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บทคัดย่อภาษาไทย 

56252381 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การบริหาร, การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 

นางสาว อรินทรา อยู่หลาบ: การบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนรา รัตนศิระประภา 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1) การบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 56โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน 

และครูแนะแนว 1 คน รวม 112 คน เครื่องมืที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน  ตาม

แนวคิดของบาร์โทร์และมาติน (Bartol and Martin) และการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน ตามแนวปฏิบัติของ

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถี่  ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ การน าอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนอีก 4 ด้าน 

อยู่ในระดับมาก เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การวางแผน การควบคุม และ การจัดองค์การ 

2. การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

บริการสนเทศ บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามและประเมินผล และบริการให้ค าปรึกษา 

3. การบริหารของผู้บริหารกับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันเชิงบวก ในระดบัสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

56252381 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : MANAGEMENT, GUIDANCE OPERATION IN SCHOOL 

MISS ARINTARA OULAB : THE ADMINISTRATION AND GUIDANCE OPERATION IN 
SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 9  THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR NUCHNARA RATTANASIRAPRAPHA, Ph.D. 

The purposes of this research were to determine 1) the school administration under 

The Secondary Educational Service Area Office 9 2) the guidance operation in school under The 

Secondary Educational Service Area Office 9 and 3) the relation between the school’s 

administration and the guidance operations in school under The Secondary Educational Service 

Area Office 9. The sample were 51 secondary schools under The Secondary Educational Service 

Area Office 9. The 2 respondents in each school were; a director and a teacher, totaly of 102 

respondents. The research instrument was a questionnaire about the school administrator’s 

administration planning based on Bartol and Martin’s concept and the guidance operation in 

school base on Faculty of Education, Chulalongkorn University’s concept. The statistics used for 

data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s 

product-moment correlation coefficient. 

The research findings revealed that: 

1. The school’s administration under The Secondary Educational Service Area Office 

9 as a whole and in every aspect were at a high level. As ranking by arithmetic mean from the 

highest to the lowest were; Leading, Planning, Controlling, and Organizing. 

2. The guidance operations in school under The Secondary Educational Service Area 

Office 9 as a whole and in every aspect were at a high level. As ranking by arithmetic mean from 

the highest to the lowest were; Individual Inventory Service, Information service, Placement 

Service, Follow up Service and Research and Counseling Service. 

3. The relation between the school’s administration and the guidance operations in 

school under The Secondary Educational Service Area Office 9 was associated with statistically 

significant at the 0.01 level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง “การบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี จากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์                             
ว่าที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ 
อินทร์รักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และดร.โมไณย อภิศักดิ์มนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิใน
การสอบวิทยานิพนธ ์

ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการปรับปรุง 
แก้ไขวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีความซาบซึ่งในความกรุณาของอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่าง
ย่ิง และผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ ดร.นพดล เด่นดวง นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย                          
นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม และนางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณม่วง ที่เสียสละเวลาอันมีค่าเป็นผู้เชียวชาญ
ตรวจสอบ และแก้ไขเครื่องมือวิจัย ตลอดทั้งให้ค าแนะน า แก้ไข ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครื่องมือใน
การวิจัย ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนและคุณครูของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลวิจัย ส่งผลให้
ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวของผู้วิจัย ที่เป็นก าลังใจ ช่วยสนับสนุนและอยู่
เคียงข้างด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักศึกษาปริญาโทรุ่น 33/2 สาขาวิชา
การบริหารการศึกษาทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจตลอดมา ท าให้งานวิจัยเรื่องนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 

คุณความดีและคุณค่าแห่งความพยายามครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ บูรพาคณาจารย์ บิดา มารดา 
และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จนท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จใน
การศึกษา 

  
  

อรินทรา  อยู่หลาบ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ในภาวะที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้านของเศรษฐกิจสังคม

การเมือง รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนาสื่อต่าง  ๆ อย่างรวดเร็ว                                                 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดความเจริญในหลายด้าน ตลอดจนทางด้านการเปิดกว้างของ
ข้อมูลข่าวสาร โดยมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อความทันสมัย อันส่งผลต่อสภาพการด ารงชีวิตตลอดจน                        
ความเชื่อ ค่านิยม และสภาพสังคมไทย ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดปัญหาในหลายด้าน เช่น                                            
การเลียนแบบสื่อในทางที่ผิด ความตึงเครียดจากการแข่งขันกับผู้อื่น ค่านิยมสมัยใหม่ที่ท าให้เยาวชน
ไทยมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกไม่ควร โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน ดังนั้น  รัฐบาลจึง
จ าเป็นต้องอาศัยการศึกษาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ ที่ก าลังอยู่ในวัย
เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของสังคม โดยมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ และด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข สามารถเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2555 – 2559 จึงก าหนดให้รัฐต้องคุ้มครอง และ
พัฒนาเด็กเยาวชนให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม                                                  
แสดงถึงจุดเน้นของรัฐ ในการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม เทคโนโลยี การสื่อสาร สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และการสร้างความสมดุลในการพัฒนา
ทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม และการให้ความส าคัญแก่สิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังมากขึ้น1  

ในขณะเดียวกันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งพัฒนา
ผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ                                           
มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทย  และ
พลเมืองโลก คือ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ การพัฒนาเพื่อให้เกิดจุดมุ่งหมายและคุณลักษณะ

                                                            
1 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา , แผนยุทธศาสตร์การ

แนะแนวระดับการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
อักษรไทย, 2554), 3-8. 



 2 

 

ดังกล่าว นอกจากจะสอดแทรกในแต่ละสาระการเรียนรู้ แล้วยังได้ก าหนดไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม
สาธารณะประโยชน์ มุ่งพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน  

ดังนั้นกิจกรรมแนะแนวนับว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคน โดยองค์รวมทั้ ง 
ด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ ให้บุคคลมีความสามารถในการบูรณาการความคิด ค่านิยม 
ประเพณี วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เข้าสู่วิถีชีวิตไทยได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมแนะแนวช่วยให้ครู
รู้จักนักเรียน และเข้าใจนักเรียน ตลอดจนมีบทบาทที่จะให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และ  
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง และมีส่วนร่วมมือพัฒนาผู้ เรียน ซึ่งกิจกรรมแนะแนวยังต้องได้รับ  
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความจ าเป็นถึงปัญหาสังคมพฤติกรรมของเด็ก และ
เยาวชน ที่มีสถิติในการกระท าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้น ดังที่สถาบันรามจิตติ ได้ศึกษาเรื่อง  
“10 สถานการณ์ ที่ต้องเอาใจใส่เด็ก และเยาวชนไทยปี 51” ตามโครงการติดตามสภาวการณ์เด็ก 
และเยาวชน พบว่าปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ30 แม่วัยรุ่นอายุมีต่ ากว่า 19 ปี ที่มาท าคลอด พ.ศ. 2551  
จ านวน 77,092 คน เพิ่มจากพ.ศ. 2550 จ านวน 68,385 คน พบปัญหาเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี 
พยายามฆ่าตัวตายเฉลี่ย 20,44 คน ต่อประชากรแสนคน,ปัญหาเด็กและเยาวชนเสพยาเสพติดใน
โรงเรียนมีถึงร้อยละ 13, นักเรียนมีปัญหาด้านการศึกษาและอาชีพ เช่น ออกกลางคันร้อยละ15,                 
การวิเคราะห์ผลสอบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O–NET) ในภาพรวมวิชาหลักของนักเรียน
ชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ช่วงปีการศึกษา 2551–2553 โดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศต่ ากว่าร้อยละ 502 กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดงาน โดยใช้
กระบวนการแนะแนวเป็นแกนกลางในการส่งเสริมสร้างมิคุ้มกันป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อเด็กและเยาวชนผนวกกับการผลักดันของเครือข่ายมหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่าย 
ทั่วประเทศ พ.ศ. 2553 – 2555 มีความเห็นพ้องว่ากระบวนการแนะแนวเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่
สามารถป้องกัน แก้ไข และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุข จากแผนพัฒนาการแนะแนวที่ใช้มาแล้ว                                          
3 ฉบับ เริ่มจาก พ.ศ. 2535 สิ้นสุดปี พ.ศ. 2548 ขาดหายไปในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี  และการสื่อสารส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่าง                                                                 

                                                            
2 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2551), 18-21. 
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รวดเร็ว ผลการด าเนินงานพบปัญหาด้านการบริหารในการด าเนินกิจกรรมแนะแนวในทุกระดับ                                      
ขาดครูแนะแนว ขาดระบบสารสนเทศทางการแนะแนว และขาดสื่อเครื่องมือทางการแนะแนวที่
หลากหลาย และมีคุณภาพที่ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน าแผนพัฒนา
การแนะแนวไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  11 (พ .ศ . 2555 –2559) โดยการศึกษาวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน                                                                                      
เพื่อประกอบการบริหารจัดการท าแผนกลยุทธศาสตร์การแนะแนวฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแผนเชิงรุก
เน้นการป้องกัน มุ่งส่งเสริมพัฒนา และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้เรียน ทั้งด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัว และ
สังคม พัฒนาครูแนะแนว ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาคุณภาพการบริหารของผู้บริหาร 
ในการบริหารจัดการกิจกรรมแนะแนว อีกทั้งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วน ผู้บริหารจึงต้องมีการบริหารจัดการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการ
เรียนรู้อันจะน าไปสู่สมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ น าไป
บูรณาการในจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 อีกทั้งการด าเนินงานแนะแนวมีการส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิต 
โดยมุ่งการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจธรรมชาติของผู้เรียน 
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ตอบสนองจุดมุ่งหมาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาการงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิตและสังคม เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ                                           
โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเอง และด้วยการปฏิบัติจนกระทั่ง
เกิดทักษะชีวิต และการเรียนรู้ในการด ารงชีวิตสืบไป ตลอดจนครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
โดยมีครูแนะแนวเป็นพ่ีเลี้ยงและประสานงาน 3  

