติงานแนะแนวอยูในระดับมาก ซ่ึงทั้ง                     
5  องคประกอบมีความสําคัญเกี่ยวเนื่องกันจะขาดงานใดงานหนึ่งไมได  โดยเฉพาะงานสารสนเทศ
ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญที่ชวยในการตัดสินใจและวางแผนสอดคลองกับงานวิจัยของกรมวิชาการ  เรื่อง
การกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการแนะแนวมิติใหม ที่เนนแหลงเรียนรูและขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการแนะแนว  รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของสุนี  จั่นสกุล  ที่ทําการวิจัยเร่ืองการสํารวจสภาพ
ปญหาของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สปจ.ระนอง  พบวาครูขาดขอมูลสารสนเทศ
     เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ทุกองคประกอบอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับจากมาก   
ไปหานอย คือ  งานศึกษารวบรวมขอมูล  งานสารสนเทศ  งานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ  
งานติดตามและประเมินผล และงานใหคําปรึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจิรัฐยา  โรจนครินทร 
ไดศึกษาการบริหารงานแนะแนวสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาอําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  พบวา  มีการดําเนินการบริหารงานแนะแนว
ดานการบริหารงานแนะแนว  5  ดาน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก
     สวนแอครีและมารควิส   (อางถึงในชูนิท  ดิษฐสูงเนิน)  วิจัยพบวา  งานแนะแนวจะ
ดําเนินไปไดดีถาครูใหญมีเจตคติที่ดีตองานแนะแนว  ผูวิจัยเห็นดวยกับงานวิจัยนี้  เนื่องจาก          
การปฏิบัติงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพตองมีการจัดอยางตอเนื่องและครอบคลุมทุกองคประกอบ  
ผูที่จะทํางานแนะแนวตองไดรับการฝกอบรมมาโดยตรง  การปฏิบัติงานแนะแนวตองมีการติดตอ
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ประสานงานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เมื่อดําเนินการเสร็จตองมี                    
การประชาสัมพันธและรายงานผลการปฏิบัติงานใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดทราบ  รวมทั้งผูบริหาร 
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุด  เพราะเปนผูที่มีอํานาจในการบริหารงานทุกอยางภายในโรงเรียน       
ซ่ึงรอทสเชฟเฟอร (Rottschaffer)  พบวา  ความมั่นคงของโครงการแนะแนวขึ้นอยูกับทัศนคติ       
ทางบวกของครูใหญ

    3.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  จากการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการบริหารของ           
ผูบริหาร  สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และตัวแปร          
ที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ  ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน   ดานสภาพ
การกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ   ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน   ดานลักษณะ           
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม     ผูวิจัยขออภิปรายเปนรายดาน  ดังนี้

    3.1  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  โดยรวมมีพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร           
ที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนว  4  ดาน  คือ  สภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  
สภาพการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ   ลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน   การกําหนด        
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการบริหารงานใหสําเร็จตาม      
วัตถุประสงคนั้น  ผูบริหารโรงเรียนตองเปดโอกาสใหครูที่รับผิดชอบงานมีสวนรวมในการวางแผน
การดําเนินงาน  มีการกําหนดเปาหมาย ทิศทาง ผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน  ผูบริหารตองใชแรงจูงใจ
ตางๆ สนับสนุน ชวยเหลือ แนะนํา และรวมแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นครูที่ปฏิบัติงาน
ก็จะมีกําลังใจ   พรอมที่จะทํางานแนะแนวอยางเต็มความสามารถ  โดยเฉพาะการติดตอส่ือสาร    
ตองรวดเร็วถูกตอง  เปดโอกาสใหครูไดมีการเสนอขอมูลขาวสารทั้งสองทาง   มีการปฏิสัมพันธที่ดี
ตอกันและเปนแนวทางในการตัดสินใจที่ถูกตองรวดเร็วใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวได  
อยางมีประสิทธิภาพ  โดยตองมีการควบคุมติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอเปนระยะๆ     
อยางตอเนื่อง  โดยไมทําใหครูรูสึกอึดอัด  ผูบริหารตองใชศิลปะในการควบคุมการปฏิบัติงาน       
เพื่อใหเกิดผลสําเร็จของงานซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของฮิคส (Hicks)  ที่กลาววา งานขั้นแรกของ     
ผูบริหารโรงเรียนคือการทําใหองคกรทําหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ซ่ึงการที่จะทําได    
เชนนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองใชความสามารถทุกวิถีทางที่จะทําใหผูรวมงานและผูที่เกี่ยวของ  
ทุกฝายปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดผลดีตอองคกร  แตผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรม   
การบริหารของผูบริหาร ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  สงผลผกผันตอ          
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครในภาพรวม
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แสดงใหเห็นวา  ลักษณะการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน ของผูบริหารที่ใหความสําคัญกับ
บุคคลมีความสนใจในเรื่องสวนตัวหรือปญหาครอบครัวและใหความสําคัญกับการพบปะสังสรรค
นอกเวลางานกับผูใตบังคับบัญชา  รวมถึงสนใจรับฟงความคิดเห็นตางๆ นั้น  ตามธรรมชาติของคน
ยอมมีความรูสึกทางอารมณ  เชน  ความสัมพันธทางจิตใจในการรักใครชอบพออัธยาศัยในเรื่องที่
เปนเรื่องสวนตัวไมเปนทางการ    แตในทางตรงขามอาจสงผลเสียตอองคการที่เปนทางการได        
โดยตรง  ซ่ึงขึ้นอยูกับเปาหมายของบุคคลหรือกลุมบุคคลกับองคการวา เปนไปในลักษณะสอดคลอง
หรือขัดแยงกันก็จะทําใหผูบริหารไมสามารถบริหารจัดการเพื่อสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
แนะแนวในสถานศึกษาใหเกิดมีประสิทธิภาพได
     3.2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  งานศึกษารวบรวมขอมูล  มี  3  ดาน  คือ  ภาวะผูนํา  
กระบวนการติดตอส่ือสารและลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน   เนื่องจากงานศึกษารวบรวม      
ขอมูลเปนงานศึกษาสํารวจขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนดวยวิธีการตางๆ    เพื่อครูจะไดนําขอมูลมาใช       
ในการรูจักผูเรียนแตละคนวาเปนอยางไร    ตองการอะไร และสมควรไดรับการชวยเหลือในลักษณะ
ใด    อีกทั้งครูทุกคนในสถานศึกษาเปนเสมือนครูแนะแนว  ผูบริหารจึงตองใชความเปนผูนํา            
ใชวิธีการติดตอส่ือสารที่เหมาะสม  ใชศิลปะในการควบคุมการปฏิบัติงาน  เพื่อใหงานแนะแนว    
ดานงานศึกษารวบรวมขอมูลประสบผลสําเร็จ

    3.3  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  งานสารสนเทศ มี  3  ดาน คือ สภาพการมี                
ปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน   สภาพการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ   ลักษณะการควบคุม
การปฏิบัติงาน  งานสารสนเทศ  หมายถึง  งานใหขอมูลขาวสาร ดานการศึกษา  อาชีพ  บุคลิกภาพ
และสังคมแกนักเรียน  ซ่ึงขอมูลขาวสารความรูจําเปนในการตัดสินใจของนักเรียน  ทําใหนักเรียน
สามารถวางแผนการใชชีวิต  มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและตองนําเสนอในรูปแบบตางๆ  ขอมูล         
ตองถูกตอง  ทันสมัย  ผูบริหารตองเปนผูนําในการกําหนดเปาหมายความสําเร็จของงานสารสนเทศ    
รวมกับครูแนะแนว  มีการปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  มีการตรวจสอบควบคุมการทํางานอยางมีศิลปะ  
เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง  งานสารสนเทศจึงจะประสบผลสําเร็จ  สําหรับพฤติกรรมการบริหารของ   
ผูบริหาร  ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  (X4)  สงผลผกผันตอการปฏิบัติงาน
แนะแนวในสถานศึกษา ดานสารสนเทศ  แสดงใหเห็นวา    งานสารสนเทศเปนงานที่ตองนําเสนอ   
ในรูปแบบตางๆ เพื่อใหขอมูลขาวสารดานการศึกษา  อาชีพ บุคลิกภาพและสังคมแกนักเรียน          
หากผูบริหารใชวิธีการติดตอส่ือสารที่สงใหผลการปฏิบัติโตตอบกันเปนไปในทางลบ หรือใชอํานาจ
ชักจูงครูใหกระทําตามความตองการของงานจะสงผลใหครูมีการปฏิบัติงานแนะแนวดานงาน       
สารสนเทศไมมีประสิทธิภาพได
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    3.4  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร    งานใหคําปรึกษา  มี  3  ดาน  คือ  สภาพ                
การมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน    สภาพการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ    ลักษณะ     
การควบคุมการปฏิบัติงาน   ซ่ึงงานใหคําปรึกษานับเปนหัวใจสําคัญของงานแนะแนว    สถานศึกษา
จะขาดงานนี้ไมไดเลย เพราะเปนงานที่ชวยใหผูเรียนที่มารับการปรึกษาเกิดการเรียนรูและเขาใจ      
ตนเอง    รูวาปญหาของตนอยูตรงไหน    ควรแกไขอยางไร    ผูบริหารเปนผูมีบทบาทสําคัญใน        
การสงเสริม  พัฒนา  ครูแนะแนวใหเปนผูมีความรูความสามารถเพียงพอในการใหคําปรึกษา  มีการ
กําหนดเปาหมาย   การชวยเหลือนักเรียนรวมกัน  มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหคําปรึกษาเปน
ระยะอยางตอเนื่อง งานใหคําปรึกษาจึงจะประสบผลสําเร็จ  สําหรับพฤติกรรมการบริหารของ         
ผูบริหาร ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  สงผลผกผันตอการปฏิบัติงาน     
แนะแนวในสถานศึกษา  ดานการใหคําปรึกษา  แสดงใหเห็นวางานใหคําปรึกษาเปนหัวใจสําคัญ
ของงานแนะแนว  เปนงานที่ชวยใหผูอ่ืนสามารถแกไขจัดการกับปญหาของตนเองได  เปนงานที่มี
ความละเอียดออนกระทบตอความรูสึกทางอารมณ   หากผูบริหารไมใหความสนใจในการแกปญหา
ของนักเรียน  ใหความสนใจแตงานดานวิชาการเปนหลัก  ไมสนใจรับฟงความคิดเห็นตางๆ ของครู  
ขาดการติดตอส่ือสาร  ปฏิสัมพันธที่ดี  งานใหคําปรึกษาในสถานศึกษาจะไมประสบกับความสําเร็จ  
ครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวมีประสิทธิภาพในการทํางานนอยลง

    3.5  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  งานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ  มี  4  ดาน  
คือ  สภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน  สภาพการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ 
ลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน  ลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  
งานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ เปนงานที่มีรูปแบบวิธีการปฏิบัติงานที่หลากหลาย  เพื่อจัดให
นักเรียนไดตัดสินใจดําเนินการตามแผน  ตลอดจนชวยเหลือ แกไขหรือฝกฝนใหมีประสบการณ     
ที่เหมาะสมแกกรณี  เชน  จัดทุนการศึกษา  อาหารกลางวัน  หรือหางานพิเศษ  ซ่ึงผูบริหารเปน         
ผูมีสวนสําคัญที่จะผลักดันใหงานดานนี้ประสบความสําเร็จ  ผูบริหารตองมีการพูดคุยปฏิสัมพันธ  
อันดีแกครูและบุคคลภายนอกในชุมชน เพื่อสามารถดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือ    
นักเรียน  มีการกําหนดเปาหมายการชวยเหลือรวมกับครูแนะแนว  มีการควบคุมการปฏิบัติงาน  
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหการสนับสนุนชวยเหลือในทุกดานอยางเต็มที่  แตผลการวิจัยพบ
วา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  สง
ผลผกผันตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  ดานงานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ   
แสดงใหเห็นวา  หากผูบริหารแสดงทาที  พฤติกรรม หรือแสดงความรูสึกที่ไมเหมาะสม
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ไมสอดคลองกับความตองการของครู  ขาดการชักจูงทุกฝายใหมามีสวนรวมพิจารณาและรวมจัด    
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการตัวบุคคลแลว  งานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ  ก็จะประสบ
กับความลมเหลว  เปนผลใหนักเรียนไมสามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาตอ และเลือกอาชีพ      
ที่เหมาะสมใหกับตนเองได