แผนกลยุทธศาสตร์การแนะแนวฉบับสมบูรณ์ ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการบริหาร
ด าเนินการจัดการกิจกรรมแนะแนว มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ดังนี้ 1) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ
รู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง รักตนเอง และเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น 2) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ความสามารถในการวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
3) เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 
มีความสุข4 และมีการบริหารจัดการด าเนินงานในส่วนขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนว ไว้ดังนี้ 

                                                            
3 ส านักวิชาการและมารตรฐานการศึกษา, "แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)" (ม.ป.ป.), 15-20. 
4 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, "เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 

แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11, พ.ศ. 2555 – 2559" (ม.ป.ป.), 5. 
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1) กิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  
รู้จักแสวงหา และใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียน และการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ช่วยให้ผู้เรียนมีเทคนิค วิธีการและทักษะการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและสามารถวางแผนการเรียน
การศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง 2) กิจกรรมแนะแนวด้านการงานและอาชีพมุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จัก
ตนเองในทุกด้าน รู้โลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีและทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น  
ในการตรียมตัวสู่อาชีพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ 3) กิจกรรมแนะแนวด้านการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  
มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่สมบูรณ์ มีคุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวิตและสามารถปรับตัวให้อยู่  
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นกิจกรรมแนะแนวจึงมีขอบข่ายครอบคลุม ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ  
ด้านการด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข ดังนั้นในการบริหารของผู้บริหาร 
จึงจ าเป็นต้องวางแผนจัดการ การบริหารกับการด าเนินงานเพื่อต้องจัดกิจกรรมในโรงเรียนให้ครบ  
ทั้ง 3 ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน โดยต้องมีการจัดกิจกรรมแนะแนวตามกรอบ การด าเนินงานแนะแนว                               
ที่ควบคุมงานทั้ง 5 บริการ ได้แก่ 1) บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  
2) ด้านบริการสนเทศ 3) บริการให้ค าปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล 5) บริการติดตามผล  
เพราะ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารของผู้บริหารกับการด าเนินงานแนะแนวให้สอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์การแนะแนว จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญในกิจกรรม 
แนะแนว โดยให้งานแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ด้วยการก าหนด 
การด าเนินงานแนะแนว ไว้ในโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน โดยการวางแผนการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร โดยก าหนดให้มีคณะท างาน หรือผู้รับผิดชอบงานแนะแนวอย่างเหมาะสมชัดเจน  
และโครงการแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนมีการก าหยดจัดโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแยกเป็นกิจกรรมแนะแนวที่ควบคุมการบริการงานแนะแนวทั้ง 5 บริการของงานแนว ได้แก่ 
1) บริการศึกษารวบรวมข้อมูล 2) บริการสนเทศ 3) บริการให้ค าปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล 
5) บริการติดตามผลที่ครอบคลุมแนะแนว ด้านการศึกษา ด้านการงานและอาชีพ ด้านส่วนตัว สังคม5 
และการที่จะด าเนินงานแนะแนวให้ประสบผลส าเร็จนั้น ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ คือ การใช้  
องค์ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อให้เข้าถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่ มีความแตกต่างกัน การใช้ศิลป์ของ 
การแนะแนว คือ เทคนิคทักษะที่จะท าให้เข้าใจ และหาทางช่วยเหลือผู้เรียนให้เหมาะสม ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ความว่า “ขณะนี้รู้สึกกันทั่วไปว่ามีปัญหา

                                                            
5 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา , แผนยุทธศาสตร์การ

แนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2555), 25-40. 
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เยาวชนในบ้านเมืองมากขึ้น เนื่องจากเหตุหลายกระแสความจริง เยาวชนมิได้ต้องการที่จะท าตัว 
ให้ยุ่งยากแต่อย่างใด แต่โดยเหตุที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่ ดูแลเท่าที่ควรขาดที่พึ่ง ขาดผู้ที่จะให้ความรู้ 
ให้ค าแนะน าที่ถูกต้องเหมาะสม เขาจึงกลายเป็นบุคคลที่เป็นปัญหาแก่สังคม เป็นหน้าที่ของท่าน
ทั้งหลาย ที่ต้องแนะน า อบรมด้วยเหตุผล และความจริงใจประกอบด้วยความเมตตา ปราณี 
สงเคราะห์ อนุเคราะห์จากหน่วยงานทางการศึกษาที่ต้องจัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริม ให้แก่เยาวชน  
ที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพื่อมุ่งให้เยาวชน ได้รู้จักตนเองในทุกด้าน  
รู้โลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีและทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในการตรียมตัวสู่อาชีพ
ตามที่ตนเองถนัดและสนใจ ก็จะน าพาไปเยาวชนสู่ทางที่ถูกที่เจริญ เยาวชนก็จะเกิดความมั่นใจ  
มีก าลังใจที่จะท าความดี เพื่อจักได้มีอนาคตที่มั่นคงแจ่มใส ในวันข้างหน้า…” จากพระบรมราโชวาท
จะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนควรมีการจัดกิจกรรมแนะแนวทั้ง 3 ด้าน ที่ครอบคลุมแนะแนว  
ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมส าคัญในการดูแลเยาวชน ให้มีอนาคตที่สดใส รักและ  
เห็นคุณค่าในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข6 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่าการบริหารของผู้บริหารกับ 
การด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนนั้น เป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นพื้นฐานในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียนระดับต่าง ๆ ต้องใช้ทักษะที่จ าเป็นโดยเฉพาะทักษะด้านการบริหารของผู้บริหาร หรือ  
การจัดการ การวางแผน และการบริหารในระดับโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพื้นฐานได้มีการพัฒนารูปแบบการบริหาร การวางแผนมารตามล าดับโดยเริ่มจากให้โรงเรียน  
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณการศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการ  
ที่มีจุดเน้นแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียนกับการด าเนินงาน                     
ในแต่ละปีงบประมาณก็ต้องมีการก าหนดแผนปฏิบัติจัดโครงการและกิจกรรมแต่ละงานสอดคล้อง  
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับ 
บุคคลอื่นได้อย่าง มีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก คือรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
การพัฒนาเพื่อให้เกิดจุดมุ่งหมายและคุณลักษณะดังกล่าว นอกจากจะสอดแทรกในแต่ละสาระ  
การเรียนรู้  แล้วยังได้ก าหนดไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณะประโยชน์ มุ่งพัฒนาองค์รวม  

                                                            
6 จีรภา แสงแก้ว , "คุณลักษณะของผู้บริหารส่งผลต่อการด าเนินงานแนะแนวใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8" (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 3-4. 



 6 

 

ของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ซึ่งกิจกรรมแนะแนวนับว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคน  
โดยองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ ให้บุคคลมีความสามารถในการบูรณาการ
ความคิด ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เข้าสู่วิถีชีวิตไทยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกิจกรรม
แนะแนวจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต้องอาศัยผู้บริหารทางการศึกษา ครู อาจารย์ โดยเฉพาะผู้บริหาร
โรงเรียนควรมีความรู้ ความเข้าใจในงานแนะแนวของโรงเรียน เพราะเป็นผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในการ
วินิจฉัย ตัดสินใจและสั่งการให้บุคคลในโรงเรียนปฏิบัติภารกิจ ในความรับผิดชอบจึงถือว่าผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นบุคคลที่ส าคัญในการด าเนินงาน 
 
ปัญหาของการวิจัย 

ด้านการบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ปัจจุบันมีผลการด าเนินงานแนะแนว พบว่า การบริหารของโรงเรียนกับด าเนินกิจกรรมแนะแนวในทุก
ระดับไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากการบริหารของโรงเรียนไม่ได้ให้ความส าคัญต่องานแนะแนวอย่าง
จริงจัง และมองเห็นว่าเป็นงานทีไม่มีความหมาย จึงขาดการส่งเสริมทั้งด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและก าลังใจ และมีผลการวิจัยจ านวนไม่น้อยกล่าวถึงปัญหาการด าเนินงาน
แนะแนวไว้อีก อาทิ สุนี จันสกุล ศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง ผลการวิจัยพบว่า ในด้าน
กิจกรรมแนะแนวที่โรงเรียนด าเนินการอยู่พบว่า การบริหารขาดการติดตามประเมินผล และครู 
แนะแนวขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่มีการวางแผน และขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงานทีได้มาตรฐาน7  

จากที่กล่าวมาข้างต้นถึงการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
ที่ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน (Planning)                                             
การบริหารยังขาดการวางแผนการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน จะเห็นว่าในบางโรงเรียน                                      
ของสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ยังขาดแคลนครูแนะแนวการศึกษา                                     
ทั้งนี้ ส่งผลให้ส่วนของการจัดการองค์การ (Organizing) ซึ่งการบริหารของโรงเรียนที่ไม่ได้จัดระบบ
การด าเนินงานอย่างมีขั้นมีตอน ขาดการน า (Leading) หรือการสั่งการ เป็นการใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจ
บุคลากรหรือสมาชิกองค์กรให้ปฏิบัติงานและน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ระบุไว้ หรือเป็น
กระบวนการจัดการให้สมาชิกในองค์กรท างานร่วมกันได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ นอกจากนี้การบริหารของ

                                                            
7 สุนี จันสกุล, "สภาพปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดระนอง" (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538), บทคัดย่อ. 
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โรงเรียนมีจ านวนไม่น้อยที่ไม่ได้ตระหนักถึงกระบวนการควบคุม (Controlling) ซึ่งภาระหน้าที่ในการ
ที่จะต้องก ากับ ติดตามว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปนั้น สามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว เพื่อใช้
เป็นมาตรฐานวัดผลการท างานในองค์การรวมทั้งการวัดผลการท างาน และการตรวจสอบ ประเมินผล 
ติดตามผล การปฏิบัติงานของสมาชิกองค์กรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานได้ 

ด้านการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 พบว่า การจัดกิจกรรมแนะแนวไม่เป็นไปตามกรอบการด าเนินงานแนะแนวที่ต้องจัดบริการ
แนะแนวให้ครอบคุมทั้ง 5 บริการ ดังนี ้ 

1. บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล แต่ปัจจุบันพบปัญหาว่า
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครูแนะแนวขาดความรู้ขาดมาตรฐาน
ในการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ร่วมถึงการบันทึกการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการจัดโครงการเยี่ยมบ้านและแหล่งบริการให้ยืมแบบสอบถามที่จะน าไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูประวัติ ทะเบียนสะสมประชาสัมพันธ์ งานแนะ
แนวไปสู่ภายนอกโรงเรียน ขาดงบประมาณในการเสนอข้อสนเทศ ความร่วมมือจากคณะครู และเวลา
ในการจัดบริการสนเทศข่าวสารงานแนะแนว ยังขาดความถูกต้องไม่แม่นย า ไม่ทันเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ตลอดจนครูแนะแนวยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูลยัง
ไม่เป็นระบบไม่เป็นปัจจุบัน และครูแนะแนวมีปัญหาเกี่ยวกับ เครื่องมือในการสอบวัดมากที่สุด โดยมี
สาเหตุมาจากขาดงบประมาณในการจัดซื้อ จัดท า 

2. บริการสนเทศ พบว่า ครูแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาและการติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ และการเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนเพราะครูขาดความช านาญในการใช้สื่อเทคโนโลยี  

3. บริการให้การปรึกษา พบปัญหาว่า ครูแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไม่มีเวลาให้ค าปรึกษาจึงส่งผลต่อนักเรียนที่มีปัญหาต้องเข้ารับการ
ช่วยเหลือเฉพาะด้าน และการใช้แบบทดสอบมาตรฐานบางชนิดมาทดสอบนักเรียน เพื่อการวินิจฉัย
ปัญหา ขาดการสนับสนุนและความสนใจจากผู้บริหารเกี่ยวกับห้องการให้ค าปรึกษา ไม่เป็นสถานที่
มิดชิด จึงท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ที่มีปัญหา ด้านการเรียน และปัญหาครอบครัว จึงส่งผลกระทบ               
ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ แต่ไม่กล้าที่จะเข้ามาปรึกษากับครูแนะแนว หรือครูประจ าชั้น  

4. การบริการจัดวางตัวบุคคล พบว่า ครูแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประสบปัญหาด้านจัดหาทุนการศึกษา และการจัดหางานให้นักเรียนท า
ช่วงเวลาว่าง หรือช่วงปิดเทอม 
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5. บริการติดตามและประเมินผล พบว่า ครูแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับขาดความรู้มือ จากคณะครูที่รับผิดชอบ
ในการน าแผนการด าเนินงานแนะแนวไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ ขาดความเอาใจใส่สนับสนุน เช่น 
เรื่องการตรวจสอบความพร้อมของศิษย์เก่าที่ส าเร็จตามหลักสูตรแล้วไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ 
เพื่อบันทึกส่งโรงเรียนไว้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนามากหรือน้อยเพียงใดโดยวิธีการต่าง ๆ ไม่ได้
ความสนับสนุน8   

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารของผู้บริหารกับการด าเนิน 
งานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อน าข้อมูลไปใช้  
ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์
ของการวิจัยดังนี ้

1. เพื่อทราบการบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                                    
เขต 9    

2. เพื่อทราบการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

 
ข้อค าถามของการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามในการวิจัย 
ไว้ดังนี ้   

1. การบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  9                                             
อยู่ในระดับใด  

2. การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 อยู่ในระดับใด 

                                                            
8 จีรภา แสงแก้ว,  5. 



 9 

 

3. การบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวในการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานทางการวิจัยไว้ดังนี ้
1. การบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                                   

อยู่ในระดับปานกลาง 
2. การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 
3. การบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กัน 
 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
การบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                                             

เป็นองค์กรหนึ่งที่มีลักษณะเป็นองค์กรเปิดในระบบสังคม การบริหารของโรงเรียนจะมีลักษณะการ
จัดการเชิงระบบ (systems approach) ตามแนวคิดของของ ลูเนนเบิร์กและออนสไตน์ (Lunenburg 
and Ornstein) ที่ได้กล่าวไว้ว่าองค์กรที่เป็นระบบเปิดจะประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ภายในองค์กรที่มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ( input)กระบวนการ (process) 
ผลผลิต (output) องค์ประกอบทั้ง 3 นี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
(context) และข้อมูลย้อนกลับ (feedback)9 ปัจจัยน าเข้าในระบบการศึกษา (input) คือการบริหาร
ของโรงเรียน ปัจจัยเหล่านี้ถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการ ได้แก่ การบริหารกับ (การด าเนินงาน 
แนะแนว) การเรียนการสอนการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน ได้แก่ คุณภาพการ
ด าเนินงานแนะแนว และความพึงพอใจของทุกฝ่าย 10 ส่วนปัจจัยน าเข้า (input) คือการบริหาร                                    
เป็นปัจจัยสมาคมแนะแนวการศึกษาแห่งประเทศไทย (ระบบการแนะแนวของโรงเรียน) น าไปสู่
กระบวนการ (process) คือ การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนส่วนของการบริหารนั้นมีนักวิชาการ

                                                            
9 Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstetein, Education Administration: 

Concepts and Practices, 6 ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2012), 31-33. 
10 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ สสส. 

8 (ม.ป.ท., ม.ป.ป). 
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หลายท่าน ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวที่แตกต่างกันออกไปแต่มีจุดประสงค์ที่คล้ายกัน คือ ต้องการบริหารที่
มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามไปด้วย  

การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การ การจัดบุคลกร  
และการอ านวยการซึ่ง บาร์โทร์และมาติน (Bartol and Martin) การบริหารจัดการมีขั้นตอนที่ส าคัญ
อยู่ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือก าหนดการท างานของ
องค์การไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ซึ่งในการบริหารงานใด ๆ ก็ตามจะต้องท าหน้าที่ในการวางแผน 
เพราะการวางแผนเป็นหน้าที่ประการแรก ของกระบวนการบริหาร ซึ่งจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า 
แผนงานเป็นกรอบและเป็นแนวทางของการปฏิบัติงานทั้งหมด ถ้าปราศจากแผนงานแล้วเป็นการยาก
ที่ผู้บริหารจะท างานให้ได้ผลดี การวางแผนในการบริหารงานนั้นจะต้องจัดท าทั้งแผนระยะสั้นและ
แผนระยะยาวในการวางแผนนั้น ผู้บริหารจะต้องค านึงอยู่เสมอว่าจะท าอะไร (What) จะท าอย่างไร 
(How) จะใช้เงินเท่าไร (How many) จะให้ใครเป็นผู้ท า (Who) และจะกระท าที่ไหน (Where) และ
ท าเมื่อไร (When) 2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดองค์การหรือจัดหน่วยงาน โดย
การจัดแบ่งงานขององค์การ หรือของหน่วยงานย่อยพร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดอ านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตลอดจนก าหนดสายการควบคุมและบังคับบัญชาใน
ลักษณะของหน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) และหน่วยงานช่วย (Auxiliary) พร้อม
ทั้งก าหนดขนาดของการควบคุมไว้ด้วย การจัดองค์การ อาจแสดงไว้ในรูปของแผนภูมิองค์การ เพื่อให้
เกิดการสื่อสารความเข้าใจในองค์การเกี่ยวกับอ านาจ หน้าที่  ความรับผิดชอบสายการบังคับบัญชา
และการติดต่อสื่อสาร 3) การน า (Leading) หมายถึง การที่ผู้น าใช้การโน้มน้าวให้สมาชิกองค์การ
ปฏิบัติตามค าสั่งของตัวเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการท างาน นอกจากนั้นยังรวมถึงการ
ติดต่อสื่อสารการสั่งการและการจูงใจภายในองค์การอีกด้วย 4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง 
กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การว่าสมาชิกองค์การที่เป็นผู้ปฏิบัติงานได้
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ โดยดูได้จากการปฏิบัติงานจริง เมื่อเปรียบเทียบ
กับมาตรฐาน ถ้างานของการท างานต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและแผนในการท างาน11 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้กล่าวถึง ภารกิจหลักของโรงเรียนมุ่งพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมแนะแนวแห่ง
ประเทศไทย บริหารด้านองค์กรบุคลากร และการจัดการงานแนะแนวให้มีความหลากหลาย                                     
ในการปฏิบัติให้สังคมทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในการด าเนินงานแนะแนว                              

                                                            
11 K. M. Bartol and D. C.  Martin, Management, 2 ed. (New York: McGraw – 

Hill, 1997), 4. 
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และการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนนั้น มีการจัดกิจกรรมแนะแนวตามกรอบการด าเนินงาน                                 
แนะแนวที่ครอบคลุมทั้ง 5 บริการ ได้แก่ 1) บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล                               
2) บริการสนเทศ 3) บริการให้ค าปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล 5) บริการติดตามและ
ประเมินผล12 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยมีความเชื่อว่า การบริหารกับการ
ด าเนินงานไปในแนวทางที่ดี ย่อมจะส่งผลให้การเรียนการสอน และการด าเนินงานแนะแนวของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น สามารถน ามาเขียนเป็น
แผนภูมิเชิงระบบได้ ดังแผนภูมิที่ 1 

 

แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
ที่มา   : Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstetein, Education Administration: 
Concepts and Practices, 6 ed (CA: Wadsworth Publishing, 2012), 31-33. 
 : Bartol, K. M. and Martin D. C., Management, 2 ed (New York: McGraw – Hill, 
1997), 4. 
 : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการแนะแนวในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2556-2559) (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2556). 

                                                            
12 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2, พ.ศ. 

2553 - 2561 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 8. 