    3.6  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  งานติดตามและประเมินผล มี  4  ดาน  คือ  สภาพ
การมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน    สภาพการกําหนดเปาหมายและการสั่งการ   ลักษณะ       
การควบคุมการปฏิบัติงาน     ลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม               
จุดมุงหมายของการติดตามผล    เพื่อหาทางชวยเหลือผูที่ไมประสบความสําเร็จจากการบริการที่ผาน
ไป    เพื่อจะไดปรับปรุงงานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อจะไดนําผลงานของ          
การบริการแนะแนวไปปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น  เพื่อรวบรวมขอมูลมาทําวิจัย  เพื่อปองกัน
ปญหาอันจะเกิดขึ้นในอนาคต  เปนแนวทางพิจารณาหาสาเหตุของการลมเหลวในการปฏิบัติตนและ
การปรับตัว  สนองความตองการของนักเรียนที่ยังอยูภายในโรงเรียนและเพื่อติดตามชวยเหลือ      
นักเรียนที่จบการศึกษา  ไปแลวตามแผนการที่วางไว  ผูบริหารตองเปนผูนําในการจัดทํารูปแบบ
คณะกรรมการโดยขอความรวมมือของคณะกรรมการโรงเรียนและฝายแนะแนว  ตั้งวัตถุประสงค
การดําเนินงานใหเดนชัด  กําหนดวิธีในการดําเนินงานใหเดนชัดและสามารถปฏิบัติไดในทุก      
สถานการณ  คัดเลือกและกําหนดตัวบุคลากรที่จะรับผิดชอบในการดําเนินงาน  กําหนดหนาที่        
รับผิดชอบใหเหมาะสมกับความสามารถของผูปฏิบัติ  จัดเตรียมจัดหาอุปกรณในการดําเนินงาน        
ผูดําเนินงานจะตองรวมประชุมเพื่อพิจารณาและทําความตกลงใหแนนอน  มีการประชุมสรุปผล    
การดําเนินงานหลังจากไดดําเนินงานไปตามขั้นตอนตางๆ  งานติดตามและประเมินผลจึงจะประสบ
ความสําเร็จ  แตผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธ
และอิทธิพลที่มีตอกัน (X4)  สงผลผกผันตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  ดานงานติดตาม
และประเมินผล  แสดงใหเห็นวา  หากผูบริหารมีการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลที่เปนไปในทางลบ  
กระทบตอความรูสึกทางอารมณของครู หรือมีการใชวิธีการชักจูงใหครูกระทําตามความตองการของ
ตน หรือไมสนใจรับฟงความคิดเห็นตางๆ ของครู  อาจสงผลใหเกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน
แนะแนว  ดานการติดตามและประเมินผล ได  ซ่ึงเปนงานที่ตองปฏิบัติในลักษณะตอเนื่องและตอง
นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนางานแนะแนวตอไป
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ขอเสนอแนะของการวิจัย
     จากการศึกษาวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน    
แนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ     
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา  ดังนี้
     1)  ผูบริหารตองมีภาวะผูนําในการบริหารงานใหมากขึ้น  มีการสรางบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานและสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานตอกัน
ดวยความจริงใจ  ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  เอาใจใสและอํานวยความสะดวกสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
ทุกดานแกครู  สงเสริมใหครูมีความกาวหนาในอาชีพและเพิ่มพูนความรูความสามารถ  ใหความเปน
ธรรม  ใหขวัญกําลังใจ  ใหครูมีสวนรวมในการเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ  
สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมากขึ้น  เพื่อเปนเครื่องมือทุนแรงในการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพที่ดี จนประสบความสําเร็จ

    2.  ครูผูปฏิบัติงานแนะแนว  ตองใชวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อรูจักนักเรียนในทุกดานโดย
เฉพาะในเรื่องความถนัด  ความสนใจ  ดานการศึกษา  อาชีพและบุคลิกภาพของนักเรียน  เพื่อชวยให
นักเรียนรูจักตนเอง  มีแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข  ครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวจะตองสราง
เครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงานแนะแนวทั้ง   5    ดาน  แลวนําผลที่ไดมาปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานแนะแนวตอไป

    3.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ผลการวิจัยพบวา  ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและ
อิทธิพลที่มีตอกัน  ดานสภาพการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม สงผลตอ       
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ซ่ึงสามารถ
ทํานายการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาโดยภาพรวมไดรอยละ  77.40 ดังนั้น ผูบริหารตองมี
พฤติกรรมการบริหารตามองคประกอบทั้ง  4  ดาน  อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการปฏิบัติงาน     
แนะแนวในสถานศึกษา    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร   บรรลุวัตถุประสงค        
ตามที่กําหนด

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป
     1.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนว
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตใชกลุมตัวอยางจังหวัดอื่น
     2.  ควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
แนะแนว  โรงเรียนแกนนํา หรือกับโรงเรียนทั่วๆ ไป
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     3.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโดยการสังเกต   สัมภาษณ  ศึกษา
รองรอยการทํางาน  เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุง พัฒนา
งานแนะแนวในสถานศึกษาตอไป
     4.  ควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  เชน  
พฤติกรรมการนิเทศของผูบริหาร
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ภาคผนวก ก
เอกสารขอความรวมมือในการวิจัย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ข
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ

1. นางสมพิศ   วงศใหญ ผูตรวจราชการระดับ  8   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร

2. นายกมล   ปยภัณฑ ศึกษานิเทศก  8   หัวหนากลุมศึกษานิเทศกติดตามและ
ประเมินผล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

3. นายสรรเสริญ   ขวัญดี รองผูอํานวยการสถานศึกษา  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
4. นางสาวศิริลักษณ  ทองธวัช อาจารย  2  ระดับ  7  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

รักษาการรองผูอํานวยการสถานศึกษา ฝายวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย

5. นางอมรา   สุวรรณเจริญสุข อาจารย  2  ระดับ  7  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ค
รายช่ือสถานศึกษาที่ทดลองใชเครื่องมือ(try out)
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รายชื่อสถานศึกษาท่ีทดลองใชเคร่ืองมือ (Try out)

1.   โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา
2.   โรงเรียนสถาพรวิทยา
3.   โรงเรียนวัดลาดหญาไทร
4.   โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณวิทยา)
5.   โรงเรียนวัดบางพระหลวงพอเปนอุปถัมภ
6.   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  4
7.   โรงเรียนวัดโพธิ์
8.   โรงเรียนวัดบึงลาดสวย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ง
รายช่ือสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาครที่เปนกลุมตัวอยาง
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รายชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาครที่เปนกลุมตัวอยาง

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ
1. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
2. โรงเรียนเอกชัย
3. โรงเรียนวัดปอมวิเชียรโชติการาม
4. โรงเรียนวัดบางหญาแพรก
5. โรงเรียนวัดใหญจอมปราสาท
6. โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
7. โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
8. โรงเรียนวัดบางปลา
9. โรงเรียนบานออมโรงหีบ

10. โรงเรียนวัดคลองครุ
11. โรงเรียนวัดศรีเมือง
12. โรงเรียนสหกรณนิคมเกลือฯ
13. โรงเรียนวัดโสภณาราม
14. โรงเรียนวัดราษฎรรังสรรค
15. โรงเรียนบานบางน้ําจืด
16. โรงเรียนวัดโพธิ์แจ
17. โรงเรียนวัดบางปง
18. โรงเรียนวัดเกตุมวดีศรีวราราม
19. โรงเรียนวัดกาหลง
20. โรงเรียนวัดใหญบานบอ
21. โรงเรียนออมนอย
22. โรงเรียนบานคลองแค
23. โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง
24. โรงเรียนบานสวนหลวง
25. โรงเรียนวัดใหมหนองพะอง
26. โรงเรียนบานแคราย
27. โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม
28. โรงเรียนบานคลองกระทุมแบน
29. โรงเรียนบานดอนไกดี
30. โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
31. โรงเรียนวัดทาเสา
32. โรงเรียนบานปลองเหลี่ยม
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33. โรงเรียนวัดนางสาว
34. โรงเรียนบานดอนไผ
35. โรงเรียนวัดหนองสองหอง
36. โรงเรียนหลวงสินธุราษฎรรังสฤษฎ
37. โรงเรียนบานโรงเข
38. โรงเรียนวัดหนองบัว
39. โรงเรียนวัดยกกระบัตร
40. โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎรสโมสร
41. โรงเรียนวัดคลองตันราษฎรบํารุง
42. โรงเรียนวัดหลักสองราษฎรบํารุง
43. โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
44. โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ
45. โรงเรียนวัดสุนทรสถิต
46. โรงเรียนอนุบาลบานแพว
47. โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธากระยาราม

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง
48. โรงเรียนสมุทรมณีรัตน
49. โรงเรียนหลวงแพทยโกศลอุปถัมภ
50. โรงเรียนบานยกกระบัตร
51. โรงเรียนสหกรณกสิกรรมชายทะเล
52. โรงเรียนบานหนองหาดใหญ
53. โรงเรียนบานบางปง
54. โรงเรียนเทพนรรัตน
55. โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร
56. โรงเรียนบานนาโคก
57. โรงเรียนวัดปจจันตาราม
58. โรงเรียนวัดใตบานบอ
59. โรงเรียนวัดบางขุด
60. โรงเรียนวัดชัยมงคล
61. โรงเรียนวัดบางกระเจา
62. โรงเรียนวัดกระซาขาว
63. โรงเรียนวัดปากบอ
64. โรงเรียนบานปลายคลองนอย
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65. โรงเรียนวัดอางทอง
66. โรงเรียนวัดทากระบือ
67. โรงเรียนวัดบางยาง
68. โรงเรียนวัดหนองนกไข
69. โรงเรียนวัดโรงเข
70. โรงเรียนบานคลองตัน
71. โรงเรียนวัดกระโจมทอง
72. โรงเรียนวัดสวนสม
73. โรงเรียนบานคลองหลวง

โรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก
74. โรงเรียนวัดชีผาขาว
75. โรงเรียนวัดเกาะ
76. โรงเรียนบานทาทราย
77. โรงเรียนบานโคก
78. โรงเรียนบานสันดาบ
79. โรงเรียนบานชายทะเลโคกขามฯ
80. โรงเรียนวัดโคกทอง
81. โรงเรียนวัดบางพลี
82. โรงเรียนวัดนาขวาง
83. โรงเรียนบานชายทะเลกาหลง
84. โรงเรียนวัดราษฎรธรรมาราม
85. โรงเรียนวัดบางน้ําวน
86. โรงเรียนวัดนวมกานนท
87. โรงเรียนวัดวิสุทธาราม
88. โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
89. โรงเรียนบานชายทะเลบางกระเจา
90. โรงเรียนบานทองคุง
91. โรงเรียนวังนกไข
92. โรงเรียนวัดธรรมเจดียศรีพิพัฒน
93. โรงเรียนบานดําเนินสะดวก
94. โรงเรียนบานคลองสําโรง
95. โรงเรียนบานเจริญสุข
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โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ
96. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
97. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
98. โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
99. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรฯ

100. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
101. โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
102. โรงเรียนหลักสองสงเสริมวิทยา
103. โรงเรียนหลักสี่พิพัฒนราษฎรอุปถัมภ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก จ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

-----------------------------------
คําชี้แจง

     1. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้มี  ประกอบดวย
          1.1  ผูบริหารสถานศึกษา

         1.2  รองผูอํานวยการสถานศึกษา
         1.3  ครูที่ปฏิบัติงานแนะแนว
         1.4  ครูที่ปรึกษา

     2. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้ มี  3  ตอน  คือ
         ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
         ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา

                         จํานวน  45  ขอ
         ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา
                        จํานวน  37  ขอ
     3. ผูวิจัยขอความอนุเคราะหผูบริหารสถานศึกษา  มอบหมายใหรองผูอํานวยการ      
สถานศึกษา และครูที่เกี่ยวของไดกรอกขอมูลตามความเปนจริงมากที่สุด  ขอมูลที่ทานใหนี้ไมมีผล
กระทบตอการปฏิบัติงานของทานและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ  แตจะเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารงานของสถานศึกษา 
กับงานแนะแนวในสถานศึกษาใหมีคุณภาพดีนิ่งขึ้นไป
     ผูวิจัยหวังอยางยิ่งในความอนุเคราะหจากทานดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา    
ณ  โอกาสนี้

         (นางสาวชุลีกร   แกวระยับ)
                        สาขาวิชาบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในวงเล็บ (  ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน

1. เพศ
             (…..)  ชาย
             (…..)  หญิง
2. อายุ
             (…..)   21 – 30  ป
             (…..)   31 – 40 ป
             (…..)   41 – 50 ป
             (…..)   51 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
             (…..)  ต่ํากวาปริญญาตรี
             (…..)   ปริญญาตรี
             (…..)  ปริญญาโท
             (…..)  ปริญญาเอก
4. ตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติในปจจุบัน
             (…..)  ผูบริหารสถานศึกษา
             (…..)  รองผูอํานวยการสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับงานแนะแนว  ระบุฝาย ...........................
             (…..)  หัวหนางานแนะแนว / ครูแนะแนว / ครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา
             (…..)  ครูที่ปรึกษาที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานแนะแนว
5. ประสบการณการทํางานดานแนะแนว
             (…..)  1 – 3  ป
             (…..)  4 – 6  ป
             (…..)  7 – 9 ป
             (…..) 10 – 15 ป
             (…..) 16 ปขึ้นไป
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ตอนที่ 2  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