 Environment 

feedback 

 Organizatio
nInput 

- บุคลากร  
- การจัดองค์การ 
- การน า  

การควบคุม 

Transformation 
process 

- การบริหาร  
- กระบวนการ การจัดการเรียน 
การสอน 
- กระบวนการนิเทศ ติดตามผลและ
ประเมินผล 

 

Output 

- คุณภาพของการ
ด าเนินงานแนะแนว 

- ด าเนินงานแนะแนว 
- ความพึ่งพอใจของ         

ทุกฝ่าย 
- การด าเนินงาน                    

แนะแนว 
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ขอบเขตของการวิจัย 
วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้แนวคิด การบริหารของโรงเรียนนั้น บาร์โทร์และมาติน (Bartol and 

Martin) ที่กล่าวถึง การบริหารจัดการมีขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1) กาวางแผน (Planning) 
2) การจัดองค์การ (Organizing) 3) การน า (Leading) และ 4) การควบคุม (Controlling) ส่วนการ
ด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนนั้น มีการจัดกิจกรรมแนะแนวตามกรอบการด าเนินงาน 
แนะแนวที่ครอบคุมงานแนะแนวทั้ง 5 บริการ คือ 1) บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล 2) บริการสนเทศ 3) บริการให้ค าปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล และ 5) บริการติดตาม
และประเมินผล ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 
 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : Bartol, K.M. and Martin D. C., Management, 2 ed (New York: McGraw – Hill, 1997), 4. 
 : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการแนะแนวในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2556-2559) (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2556). 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

เพื่อให้เข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยาย
ความหมายไว้ดังนี ้

การบริหาร หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกับผู้อื่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่รวมท ากิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างใดหรือหลาย ๆ อย่างที่บุคคลร่วมกันก าหนด โดยใช้กระบวนอย่างมีระบบและชัดเจน 
มีการให้ใช้เทคนิคต่าง ๆ หรือทรัพยากรตลอดจนงบประมาณในการท างาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เช่น มีการก าหนดให้จัดกิจกรรมพัฒนาสมาชิกของ
สังคมในทุก ๆ ด้าน นับแต่บุคลิกภาพความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มี
ค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ ซึ่งการบริหาร ก็คือ กระบวนการจัดการ

การบริหาร (Xtot) 
 

1. การวางแผน    (X1) 
2. การจัดองค์การ (X2) 
3. การน า           (X3) 
4. การควบคุม     (X4) 
 
                                                                                                                                                                         

การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน (Ytot) 

1. บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1) 
2. บริการสนเทศ (Y2) 
3. บริการให้ค าปรึกษา (Y3) 
4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Y4) 
5. บริการติดตามและประเมนิผล (Y5) 
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อย่างเป็นระบบ โดยมีวิธีการบริหารอย่างชัดเจน เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดทฤษฎี
ของบาร์โทร์และมาติน (Bartol and Martin) คือ กระบวนการที่เริ่มต้นจาก 1) การวางแผน (Planning) 
2) การจัดการองค์การ (Organizing) 3) การน า (Leading) และ 4) การควบคุม (Controlling) มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามสภาพแวดล้อมขององค์การ  

การด าเนินงานแนะแนว หมายถึง กระบวนการการปฏิบัติงานแนะแนวให้ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัว และ
สังคมแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีชีวิตที่เป็นคนเก่ง ดี และมีสุข ช่วยส่งเสริมความสามารถเพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์  นักเรียนสามารถตัดสินใจในการเรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของตน จนส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
โดยการด าเนินงานแนะแนวจะต้องมีการจัดบริการให้ครอบคลุมทั้ง 5 บริการ คือ 1) บริการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) บริการสนเทศ 3) บริการให้ค าปรึกษา 4) บริการจัดวาง 
ตัวบุคคล 5) บริการติดตามและประเมินผล 

โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 หมายถึง สถานศึกษา 
ที่ เปิดการเรียนการสอน สายสามัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1–6 ในจังหวัดสุพรรณบุรี และ             
จังหวัดนครปฐม จ านวน 61 โรง 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเอกสารวิชาการ 
หนังสือ และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กว้างขวางในเรื่องที่ศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวม
หลักการแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหารของ
ผู้บริหารกับการด าเนินงานแนะแนว งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี ้
 

การบริหาร 
 

การบริหารนั้น เป็นสิ่งที่ส าคัญในการก าหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอนต่าง  ๆ 
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพราะระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่น  ๆ 
ของหน่วยงานและองค์กร การบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อที่จะให้งานนั้น บรรลุจุดหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ
เพื่อการด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามระบบการบริหารจัดการที่มีประสทธิภาพและประสิทธิพล 
ท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ ซึ่งการบริหารจัดการองค์กรจึงต้องมีหลักการบริหารงานต่าง  ๆ  
ของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย จ าเป็นต้องมีการบริหารที่เหมาะสมส าหรับการบริหาร 
ในองค์กรอย่างครบถ้วน โดยการวางแผนการปฏิบัติงานต้องมีก าหนดทิศทางการบริหารงาน เพื่อให้
กระบวนการบริหารเอื้อประยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง โดยสร้างระบบงานและจัด
โครงสร้างองค์กรให้ชัดเจนเพื่อให้งานบรรลุจุดหมายที่วางไว้อย่างมีประสทธิภาพและประสิทธิพล 
 
ความหมายของการบริหาร 

นักการศึกษาไทยได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ต่าง ๆ กันดังนี้  
วิเชียร วิทยอุดม ให้ความหมายว่าการบริหารหรือการจัดการ หมายถึง การด าเนินการใน

กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรอันเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การได้ตั้งเป้าหมายไว้13 ส่วน สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน ได้ให้ความหมาย
ว่าการบริหาร หมายถึง กระบวนการของการท างานร่วมกับผู้อื่นหรือโดยผ่านผู้อื่น เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล 

                                                            
13 วิเชียร วิทยอุดม, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ,์ 2555), 1. 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิพลโดยการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและเหนือสิ่งอื่นใดที่ต้องมีหลักธรรมาภิบาลที่ดีและจริยธรรม ตลอดจนความ
รับผิดชอบต่อสังคมภายในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและใน เวลาที่สับสน
วุ่นวาย14 ดังนั้นนักบริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมอยู่ เสมอในด้าน วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ให้
ความหมายการบริหารว่าเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมมือกันท ากิจกรรมเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยการใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสมส าหรับการบริหารในฐานะ
ที่เป็นวิชาการสาขาหนึ่ง มีลักษณะเป็นศาสตร์โดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับศาสตร์สาขาอื่น ๆ กล่าวคือ 
เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบให้เป็นระบบของการศึกษามีองค์แห่งความรู้หลักการ และทฤษฎีที่
เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ การบริหารจึงเป็นสิ่งที่น ามาศึกษาเล่าเรียนกันได้โดยน าไป
ประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์15 ส่วน รุจิร์ ภู่สาระ และ จันทรานี สงวนนาม 
กล่าวถึงความหมายการบริหารว่า เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมโดยผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด                                
นักบริหารหลายคนจึงมีความคิดตรงกันว่า การบริหารเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของคณะบุคคล 
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่แน่นอนในการท างานบางคนเห็นว่าการบริหารเป็นศิลปะของการเป็นผู้น า
ที่จะน าผู้อื่นให้ท างานตามวัตถุประสงค์ได้ และได้กล่าวถึงลักษณะเด่นที่เป็นสากลของการบริหารไว้                                   
9 ประเด็น คือ 1) การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 2) การบริหารต้องอาศัยปัจจัยเป็น
องค์ประกอบส าคัญ 3) การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน 4) การบริหาร
ต้องมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการทางสังคม 5) การบริหารต้องเป็นการด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มบุคคล 6) การบริหารต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์ 7) การบริหารเป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล 8) การบริหารมีลักษณะเป็นการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้9) การบริหารไม่มีตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์16 และสมพงศ์ เกษมสิน ได้ให้ความหมายว่า การบริหารนิยมใช้กับการบริหาร
ราชการ หรือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ซึ่ งมีศัพท์บัญญัติว่ารัฐประศาสนศาสตร์  (public 
administration) และค าว่าการจัดการ (management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการ

                                                            
14 สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, การจัดการและพฤติกรรมองค์กร : เพื่อสร้างและรักษาความ

ได้เปรียบเชิงแข็งขันไว้ให้ยั่งยืนในโกบอลไลเชช่ัน (กรุงเทพฯ: ชีวีแอลการพิมพ์, 2554), 7. 
15 วิจิตร ศรีสอ้าง, หลักการระบบบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: มหวิทยาลัยสุโขทัยธรรม

มาธิราช, 2553), 6. 
16 รุจิร์ ภู่สาระ และ จันทรานี สงวนนาม , ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นาทาง 

(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2545), 30-32. 
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ด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้การบริหารมีลักษณะที่เด่นเป็นสากลอยู่หลายประการ ดังนี้                                            
1) การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 2) การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ 3) การบริหาร
ต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน 4) การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็น
กระบวนการ 5) การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล 6) การบริหารอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคคลได้กล่าวไว้ คือ ความร่วมใจ (collective mind) จะก่อให้เกิดความร่วมมือ
ของกลุ่ม (group cooperation) อันจะน าไปสู่พลังของกลุ่ม (group effort) ที่ จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 7) การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล 8) การบริหารมีลักษณะ
เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 9) การบริหารไม่มีตัวตน ( intangible) แต่มี
อิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์17 และไพบูลย์ ช่างเรียน ได้ให้ความหมายการบริหาร คือ การมี
ระบบประกอบไปด้วยกระบวนการในการน าทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมา
ด า เนิ นการเพื่ อบรรลุ วัตถุป ระสงค์ที่ ก าหนดไว้อย่ างมี ป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผล18                                                                      

ส่วน ติน ปรัชญพฤทธิ์ ให้ความหมายว่าการบริหาร คือ กระบวนการน าเอาการตัดสินใจ และนโยบาย
ไปปฏิบัติส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวข้องกับการน าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ19                                        