คําชี้แจง
     1.  แบบถามนี้  เปนขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา 
ซ่ึงประกอบดวยการปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้  1.  ภาวะผูนํา   2.  การจูงใจ   3.  กระบวนการติดตอ      
ส่ือสาร   4.  สภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน   5.  สภาพของกระบวนการตัดสินใจ
วินิจฉัยส่ังการ   6.  สภาพการกําหนดเปาหมายหรือการสั่งการ   7.  ลักษณะการควบคุมการปฏิบัติ
งาน   8.  ลักษณะการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  โดยขอใหทานประเมิน     
ขอคําถามจากสภาพเปนจริงที่เกิดขึ้นมากที่สุด    โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชองระดับการปฏิบัติ       
ในสิ่งนั้นวาปรากฏมากนอยเพียงใดในสถานศึกษาของทาน
     2.  ระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาจัดเปนระดับ ดังนี้

5 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติในสิ่งนั้น  มากที่สุด
4 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติในสิ่งนั้น  มาก
3 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติในสิ่งนั้น  ปานกลาง
2 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติในสิ่งนั้น  นอย
1 หมายถึง ผูบริหารมีการปฏิบัติในสิ่งนั้น  นอยที่สุด

ตัวอยาง

ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
ขอ พฤติกรรมการบริหารของ

ผูบริหารโรงเรียน
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

0 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูในสถานศึกษามี
สวนรวมในการบริหารสถานศึกษามากเพียง
ใด ............................................ /

คําอธิบาย   จากตัวอยางขอ 0  ถาทานทําเครื่องหมาย / ลงในชองตารางตัวเลือก มาก จะหมายถึง       
ผูบริหารเปดโอกาสใหครูในสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษามาก
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ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
ขอ พฤติกรรมการบริหารของ

ผูบริหารโรงเรียน
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

1 ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลในการ
สงเสริมการปฏิบัติงานแนะแนว   เพื่อให
บรรลุเปาหมาย ............................................. ....... ....... ....... ....... ....... .............

2 ผูบริหารเปนผูนําในการกําหนดนโยบาย
เปาหมายและวัตถุประสงคของงานแนะแนว
เพื่อใหครูปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ ............. ....... ....... ....... ....... ....... .............

3 ผูบริหารใหอิสระในการแสดงความคิดเห็น
การปฏิบัติงานแกผูรวมงานตามกรอบงานที่
วางไว ........................................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

4 ผูบริหารมีความรูความเขาใจในการบริหาร
งานแนะแนวในสถานศึกษา ........................ ....... ....... ....... ....... ....... .............

5 ผูบริหารเปนผูนําในการแสวงหาความรู
ขอมูลขาวสารตางๆ    เพื่อนํามาใชในการ
พัฒนาตนเองและบริหารงานแนะแนวใน
สถานศึกษา .................................................. ....... ....... ....... ....... ....... .............

6 ผูบริหารไดรับการไววางใจและความเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติงานจากผูรวมงาน    ตลอดจน
ไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางดี ....... ....... ....... ....... ....... .............

7 ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาใหไดรับ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค ....................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

8 ผับริหารเปดโอกาสใหครูที่ปฏิบัติงาน
แนะแนวมีสวนรวมในการวางแผนและ
ดําเนินงานแนะแนวทุกดาน ......................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

9 ผูบริหารใชปจจัยจูงใจตางๆ เพื่อใหครูแนะ
แนวปฏิบัติหนาที่จนบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ....... ....... ....... ....... ....... .............
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ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
ขอ พฤติกรรมการบริหารของ

ผูบริหารโรงเรียน
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

10 ผูบริหารใหการสนับสนุนและเปนผูอํานวย
ความสะดวก    รวมทั้งใหสวัสดิการตางๆ
ในการปฏิบัติงานแนะแนว ........................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

11 ผูบริหารใหการสนับสนุนการเก็บรวบรวม
ขอมูลทุกดาน เพื่อนํามาเปนฐานขอมูลใน
การปฏิบัติงานแนะแนว ............................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

12 ผูบริหารรับฟงและนําแนวความคิดเห็นของ
ครูมาใชกับการปฏิบัติงานแนะแนวในสถาน
ศึกษา ........................................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

13 ผูบริหารใชความเปนผูนําชุกจูงใหครูใน
สถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานแนะแนว
มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ................................. ....... ....... ....... ....... ....... .............

14 ผูบริหารเปนผูที่ใหความชวยเหลือแนะนํา
และรวมแกไขอุปสรรค ปญหาที่เกิดขึ้นอยาง
ทันทวงที ...................................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

15 ผูบริหารสามารถติดตอส่ือสารงานกับครูที่
ปฏิบัติงานแนะแนวไดโดยตรง รวดเร็วและ
ถูกตอง ......................................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

16 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูที่ปฏิบัติงานแนะ
แนวนําเสนอขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อนํามา
พัฒนาและปรับปรุงานแนะแนวไดโดยตรง ....... ....... ....... ....... ....... .............

17 ผูบริหารจัดระบบการเชื่อมขอมูลขาวสาร
ของกลุมงานตางๆ ในสถานศึกษาอยางมี
สัมพันธกัน เพื่อเอ้ือประโยชนในการปฏิบัติ
งานแนะแนว ................................................ ....... ....... ....... ....... ....... .............
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ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
ขอ พฤติกรรมการบริหารของ

ผูบริหารโรงเรียน
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

18 ผูบริหารใชการติดตอส่ือสารสองทาง คือจาก
ผูบริหารลงไปสูผูปฏิบัติและผูปฏิบัติขึ้นไปสู
ผูบริหาร ในการบริหารงานแนะแนวใน
สถานศึกษา .................................................. ....... ....... ....... ....... ....... .............

19 ผูบริหารและครูสรางเปาหมายรวมกันใน
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา ....... ....... ....... ....... ....... ....... .............

20 ผูบริหารเปนแกนกลางในการประสานงาน
กับทุกฝายถึงเปาหมายในการปฏิบัติงาน
แนะแนวในสถานศึกษา ............................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

21 ผูบริหารสนับสนุนใหครูในสถานศึกษา มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางใหมๆ และเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา ........ ....... ....... ....... ....... ....... .............

22 ผูบริหารใหอิสระในการพูดคุยปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแนะแนวในสถาน
ศึกษาที่ทานดําเนินการอยู ............................. ....... ....... ....... ....... ....... .............

23 ผูบริหารมีปฏิสัมพันธอันดีกับครูที่ปฏิบัติ
งานแนะแนวเปนผลทําใหการดําเนินงาน
ดานนี้ประสบความสําเร็จดวยดี .................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

24 ผูบริหารตัดสินใจดําเนินการบริหารงานแนะ
แนวในสถานศึกษาโดยนําขอมูลสารสนเทศ
มาประกอบการพิจารณาทุกครั้ง .................. ....... ....... ....... ....... ....... .............

25 ผูบริหารและครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
กอนที่จะมีการดําเนินงานแนะแนวในสถาน
ศึกษา ....... ....... ....... ....... ....... .............

26 การตัดสินใจสั่งการเพื่อการบริหาร กระทํา
อยางเปนระบบทันตอเหตุการณ ตรงตาม
แนวปฏิบัติที่กําหนดไว ................................ ....... ....... ....... ....... ....... .............
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ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
ขอ พฤติกรรมการบริหารของ

ผูบริหารโรงเรียน
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

27 เมื่อมีการตัดสินใจถึงขั้นตองปฏิบัติ แลวเกิด
ขอผิดพลาดผูบริหารเปนผูออกมารับผิดชอบ
ตอขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น ................................ ....... ....... ....... ....... ....... .............

28 การตัดสินใจของผูบริหารชวยสรางกําลังใจ
ใหกับครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวเปนอยางดี ... ....... ....... ....... ....... ....... .............

29 ผูบริหารมีความมุงมั่น พยายามที่จะบริหาร
สถานศึกษากับงานแนะแนวใหบรรลุเปา
หมายและนโยบายของสถานศึกษาที่วางไว ....... ....... ....... ....... ....... .............

30 ผูบริหารกําหนดเปาหมายที่เหมาะสมเดนชัด
กระตุนใหครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวมีกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ....... ....... ....... ....... ....... .............

31 ผูบริหารและครูเปนผูที่กําหนดเปาหมายการ
ปฏิบัติงานแนะแนวเพิ่มเติมจากงานที่ปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานที่วางไว ........................ ....... ....... ....... ....... ....... .............

32 ผูบริหารมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเปน
ระยะ โดยจัดใหมีการรายงานผลการดําเนิน
งานตามระยะเวลาที่กําหนด ......................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

33 ผูบริหารใหความสําคัญตอครูที่ปฏิบัติงาน
แนะแนว ไมยิ่งหยอนไปกวาความสําเร็จตาม
เปาหมายของการปฏิบัติงานแนะแนว ......... ....... ....... ....... ....... ....... .............

34 ผูบริหารติดตามการดําเนินงานของครูที่
ปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ .................................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

35 ผูบริหารใชขอมูลสารสนเทศเปนแนวทาง
ในการควบคุมการปฏิบัติงานหรือตรวจสอบ
ปญหา .......................................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............
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ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
ขอ พฤติกรรมการบริหารของ

ผูบริหารโรงเรียน
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

36 ผูบริหารมีสวนสําคัญในการเลือกสรร
บุคลากรมาปฏิบัติงานดานแนะแนว ............ ....... ....... ....... ....... ....... .............

37 ผูบริหารใหการตอบแทนครูที่ปฏิบัติงาน
แนะแนว โดยยึดมาตรฐานและผลการปฏิบัติ
งานเปนสําคัญ .............................................. ....... ....... ....... ....... ....... .............

38 ผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญในการกําหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพื่อให
การปฏิบัติงานแนะแนวเกิดการพัฒนามาก
ขึ้น  ............................................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

39 ผูบริหารมีความหวงใยในผลการปฏิบัติงาน
แนะแนวในสถานศึกษาและมีการติดตาม
สอบถามอยางสม่ําเสมอ ............................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

40 ผูบริหารมีสวนชวยใหครูที่ปฏิบัติงานแนะ
แนวมีการพัฒนาความสามารถของตนเอง
ใหสูงขึ้น ...................................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

41 ผูบริหารกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให
กับครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ..................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

42 ผูบริหารจัดใหมีการฝกอบรมโดยจัดหา
วิทยากรที่มีความรูความสามารถมาชวย
พัฒนาการปฏิบัติงานแนะแนวในปจจุบัน
และอนาคต .................................................. ....... ....... ....... ....... ....... .............

43 ผูบริหารใหการสนับสนุนดวยวัสดุอุปกรณ
งบประมาณและอื่นๆ เพื่อชวยสนับสนุนการ
ดําเนินงานแนะแนว ..................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............
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ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
ขอ พฤติกรรมการบริหารของ

ผูบริหารโรงเรียน
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

44 ผูบริหารมีการกระจายงานและความรับผิด
ชอบโดยการสอดประสานงานฝายตางๆ ให
เขามารวมรับผิดชอบการดําเนินงานแนะ
แนวในสถานศึกษา ...................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

45 ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนางาน
และบุคลากรดานแนะแนวอยางสม่ําเสมอ ... ....... ....... ....... ....... ....... .............
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ตอนที่ 3  ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา

คําชี้แจง
     1.  แบบสอบถามนี้เปนขอคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา            
ซ่ึงครอบคลุมภาระงานแนะแนว  5  งาน  คือ  1.  งานศึกษารวบรวมขอมูล   2.  งานสารสนเทศ         
3.  งานใหคําปรึกษา   4.  งานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ   5.  งานติดตามและประเมินผล  
โดยขอใหทานประเมินขอคําถามจากสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นมากที่สุด  โดยทําเครื่องหมาย  /  
ลงในชองระดับการปฏิบัติงานแนะแนว วาปรากฏมากนอยเพียงใด ในสถานศึกษาของทาน

    2.  ระดับการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาจัดเปนระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวมีการปฏิบัติในสิ่งนั้น  มากที่สุด
4 หมายถึง ครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวมีการปฏิบัติในสิ่งนั้น  มาก
3 หมายถึง ครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวมีการปฏิบัติในสิ่งนั้น  ปานกลาง
2 หมายถึง ครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวมีการปฏิบัติในสิ่งนั้น  นอย
1 หมายถึง ครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวมีการปฏิบัติในสิ่งนั้น  นอยที่สุด

ตัวอยาง

ระดับการปฏิบัติ
ขอ การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

0 สถานศึกษาของทานมีผลงานการปฏิบัติงาน
ดานแนะแนวอยางชัดเจน ............................. /

คําอธิบาย   จากตัวอยางขอ 0  ถาทานทําเครื่องหมาย / ลงในชองตารางตัวเลือก มาก จะหมายถึง       
ครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวมีผลงานการปฏิบัติงานดานแนะแนวอยางชัดเจนมาก
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

งานศึกษารวบรวมขอมูล
1 มีการศึกษา สํารวจขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน

ดวยวิธีการที่หลากหลาย ไดแก การสังเกต /
การสัมภาษณ / การใชแบบสอบถาม / แบบ
ทดสอบ / การเยี่ยมบาน / สังคมมิติ / เขียน
อัตชีวประวัติ ................................................ ....... ....... ....... ....... ....... .............