และบุญทัน ดอกไธสง กล่าวถึงความหมายการบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ หรือการจัดกาเพ่ือผลก าไรของ
ทุกคนในองค์การ20 ส่วน ศิริพร พวงศ์ศริโรจน์ ให้ความหมายของการบริหารคือ ศิลปะในการ
ด าเนินงานร่วมกันของคณะบุคคลซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผนการจัด
องค์กรการจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุมกิจการให้ด าเนินไปตามนโยบายจนบรรลุ                                           
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้ได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพที่สุด21 ส่วนวิเชียร วิทยอุดม 
ก็ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร หรือการจัดการ คือการด าเนินการในกิจกรรมต่าง  ๆ ในองค์กร 
อันเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่องค์การได้ตั้งเป้าหมายไว้22 และ ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวถึงการบริหารว่ามีลักษณะการบริหารจัดการ

                                                            
17 สมพงศ์ เกษมสิน, สารานุกรมการบริหาร (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช, 2523), 6. 
18 ไพบูลย์ ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2532). 
19 ติน ปรัชญพฤทธิ์, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2535), 8. 
20 บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค์การ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย , 

2557), 1. 
21 ศิริพร พวงศ์ศริโรจน,์ องค์การและการบริหาร (กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์, 2553), 48. 
22 วิเชียร วิทยอุดม, 59. 
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ของงานไว้ 3 ด้าน คือ 1) ในด้านที่ เป็นผู้น าหรือหัวหน้างานและงานบริหารจัดการ หมายถึง 
ภาระหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็นผู้น าภายในองค์การ 2) ในด้านของภารกิจ หรือ 
สิ่งที่ต้องท างานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การและการประสาน
กิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 3) ในด้านของความรับผิดชอบงานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้
งานต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน23 ส่วน เกษม จันทร์แก้ว                                      
ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินการน าวัตถุดิบสู่ระบบด้วยระบบกระบวนการผลิต                                   
จนได้ผลผลิตตามที่ก าหนดไว้การบริหารจึงเป็นการด าเนินการให้ทุกโครงการท าหน้าที่สัมพั นธ์กัน                                
เป็นเรื่องยากที่จะท าให้เกิดการผสมผสานกันถ้าไม่วางแผนการด าเนินการที่ดี  ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหาร 
ที่วางแผนบริหารอย่างไร ผู้บริหารมีหน้าที่อ านวยการ (Directing) ตามอ านาจหน้าที่จากหน่วยงาน 
(Organizing) ที่เป็นผู้รับผิดชอบควบคุม (Controlling) ในการน าแผนงาน (Planning) ที่ได้ก าหนดไว้
แล้วไปด าเนินการร่วมกันทรัพยากร (Assembling Resource) ท าให้การผลิตหรือการใช้ปัจจัยการ
บริหาร ได้แก่ คน งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ สวัสดิการ ฯลฯ ก่อให้เกิดผลผลิตขั้นสุดท้าย 24                                         

และวิรัช นิภาวรรณ ให้ความหมายการบริหารหรือการจัดการ คือการแบ่งการบริหารตามวัตถุประสงค์
หลักของการจัดตั้งหน่วยงานไว้ 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่หนึ่งการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ                                          
ซึ่งเรียกว่าการบริหารรัฐกิจ (public administration) หรือการบริหารภาครัฐมีวัตถุประสงค์หลัก 
ในการจัดตั้ง คือ การให้บริการสาธารณะ (public services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวก
การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติการบริหารส่วนนี้                                        
เป็นการบริหารของหน่วยงานของภาครัฐ (public core governmental organization) ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง กรมหรือเทียบเท่าการบริหารงานของจังหวัด และอ าเภอการบริหารงานของ
หน่วยการบริหารท้องถิ่น หน่วยงานบริหารเมืองหลวงรวมตลอดทั้งการบริหารงานของหน่วยงานของ
รัฐวิสาหกิจเป็นต้น ส่วนที่สองการบริหารงานของหน่วยงานภาคธุรกิจซึ่งจะเรียกว่า การบริหารธุรกิจ 
(business administration) หรือการบริหารภาคเอกชน หรือการบริหารของหน่วยงานของเอกชน 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งเพื่อการแสวงหาก าไร หรือการแสวงหาก าไร สูงสุด (maximum 
profits) ในการท าธุรกิจการค้าขายการผลิตอุตสาหกรรมหรือให้บริการเห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจน 
จากการบริหารงานของบริษัทห้างร้าน และห้างหุ้นส่วนทั้งหลายเป็นต้น ส่วนที่สาม การบริหารของ
หน่วยงานที่ไม่สังกัดภาครัฐ (non-governmental organization) ซึ่งเรียกย่อว่าหน่วยงานเอ็นจีโอ 

                                                            
23 ธงชัย สันติวงษ,์ องค์การและการบริหาร (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2557), 22. 
24 เกษม จันทร์แก้ว, การบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

(กรุงเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ์, 2548), 48. 
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(NGO) เป็นการบริหารงานของหน่วยงานที่ ไม่ แสวงหาผลก าไร (non-profit administration)                                                
มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือการไม่แสวงหาผลก าไร (non-profit) เช่น การบริหารของมูลนิธิ                                         
และสมาคม ส่วนที่สี่ การบริหารงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ (international organization)                                          
มีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นการบริหารงานของสหประชาชาติ 
(United Nations Organization) องค์การค้าระหว่างประเทศ (World Trade Organization) และ
กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) ส่วนที่ห้าการบริหารงานขององค์กร ตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงาน
ขององค์กรส่วนนี้เกิดขึ้นหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดย
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้น เช่น การบริหารงานของศาล
รัฐธรรมนูญศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งและผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นต้น องค์กรดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ
เช่นกัน แต่มีลักษณะพิเศษ ส่วนที่หก การบริหารงานของหน่วยงานภาคประชาชนมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการจัดตั้ง เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดมา25 และสุรัสวดี ราชกุลชัย ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร 
คือ กลุ่มของกิจกรรมประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์กร การสั่งหรือการชี้น าและการควบคุม                                                 
ซึ่งจะมีความส าพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และด้วย
จุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลครบถ้วน26  

ส่วนนักการศึกษาต่างประเทศให้ความหมายของการบริหารไว้ต่าง ๆ กันดังนี้ 
ไซมอน (Simon) กล่าวถึงความหมายของการบริหารคือกิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน 

ขึ้นไปร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์27 ส่วน เทเลอร์ (Taylor) ก็ได้ให้ความหมายของ 
การบริหารไว้ว่างานบริหารทุกอย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมีหลักเกณฑ์ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์
ศึกษาโดยรอบคอบทั้งนี้ เพื่อให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตได้มากยิ่งขึ้น 

                                                            
25 วิรัช นิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

โฟร์เพซ, 2545), 36-38. 
26 สุรัสวดี ราชกุลชัย, การวางแผนและควบคุมทางการบริหาร (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), 4-5. 
27 A. Simon Herbert, Administrative Behavior, 3 ed. (New York: The Free 

Press, 1976), 164. 
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เพื่อให้เกิดประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง28 และดรัคเกอร์ (Drucker) กล่าวว่าการบริหาร คือ 
ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น การท างานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็น
ผู้ท าภายในสภาพองค์การที่กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามา
ร่วมกันท างานในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่น ๆ เครื่องจักรอุปกรณ์วัตถุดิบ
เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่าย และตอบสนองความพอใจ
ให้กับสังคม 29 และ คูนตซ์ (Koontz) ก็ยังกล่าวถึงการบริหารคือการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ตั้งไว้ โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลายได้แก่คน เงินวัสดุสิ่งของเป็นอุปกรณ์การจัดการนั้น30 ด้านโรบิน
และดีเซนโซ (Robbins and De Cenzo) กล่าวว่า การบริหารคือการจัดการ (Management) 
ขบวนการที่ท าให้งานกิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลด้วย คน และ
ทรัพยากรขององค์การซึ่งตามความหมายนี้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ได้แก่  ขบวนการ
(process) ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ขบวนการ (process)                                     
ในความหมายของการจัดการนี้ หมายถึง หน้าที่ต่าง ๆ ด้านการจัดการได้แก่การวางแผนการจัด
องค์การการโน้มน าองค์การและการควบคุม ขบวนการจัดการให้มีเป้าหมายที่ไปในทิศทางเดียวกัน คือ 
การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมีจุดมุ่งเน้น หรือวิธีด าเนินการในการจัดการเพื่อไปให้
ถึงเป้าหมายแตกต่างกันไป31 และ เฮอร์เบิร์ก (Herbert) ยังได้ให้ความหมายและนิยามว่าการบริหาร
หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ซึ่งได้ร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ร่วมกัน32 ส่วนนิวแมนและชาล (Newman and Charles) ได้ให้ความหมาย
ของการบริหารไว่ว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานทางสังคม ซึ่งได้ประกอบด้วย ชุดของ
กิจกรรมอันจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและส าเร็จตามกิจกรรมต่าง ๆ นั้น มักจะเกี่ยวข้องกับ
การติดต่อสัมพันธ์ อันจะท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีเหตุผล ซึ่งต้อง

                                                            
28 Frederick W. Taylor, Marker Driven Management Using the New Marketing 

Concept to Create Acustomer Oriented Company the Portable Mba Series (New York: 
John Wiley & Wilkins, 1967), 32. 

29 Peter F. Drucker, The Administrative Process, 2 ed. (New Jersey: Prentice 
- Hell, 1980), 81. 

30 Harold D. Koontz and Cyril O’Donnell, Principles of Management : An 
Analysis of Managerial Funtions (New York: McGraw – Hill Book Co, 1972), 43. 