2 มีการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนทุกคนเปน
ปจจุบัน ........................................................ ....... ....... ....... ....... ....... .............

3 มีการบันทึกขอมูลในระเบียนพฤติการณ /
ระเบียนสะสม / สมุดรายงาน หรือ สมุด
ประจําตัวนักเรียน ........................................ ...... ....... ....... ....... ....... .............

4 มีการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของนักเรียนทุก
คนในโรงเรียนเพื่อชวยใหรูจักนักเรียนแตละ
คน และสะดวกตอการชวยเหลือ .................. ...... ....... ....... ....... ....... .............

5 มีการจัดเก็บขอมูลสวนตัวนักเรียนอยางเปน
ระบบ สะดวกตอการนํามาใชและเก็บเปน
ความลับ ....................................................... ...... ....... ....... ....... ....... .............

6 มีการเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนครบทุกดาน
ตามขอบขายการแนะแนว ............................ ....... ....... ....... ....... ....... .............

งานสารสนเทศ
7 มีการใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปนในการ

ตัดสินใจดานการศึกษา ................................. ....... ....... ....... ....... ....... .............
8 มีการใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปนในการ

ตัดสินใจดานอาชีพ ...................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............
9 มีการใชขอมูลขาวสารความรูที่จําเปนในการ

ตัดสินใจดานบุคลิกภาพ .............................. ....... ....... ....... ....... ....... .............
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

10 มีการนําเสนอขอมูลขาวสารความรูในรูป
แบบตางๆ เชน การบรรยาย / อภิปราย / จัด
ปายสนเทศ / จัดหาเอกสารคูมือใหอาน /
ทัศนศึกษา / วีดิทัศน / ส่ือภาพยนตร เปนตน ....... ....... ....... ....... ....... .............

11 มีการใหขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย หลากหลาย
เพียงพอตอความตองการของนักเรียน .......... ....... ....... ....... ....... ....... .............

12 มีการประชาสัมพันธแนะนําการใชบริการ
แนะแนวแกครู นักเรียน ผูปกครอง ทั้งภาย
ในและภายนอกโรงเรียน .............................. ...... ....... ....... ....... ....... .............

13 มีการจัดหาและรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่
เปนระบบ สะดวกตอการนําไปใชประโยชน
และสะดวกตอการใชบริการ ........................ ...... ....... ....... ....... ....... .............

14 มีการจัดหาสถานที่ เพื่อนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม ....................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

งานใหคําปรึกษา
15 มีการใหคําปรึกษานักเรียนเปนรายบุคคล

พรอมทั้งบันทึกอยางเปนระบบและเก็บไว
เปนหลักฐาน ................................................ ...... ....... ....... ....... ....... .............

16 มีการใหคําปรึกษานักเรียนเปนรายกลุม
พรอมทั้งบันทึกอยางเปนระบบ และเก็บไว
เปนหลักฐาน ................................................ ...... ....... ....... ....... ....... .............

17 มีขอมูลพื้นฐานในดานตางๆ สําหรับงานให
ตําปรึกษา ..................................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

18 มีหองใหคําปรึกษาหรือมุมใหคําปรึกษาที่
เหมาะสม .....................................................

19 มีการติดตามผลการใหคําปรึกษาทุกครั้ง เพื่อ
ทราบความกาวหนาของนักเรียนหลังใหคํา
ปรึกษาไปแลว ............................................. ...... ....... ....... ....... ....... .............
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

20 มีการจัดทําตาราง / ชวงเวลา สําหรับบริการ
ใหคําปรึกษา ................................................. ....... ....... ....... ....... ....... .............

21 มีการประชุมรายกรณีสําหรับนักเรียนที่มี
ปญหากรณีพิเศษ .......................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

22 มีการสงตอนักเรียนที่มีปญหาหนักเกินความ
สามารถในการแกปญหาของครูที่ปฏิบัติงาน
แนะแนวไปยังบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่
เหมาะสม ..................................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

งานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ
23 จัดใหมีเครื่องมือวัดความสนใจ ความ

ตองการของนักเรียนที่หลากหลายครอบคลุม
งานดานการศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพ .... ...... ....... ....... ....... ....... .............

24 มีการจัดกิจกรรมที่สนองความถนัด ความ
สนใจ และ ความสามารถของนักเรียนทุก
กลุมทุกคน ................................................... ...... ....... ....... ....... ....... .............

25 สงเสริมใหนักเรียนไดวางแผนเลือกการ
ศึกษาและอาชีพไดอยางเหมาะสม ............... ....... ....... ....... ....... ....... .............

26 ใหนักเรียนเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือก
สายเรียน การเขากลุม กิจกรรมสงเสริม
อาชีพที่สนใจ ............................................... ...... ....... ....... ....... ....... .............

27 มีการจัดกิจกรรมซอมเสริมใหกับนักเรียน ... ....... ....... ....... ....... ....... .............
28 มีการจัดหาทุนการศึกษา อาหารกลางวัน

อุปกรณการเรียน เส้ือผานักเรียน สําหรับ
นักเรียนที่ขาดแคลน ..................................... ...... ....... ....... ....... ....... .............

29 มีการจัดใหนักเรียนมีงานพิเศษ มีรายได
ระหวางเรียน ................................................ ....... ....... ....... ....... ....... .............
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด

ชองนี้
สําหรับ
ผูวิจัย

30 มีการจัดสงนักเรียนไปฝกประสบการณ
พื้นฐานดานอาชีพในหนวยงานตางๆ ตาม
ความสามารถ และความสนใจ ..................... ...... ....... ....... ....... ....... .............

งานติดตามและประเมินผล
31 สรางเครื่องมือในการติดตามผลและประเมิน

ผลปฏิบัติงานแนะแนวในทุกงาน ................ ...... ....... ....... ....... ....... .............
32 มีการบันทึกผลการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานแนะแนวไวเปนหลักฐานและ
เปนระบบ .................................................... ...... ....... ....... ....... ....... .............

33 ดําเนินการติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา
ไปแลวอยางตอเนื่อง ................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

34 ดําเนินการติดตามผลนักเรียนที่ขาดเรียนบอย
และออกกลางคัน ......................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

35 มีการจัดเก็บสถิติการใหบริการแกนักเรียน
อยางเปนปจจุบัน .......................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............

36 มีการสรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
แนะแนวไวอยางชัดเจนและเปนระบบ ........ ....... ....... ....... ....... ....... .............

37 นําขอมูลที่ไดจากการติดตามผลประเมินผล
ไปวางแผนดําเนินการเพื่อพัฒนา ปรับปรุง
งานแนะแนวและงานอื่นๆ ในสถานศึกษา
ตอไป ........................................................... ....... ....... ....... ....... ....... .............
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RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA)

Scale Mean
If Item Deleted

Scale  Variance
If Item Deleted

Corrected  Item
Total Correlation

Alpha
If Item Deleted

C1 313.6250 507.9194 .4811 .9620
C2 313.188 514.8568 .0743 .9628
C3 313.250 522.6935 .2421 .9639
C4 313.7500 510.7097 .3129 .9623
C5 313.6250 507.5323 .5033 .9620
C6 313.7188 507.5635 .3805 .9622
C7 313.7188 502.6603 .5976 .9617
C8 313.4688 510.9022 .1864 .9628
C9 313.7188 509.0796 .5182 .9619
C10 313.6250 506.4355 .4112 .9622
C11 313.5938 599.0877 .2857 .9625
C12 313.6563 509.5232 .2968 .9624
C13 313.7813 503.9183 .4401 .9621
C14 313.8750 505.2097 .5523 .9619
C15 313.7813 506.2409 .4425 .9621
C16 313.6250 509.5323 .3887 .9622
C17 313.8750 509.2742 .4277 .9622
C18 313.9375 505.4798 .4324 .9621
C19 313.9688 504.2248 .4266 .9622
C20 313.7813 506.6280 .4253 .9621
C21 313.7188 506.1442 .5149 .9620
C22 313.8125 508.3508 .3303 .9623
C23 313.7188 508.8538 .3237 .9624
C24 313.6250 500.3065 .6720 .9615
C25 313.7500 504.5806 .4340 .9621
C26 313.8438 503.0393 .4411 .9621
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RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA)

Scale Mean
If Item Deleted

Scale  Variance
If Item Deleted

Corrected  Item
Total Correlation

Alpha
If Item Deleted

C27 314.0000 505.6774 .3664 .9623
C28 313.8438 512.0716 .2246 .9625
C29 313.5938 508.2490 .3625 .9623
C30 313.6250 510.6290 .3261 .9623
C31 313.8438 509.2974 .3149 .9524
C32 313.8750 507.3387 .3849 .9622
C33 313.7500 509.3548 .5069 .9621
C34 313.8438 506.9103 .4235 .9621
C35 313.7813 510.4345 .3003 .9624
C36 313.7500 511.0968 .1889 .9628
C37 313.8125 504.8669 .4776 .9620
C38 313.9375 504.9637 .5134 .9619
C39 313.7500 502.0645 .5882 .9617
C40 313.7188 507.3700 .4525 .9621
C41 313.8438 512.2651 .2344 .9625
C42 313.9063 502.8619 .5014 .9619
C43 313.8125 503.4475 .6159 .9617
C44 313.8438 505.0393 .5089 .9619
C45 313.7500 502.9032 .6303 .9617
B1 313.6875 505.3731 .5124 .9619
B2 313.6875 504.6734 .3936 .9623
B3 313.7500 499.4839 .6279 .9616
B4 313.9063 501.3135 .6232 .9617
B5 313.7813 503.4667 .5032 .9619
B6 313.8750 496.5000 .7019 .9614
B7 313.8750 498.3710 .6956 .9614
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RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA)

Scale Mean
If Item Deleted

Scale  Variance
If Item Deleted

Corrected  Item
Total Correlation

Alpha
If Item Deleted

B8 314.0000 499.9355 .6983 .9615
B9 314.0000 502.1935 .6004 .9617
B10 313.8438 506.5232 .3893 .9622
B11 313.9375 505.3508 .4957 .9620
B12 313.9063 509.3135 .2670 .9825
B13 314.0000 500.9677 .6535 .9606
B14 314.0313 502.6119 .5683 .9618
B15 313.8438 502.7167 .5442 .9618
B16 314.0625 498.2540 .6671 .9615
B17 313.9688 497.2571 .7482 .9613
B18 314.1563 494.1361 .7379 .9612
B19 313.8750 499.9839 .5753 .9617
B20 314.2188 501.5958 .5744 .9618
B21 314.1563 497.5554 .5784 .9617
B22 314.3438 489.3296 .6082 .9618
B23 314.1563 498.4587 .5496 .9618
B24 314.0938 496.9264 .7083 .9614
B25 313.9375 498.5121 .7178 .9614
B26 313.8125 502.4153 .5224 .9619
B27 313.7813 510.1754 .2136 .9627
B28 313.7500 500.5806 .4653 .9621
B29 313.8750 491.9839 .7487 .9612
B30 313.9688 491.3216 .7753 .9611
B31 314.2188 497.9183 .5012 .9620
B32 314.1563 497.3619 .5845 .9617
B33 313.6875 504.4798 .4378 .9621
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RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA)

Scale Mean
If Item Deleted

Scale  Variance
If Item Deleted

Corrected  Item
Total Correlation

Alpha
If Item Deleted

B34 313.9063 499.9587 .6124 .9616
B35 313.9063 505.3135 .5194 .9619
B36 313.9375 498.5766 .7151 .9614
B37 313.9063 502.4748 .5740 .9618

Reliability  Coefficients
N  of  Cases  =  32 N  of  Items  =  82
Alpha  =  .9624

หมายเหตุ
C   หมายถึงขอคําถามของตัวแปรตน
B   หมายถึงขอคําถามของตัวแปรตาม
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ – สกุล นางสาวชุลีกร     แกวระยับ

ท่ีอยูปจจุบัน 32  ถนนเดโช  ตําบลทาราบ
อําเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี   76000

ท่ีทํางาน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
เลขที่  1200     ตําบลมหาชัย
อําเภอเมือง    จังหวัดสมุทรสาคร   74000
โทรศัพท :  0-3441-1885,  0-9744-4387

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541 สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว  วิชาโทบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร   พระราชวังสนามจันทร   จงัหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2544 ศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร   พระราชวังสนามจันทร   จังหวัดนครปฐม

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2541 อาจารย  1  ระดับ  3  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2544 อาจารย  1  ระดับ  4  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร
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