31 Robbins and DeCenzo, Management, 6 ed. (New Jersey: Practice - Hall, 
2005), 34. 

32 A. Simon Herbert, Administrative Behvior (New York: Macmillian, 1947), 2. 
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มีปัจจัยในการด าเนินการ ได้แก่ คน เงิน วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่
ความส าเร็จ33 และดรักเกอร์ (Drucker) ให้ความหมายว่า “การบริหารหมายถึงการท าให้งานต่าง ๆ 
ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ท า”34 ส่วนบาร์โทลและมาร์ทีน (Bartol and Martin) ได้ให้ความหมาย
การบริหารว่าเป็นกระบวนการที่ท าให้เป้าหมายขององค์กรประสบผลส าเร็จ โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ                
4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing) 3) การน า (Leading)                                       
4) การควบคุม (Controlling )22 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์
สิ่งที่จะต้องกระท า เพื่อที่จะท าให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ก าหนด การวางแผนผังเป็นการตัดสินใจ
ล่วงหน้าเกี่ยวกับงานที่จะท าในอนาคตเป็นการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจก่อนลงมือกระท าเป็นการ
มุ่งป้องกันปัญหามากกว่าการคอยแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าการบริหารจะต้องมีการวางแผน
เป็นการเชื่อมโยงจากปัจจุบันที่ เป็นอยู่ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการวางแผน จึงเป็นกระบวนการ                                   
ในการคิด วิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
โดยเฉพาะการพัฒนางาน การป้องกันความผิดพลาดท าได้โดยการวิเคราะห์ ขั้นตอนการท างานและ
ปัจจัยการด าเนินงาน องค์การไม่มีแผนงานย่อมมีโอกาสที่ประสบกับความล้มเหลวได้ง่าย ดั้งนั้น 
องค์การจึงต้องมีกระบวนการวิธีการการด าเนินงานของผู้บริหารอย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหาร                                     
ต้องมีกระบวนการจัดการ วางแผนการท างานไว้ล่วงหน้า เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ                      
เป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน ซึ่งมีขั้นตอนที่ส าคัญประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Planning)                      
2) การจัดองค์กร (Organizing) 3) การน า (Leading) 4) การควบคุม (Controlling) เพื่อให้งานบรรลุ
จุดหมายที่วางไว้ให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมกับการระบุผลส าเร็จต่าง ๆ 
ที่ต้องการ ซึ่งจะน าไปสู่วัตถุประสงค์ตามที่ได้ต้ังไว้  
 
ความส าคัญของการบริหาร 

มนุษณ์เป็นสังคม เพราะมนุษย์มีการรวบรวมกลุ่มเป็นชุมชนขนาดต่าง ๆ จากหมู่บ้าน 
เป็นเมือง เป็นประเทศ การที่มนุษย์มาร่วมกลุ่มกันเป็นชุมชนยอมต้องพึ่งพาอาศัยกัน มีกิจกรรมในการ
ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุจุดประสงค์กลุ่มชนหรือสังคมจะต้องมีการจัดระบบ และระเบียนในการ
ท างานร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิด “สถาบันสังคม” และ “การบริหาร” ขึ้น จึงมีนักวิชาการหลายท่าน 

                                                            
33 W. H. Newman and B. S. Charles, The Process of Management (New 

Jersey: Prentice – Hall, 1964), 3. 
34 Peter F. Drucker, Management : Tasks, Responsibility, Practices (London: 

PanBook Ltd, 1979), 9. 
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ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการบริหารต่าง ๆ ไว้ดังนี้ บุญรัตน์ โตทอง กล่าวว่า ความส าคัญของการ
บริหารการศึกษาเป็นสังคมหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลหลาย ๆ บุคคลท ากิจกรรรมปฏิบัติงานใน
ระบบกลุ่มบุคคล และประสานประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคล และกลุ่มบุคคลนั้นร่วมมือร่วมใจกันท างาน 
เพื่อให้เกิดการท างานที่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อการบริหารต้องเกี่ยวข้องกับมนุษย์ การรวบรวม 
การจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานหรือสถานศึกษา ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อ
การท างานจึงจ าเป็นต้องเกิดขึ้น เรื่องของการบริหารจึงนับเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการบริหารหรือการ
จัดการมีบทบาทที่ส าคัญต่อการท างานของมนุษย์ให้การท างานมีประสิทธิภาพและได้ผลมากที่สุด35 
ส่วน ศิริพงษ์ เศาภายน กล่าวว่า ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง  
ต่อความเจริญต่อคุณภาพของผลผลิตของการศึกษาและต่อการพัฒนาทุก ๆ ด้านของมนุษย์ที่เป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญของชาติ เพราะหากไม่มีการบริหารแล้ว การด าเนินงานของสถานศึกษาอาจต้องพบ
กับอุปสรรคมากมายไม่สามารถด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 36 และปรัชญา เวสารัชช์  
กล่าวว่า ความส าคัญของการบริหารการศึกษาเป็นการบริหารจัดการที่มีระบบและด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มีบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาร่วมด าเนินการมีรูปแบบ ขั้นตอน กติกา และ
วิธีด าเนินการ อย่างมีทรัพยากรสนับสนุน และมีกระบวนการประเมินผลการศึกษาเที่ยงตรง และ
เชื่อถือได้37 ด้าน ครรชิต มาลัยวงศ์ กล่าวว่า การบริหารการศึกษามีความส าคัญมากเพราะการศึกษา
ของเยาวชนหรือคนในประเทศจะดีหรือเลว จะท าให้คนในประเทศแข่งขันกับคนในประเทศได้ดี
หรือไม่ขึ้นอยู่กับการบริหารการศึกษาหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารการศึกษาของบ้านนั้นเอง 
หากประเทศใดได้นักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
มีความเข้าใจงานด้านการศึกษาและผลกระทบของการศึกษา ต่อความก้าวหน้าของประชาชนและ
ประเทศชาต3ิ8  

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การบริหารการศึกษามีความส าคัญในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ                                     
เข้าร่วมด าเนินการมีรูปแบบขั้นตอน กติกาและวิธีด าเนินการมีทรัพยากรสนับสนุน และมีกระบวนการ
ประเมินผลการศึกษาที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ การบริหารการศึกษามีความจ าเป็นเพราะต้องการคนที่

                                                            
35 บุญรัตน์ โตทอง, หลักการจัดการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพฯ, 2557), 2. 
36 ศิริพงษ์ เศาภายน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์สุภา, 2548), 9. 
37 ปรัชญา เวสารัชช์, หลักการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ,์ 2554), 3. 
38 ครรชิต มาลัยวงศ์, เอกสารประกอบการสัมมนา "สู่ทศวรรษใหม่แห่งสังคมสารสนเทศ: 

ไอที เพื่ อเศรษฐกิจและสังคม” 27 กุมภาพันธ์  - 2 มีนาคม 2547 (กรุงเทพฯ: ศูนย์ประชุม
สหประชาชาต,ิ 2547). 
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ได้รับการฝึกฝนเฉพาะด้านที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญมาดูแลรับผิดชอบ และการบริหาร
การศึกษานั้นยังมีความส าคัญในฐานะที่เป็นกระบวนการ เป็นภารกิจหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้อง
ก าหนดแบบแผนและเทคนิคต่าง ๆ โดยทั้งน าศาสตร์และศิลป์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์การ 
มาใช้เพื่อท าให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันด าเนินการเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง                        
และมีคุณภาพ   
 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารของโรงเรียน 

การบริหารงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ว่างไว้นั้น การบริหารที่จะให้
งานส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการบริหารที่เหมาะสม ทั้งนี้มีผู้เสนอ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารของโรงเรียนที่เอื้อต่อการด าเนินงานไว้หลากหลาย ดังเช่น 
เสนาะ ติเยาว์ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารว่าเป็นการท างานต้องมีความสามารถที่จะท างานใด
งานหนึ่งอย่างเชี่ยวชาญจะต้องรู้วิธีและกระบวนการทางานอย่างลึกซึ้งผู้บริหารต้องมีทักษะด้านการ
ท างานจะต้องผ่านการศึกษาอย่างเป็นทางการและได้รับการอบรมมาระดับหนึ่ง  จนมีความช านาญ                                     
ในระดับผู้ประกอบวิชาชีพ39  ส่วน ทิศนา แขมมณี และคณะได้ให้แนวคิดการบริหาร คือการคิดไว้ว่า
บุคคลจ าเป็นต้องมีทักษะการบริหาร อาทิเช่น ความสามารถในการจ าแนก การจัดกลุ่ม การสังเกต 
การรวบรวมข้อมูลและการตั้ง สมมติฐาน เป็นต้น โดยทั่วไปมีการจัดทักษะการคิดไว้ 2 ระดับ ได้แก่ 
ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะการคิดขั้นสูง40 ส่วน ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารเน้นด้านการสื่อสารไว้ว่าเป็นกระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับ
ข่าวสารมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ผู้รับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาโดยคาดหวังให้เป็นไป
ตามที่ผู้ส่งต้องการ เป็นการที่บุคคลในสังคมมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันผ่านทางข้อมูลข่าวสาร สัญลักษณ์
และเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วย41 ส่วน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารที่จะความส าเร็จใน
การท างานขึ้นอยู่กับการบริหารที่มีผู้สื่อสารเป็นส าคัญ  องค์กรใดที่มีผู้บริหารที่สื่อสารอย่างไร้
ประสิทธิภาพโอกาสจะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จก็จะลดน้อยลงด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้อง
ฝึกฝนพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  เพื่อช่วยให้ทีมงานและพนักงาน                                         

                                                            
39 เสนาะ ติเยาว,์ หลักการบริหาร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), 9. 
40 ทิศนา แขมมณี และคณะ, การเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. เข้าถึงเมื่อ 20 

กันยายน 2558. เข้าถึงได้จาก Http://Www.Skn.Ac.Th/Poramast/Think.Pdf. 
41 ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร, หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร. เข้าถึงเมื่อ 20 

กั น ย า ย น  2558. เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  Http://Ag.Kku.Ac.Th/Extension/Images/136323/ 
Information_2_2556.Pdf. 
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ในองค์กร สามารถเข้าใจประเด็นที่ผู้บริหารต้องการสื่อสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น42 ด้าน ธนู ชาติธนานนท์ 
ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารที่ให้มีกระบวนการทักษะการบริหารด้านการสื่อสารที่ดีเพราะองค์กร
ใดที่มีผู้บริหารที่สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะน าพาองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  8 ประการ ได้แก่                                        
1) Attending คือ การตั้งใจให้ความส าคัญต่อ การส่งและรับสื่อ เช่น การพูดอย่างตั้งใจการแสดง
ความสนใจ การสบตา การแสดงท่าที กระตือรือร้นให้ความสนใจ เช่น การขยับตัวเข้าไปใกล้ การผงก
ศีรษะ แสดงความเข้าใจ เป็นต้น 2) Paraphasing คือ การพูดทวนการสะท้อนค าพูด เป็นการแสดง
ความสนใจและความต้องการที่จะรู้เพิ่มเติม 3) Reflection of feeling คือการสะท้อนอารมณ์ที่อีก
ฝ่ายแสดงออกมากลับไปให้ผู้นั้นเข้าใจอารมณ์ของตนเองมากขึ้น 4) Summarizing คือ การสรุปความ
ประเด็นที่ส าคัญเป็นระยะ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน 5) Probing คือ การซักเพิ่มเติมประเด็นที่สนใจ
เพื่อหาความชัดเจนเพิ่มขึ้น 6) Self disclosure คือการแสดงท่าทีเปิดเผยเป็นมิตรของผู้ส่งสารโดย
การแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนที่ ไม่ใช่การขัดแย้งหรือต าหนิ  7) Interpretation คือ                                              
การอธิบายแปรความหมายในประสบการณ์ที่อีกฝ่ายแสดงออกเพื่อให้เกิดความเข้าใจ รู้ในสิ่งที่มีอยู่นั้น
มากขึ้น 8) Confrontation คือ การนาประเด็นที่ผู้ส่งสารพูด หรือแสดงออกด้วยท่าทางที่เกิดจาก
ความขัดแย้ง สับสน ภายในของผู้ส่งสารเองกลับมาให้ผู้ส่งสารได้เผชิญกับความขัดแย้ง สับสนที่มีอยู่
ในตนเอง เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจในตนเองเพิ่มขึ้น43 ด้าน พะยอม วงศ์สารศรี ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารคือการตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ เลือกแนวทางที่คิดว่ามีความเหมาะสมมาใช้ใน
สถานการณ์ หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนของการแก้ปัญหา44 ส่วน จารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน 
ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร คือ การตัดสินใจเป็นกระบวนการพื้นฐานขององค์กรที่ผู้บริหารมี
ความจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ของผู้บริหารโดยเกิดขึ้นมาจากการหลอมรวมความรู้ ทักษะต่าง ๆ 
ที่ได้จากประสบการณ์ จากการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเลือกทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินการต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร45 ด้าน ศรัญญู วงศ์ประเสริฐสิน ได้ให้แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารคือ การตัดสินใจเป็นกระบวนการเลือกสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้อาศัย 

                                                            
42 ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, สุดยอดผู้บริหาร (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท จากัด, 2549), 50. 
43 ธนู ชาติธนานนท์, ทักษะการสื่อสาร. เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2558. เข้าถึงได้จาก 

Https://Sites.Google.Com/Site/Onlinecitizenship/Home/Good-
Communication/Communication-Skills. 

44 พะยอม วงศ์สารศร,ี องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์สุภา, 2551), 61. 
45 จารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน, "การตัดสินใจของผู้บริหารกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 21. 
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ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์การท างาน รวมทั้งมีวิธีการต่าง ๆ สามารถพิจารณาวิเคราะห์ 
ทางเลือกที่ดีที่สุดกับองค์กรหรือสถานศึกษาเพื่อที่จะสามารถพัฒนาองค์กรหรือสถานศึกษาไปสู่
ความส าเร็จ46 ส่วน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 20 วิธี ที่มีการบริหารโดย
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1) ผู้บริหารต้องเลือกอ่าน
หรือรับข้อมูลเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ 2) ผู้บริหารต้องเรียงล าดับสิ่งที่ต้องทาในแต่ละวัน 3) จัดที่ในการ
เก็บรักษาข้อมูลของตนเองอย่างเป็นระบบ 4) จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของงาน 5) ท างานที่มี
ความส าคัญเพียงอย่างเดียวในแต่ละครั้ง 6)เรียงล าดับงานที่ใช้เวลา 5–10 นาที ที่สามารถจัดการ                                          
ด้วยตนเอง 7) แยกภาระงาน 8) มีผู้ช่วยคอยตรวจความส าคัญของงานในแต่ละวัน 9) เก็บเวลาที่มีค่า
ไว้ส าหรับสิ่ งที่ ส าคัญ  10) สงวน เวลาบางส่ วน ในแต่ละวัน เมื่ อ ไม่ มี ใครเข้ ามาขัดจั งหวะ                                              
11) อย่าผัดวันประกันพรุ่ง 12) รักษาเวลาของตนเอง 13) ตั้งก าหนดเวลางาน 14) ท าในสิ่งที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ขณะที่ว่าง 15) ท างานที่ยุ่งเพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละวัน 16) ท างานให้ส าเร็จหนึ่งอย่างใน
แต่ละวัน 17) ก าหนดตารางเวลาที่ เป็นส่วนตัว 18) อย่าวิตกกังวลมากนัก 19) เขียนเป้าหมาย                                    
ระยะยาว 20) มอบหมายงาน47  

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวต่างประเทศที่ได้รวบรวมแนวคิดและทฤษ ฎีเกี่ยวกับ 
การบริหารต่าง ๆ ไว้ดังนี้ กูลิคและเออร์วิกค์ (Luther Gulick) ได้รวบรวมแนวคิดทางการบริหาร 
งานต่าง ๆ เอาไว้ในหนังสือ คือ “Paper on the Science of Administration” โดยเสนอแนวคิด
กระบวนการบริหารซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีชื่อว่า “POSDCoRB” ภาระหน้าที่ที่ส าคัญของนักบริหาร  
7 ประการ คือ 1) การวางแผน (Planning) เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อน 
ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  2) การจัด
องค์การ (Organizing) เป็นการก าหนดโครงสร้างขององค์การโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น 
การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือ แผนก โดยอาศัยปริมาณงานคุณภาพงาน หรือ 
จัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) 3) การจัดบุคลากร (Staffing) ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั่นเอง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่าง  
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการจัด แบ่งหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 4) การอ านวยการ (Directing) 
เป็นภารกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น า (Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human 
Relations) การจูงใจ(Motivation) และการตัดสินใจ (Decisionmaking) เป็นต้น 5) การประสานงาน 

                                                            
46 ศรัญญู วงศ์ประเสริฐสิน, "พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียน

คาทอลิค สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 18. 

47 ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 147. 
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(Coordinating ) เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการท างานมีความต่อเนื่องกันเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น 6) การรายงาน (Reporting) เป็นกระบวนการ
และเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามชั้น ได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานโดยที่มีความสัมพันธ์                                        
กับการติดต่อสื่อสาร (Communication) ในองค์การอยู่ด้วย 7) การงบประมาณ (Budgeting)                                     
เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการท าบัญชีการควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการคลัง48 ด้านดูบริน 
(Dubrin) กล่าวว่า ผู้บริหารหรือผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ในการตอบสนองความต้องการการยอมรับ  
การยกย่อง และความต้องการที่จะประสบผลส าเร็จสูงสุด น าปัจจัยต่าง  ๆ ที่จะส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้พยายาม  
ชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้ใต้บังคับบังชาทุกคนเต็มใจ และร่วมมือใจที่จะปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วมในการคิด
ท างานต้องตรงกับความรู้ ความสามารถความถนัด และความพอใจของผู้ปฏิบัติงาน จึงจะประสบ
ความส าเร็จประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning) เป็นหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ ประการหนึ่ง                            
ซึ่งนักวิชาการทั้งหลายก าหนดขึ้น จะเริ่มต้นด้วยหน้าที่ทางการวางแผนเป็นอันดับแรก จึงแสดงให้เห็น
ถึงความส าคัญของการวางแผนเป็นอย่างดี โดยที่องค์ประกอบของกระบวนการวางแผนองค์การหนึ่ง ๆ 
ประกอบด้วยภารกิจจุดหมายและแผน โดยภารกิจเป็นข้อประกาศอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
หรือเหตุผลพื้นฐานในการด ารงอยู่ขององค์การและขอบข่ายงานเฉพาะขององค์การหรือที่ท าให้
องค์การแตกต่างจากองค์การอื่น ส าหรับจุดหมายเป็นเป้าหมายแห่งอนาคต หรือผลลัพธ์สุดท้าย                                      
ที่องค์การต้องการให้บรรลุผล ขณะเดียวกันแผนงานหมายถึงวิถีทางที่จะก่อให้เกิดการกระท าเพื่อให้
บรรลุผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับองค์การ 2) การจัดองค์การ (Organizing) เป็นหน้าที่
ทางการบริหารที่สืบเนื่องจากการวางแผน  กล่าวคือ เมื่อองค์การจัดท าจุดหมายและแผนเชิง
ยุทธศาสตร์แล้ว ผู้บริหารควรต้องออกแบบโครงสร้างองค์การเพื่อให้การบริหารงานบรรลุจุดหมาย
แผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การนั้นการออกแบบโครงสร้างองค์การเป็นกิจกรรมที่ควรได้รับการ
ตรวจสอบอยู่เสมอ เนื่องจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างองค์การเกิดขึ้น
มากมาย 3) การจัดบุคลาการ (Leading) เป็นสภาวะที่ผู้น าใช้ความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่น
เพื่อให้เกิดการคัดสรรค์จัดบุคลาการให้ตรงกับความถนัด ความสารถ ความสนใจเพื่อการปฏิบัติงาน
บรรลุจุดหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะการที่ผู้น าจะเป็นผู้น าที่มี
ศักยภาพดังกล่าวได้พึงท าความเข้าใจทฤษฎีการจูงใจ (Motivation) ภาวะผู้น า (Leadership) การติดต่อ 
สื่อสาร (Communication) และการบริหารกลุ่ม (Group) เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสม                                    
4) การอ านวยการ (Controlling) เป็นกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบัติงานของ

                                                            
48 L. Gulick and U. Lydall, Paper on the Sciences of Administration (New 

York: Institute of Public Administration, 1973), 3. 
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องค์การบรรลุผลตามจุดหมายที่ก าหนดไว้มุ่งให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติปฏิบัติ
ไปในทิศทางที่จะท าให้บรรลุผลตามมาตรฐานการท างานที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็งขององค์การ การเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
สมาชิกในองค์กร สรุปว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การ
ต้องอาศัยหลักทางการบริหาร 4 ประการ คือการวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลกรและการ
อ านวยการซึ่ งกระบวนการดังกล่าว ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบที่จะท าให้งานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล49 ส่วน แคทซ์ (Katz) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารต้องมีทักษะ
เทคนิคและความสามารถใช้เครื่องมือระเบียบวิธีปฏิบัติงานหรือเทคนิคต่าง  ๆ ของสาขาเฉพาะ
อย่างเช่น ศัลยแพทย์ นักวิศวกร นักดนตรีหรือนักบัญชีทุกคนต้องมีทักษะทางด้านเทคนิคในขอบเขต
ของงานของพวกเขา ผู้บริหารต้องการทักษะทางด้านเทคนิคที่เพียงพอส าหรับ “ความส าเร็จของงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะที่เขาต้องรับผิดชอบ 50 ด้าน เดรคและโรว์ (Drake and Roe) ได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารว่าการบริหารเป็นความสามารถและความช านาญเชี่ยวชาญกิจกรรม 
เฉพาะทาง มีความคล่องแคล่วในวิธีการ การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการท ากิจกรรม 
เพื่อผลส าเร็จของงานโดยสามารถชี้แนะและแนะน าให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้51 ส่วน เซอร์จิโอวานนี 
(Sergiovanni) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารว่าเป็นทักษะที่ครอบคลุมถึงความรู้เฉพาะด้าน 
ผู้บริหารต้องเข้าใจวิธีการ กระบวนการ วิธีดาเนินการและเทคนิคด้านการศึกษา52 ด้าน เซียร์ (SEAR) 
เป็นอีกคนหนึ่งที่แบ่งกระบวนการบริหารออกเป็น 5 ขั้นตอน เช่น เดี่ยวกับฟาโยลที่มีแตกต่างกันไป
ตรงที่ฟาโยลเรียก Com manding แต่เซียร์เรียกกว่า Directing กระบวนการ 5 ขั้นตอนของเซียร์ 
(SEAR) ได้แก่  1) วางแผน (Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing) 3) การอ านวยการ 

                                                            
49 Andrew J. Dubrin, Essentials of Management (Mason: South-Western 

Cengage Learning, 2012), 17-19. 
50 Robert L. Katz, "Skills of an Effective Administrator," Harvard Business 

Review  (September – October 1974): 90-102. 
51 Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 6 ed. (New Yoke: 

Macmillan, 2003), 29-30. 
52 Thomus J. Sergiovanni, Educational Governance and Administration 

(Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-hall, 1980). 72-73, อ้างถึงใน เศรษฐราณี ทรวดทรง, "ทักษะ
การบริหารกับการบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 36-37. 
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(Directing) 4) การประสานงาน (Coordinating) 5) การควบคุม (Controlling)53 ส่วน แฮริส (Harris) 
ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคือ กระบวนการคิดที่มีการบริหารทางด้านทักษะมนุษย์ไว้ว่าเป็นการ
รู้จักสังเกต รู้จักสัมภาษณ์ รู้จักเสนอ อภิปราย สะท้อนความรู้สึกของตนเองและมีความเข้าใจผู้อื่น54  
ด้าน แคมพ์เบล (Campbel) ได้แบ่งกระบวนการบริหารแตกต่างไปจากคนอื่น  ๆ กล่าวคือ แบ่ง
ออกเป็นการตัดสินใจสั่งการ (Decisionmaking) การจัดโปรแกรม (Programmimg) การกระตุ้น 
(Stimulation) การประสานงาน  (Coordinating) การประเมินผล  (Evaluation)55 ส่ วนด้ าน 
แมคเกรเกอร์ (Mc Gregor) เขาได้เสนอแนวคิดการบริหารอยู่บนพื้นฐานของข้อสมมติฐานเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของมนุษย์ต่างกัน (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีนี้ เกิด 
ข้อสมติฐาน ดังนี้ 1) คนไม่อยากท างานและหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 2) คนไม่ทะเยอทะยาน และ 
ไม่คิดริเริ่มชอบให้การสั่ง 3) คนเห็นแก่ตนเองมากกว่าองค์การ 4) คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  
5) คนมักโง่และหลอกง่ายผลการมองธรรมชาติของมนุษย์เช่นนี้ การบริหารจัดการจึงเน้นการใช้เงิน 
วัตถุ เป็นเครื่องล่อใจ เน้นการควบคุม การสั่งการ เป็นต้น  (The integration of Individual and 
Organization Goal) ทฤษฎีข้อนี้เกิดจากข้อสมติฐาน ดังนี้ 1) คนจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน
รับผิดชอบ ขยัน 2) คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้ 3) คนมีความคิดริเริ่มท างานถ้าได้รับการจูงใจ
อย่างถูกต้อง 4) คนมักจะพัฒนาวิธีการท างาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุม
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวดแต่จะส่งเสริมให้รู้จักควบคุมตนเองหรือของกลุ่มมากขึ้น ต้องให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน จากความเชื่อที่แตกต่างกันท าให้เกิดระบบการบริหารที่แตกต่างกันระหว่างระบบที่เน้น
การควบคุมกับระบบที่ค่อนข้างให้อิสระภาพ56 ส่วน อูชิ (Ouchi) ชาวญี่ปุ่นได้เสนอ ทฤษฎ ีZ (Ouchi) 
ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UXLA (IofCalifornia Los Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของ
ทฤษฎี X,Y เข้าด้วยกันแนวความคิด ก็คือ องค์การต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์แต่มนุษย์ก็รัก
ความเป็นอิสระ และมีความต้องการหน้าที่ของผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของบุคคลในองค์การ สรุปสองทฤษฎีมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการคือ 1) การท าให้
ปรัชญาที่ก าหนดไว้บรรลุ 2) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การให้

                                                            
53 R. R. A. Sears, "Theoretical Framework for Personality and Social 

Behavior," American Psychologist  (1951): 476-82. 
54 Ben M. Harris, Supervision Behavior in Education (Englewood Cliffs: 

Prentice-Hall, Inc, 1985), 33-42. 
55 Campbell and other, Quoted in Wassermann (n.p., 1982), 103. 
56 Douglas Mc Gregor, The Human Side of Enterprise (Theory X and Theory 

Y, 1960), 34. 
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ความไว้วางใจแก่ผู้ ใต้บั งคับบัญชา 4) การให้ผู้ ใต้บั งคับบัญชามีส่ว นร่วมในการตัดสินใจ57                                          
ส่วน บาร์โทร์และมาติน  (Bartol and Martin) หมายถึง ได้น าเสนอว่ากระบวนการจัดการ
ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ส าคัญอยู่ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผน
หรือก าหนดการท างานขององค์การไว้ ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ในการบริหารงานใด ๆ ก็ตามผู้บริหาร
จะต้องท าหน้าที่ในการวางแผนเพราะการวางแผนเป็นหน้าที่ประการแรกของกระบวนการบริหาร
ผู้บริหารจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าแผนงานเป็นกรอบและเป็นแนวทางของการปฏิบัติงานทั้งหมด ถ้า
ปราศจากแผนงานแล้วเป็นการยากที่ผู้บริหารจะท างานให้ได้ผลดีการวางแผนในการบริหารงานนั้น
จะต้องจัดท าทั้งแผนระยะสั้นและ แผนระยะยาวในการวางแผนนั้นผู้บริหารจะต้องค านึงอยู่เสมอว่าจะ
ท าอะไร(What) จะท าอย่างไร (How) จะใช้เงินเท่าไร (How many) จะให้ใครเป็นผู้ท า (Who) และ
จะกระท าที่ไหน (Where)และท าเมื่อไร (When) 2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัด
องค์การหรือจัดหน่วยงานโดยการจัดแบ่งงานขององค์การหรือของหน่วยงานย่อยพร้อมทั้งก าหนด
วัตถุประสงค์ ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตลอดจนก าหนดสายการ
ควบคุมและบังคับบัญชาในลักษณะของหน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) และ
หน่วยงานช่วย (Auxiliary) พร้อมทั้งก าหนดขนาดของการควบคุมไว้ด้วยการจัดองค์การอาจแสดงไว้
ในรูปของแผนภูมิ องค์การเพื่อให้เกิดการสื่อความเข้าใจในองค์การเกี่ยวกับอ านาจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ สายการบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร 3) การน า (Leading) หมายถึง การที่ผู้น าใช้
การโน้มน้าวให้สมาชิกองค์การปฏิบัติตาม  ค าสั่งของตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการท างาน 
นอกจากนั้นยังรวมถึงการติดต่อสื่อสาร การสั่งการและการจูงใจภายในองค์การอีกด้วย 4) การควบคุม 
(Controlling) หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ องค์การว่าสมาชิกองค์การ
ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ โดยดูได้จากการปฏิบัติงาน
จริง เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ถ้างานของการท างานต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานก็จะน าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนในการท างาน58 

ดังนั้นองค์ประกอบพื้นฐานของการบริหารจัดการ ตามแนวคิดทฤษฎีของบาร์โทร์และ                               
มาติน (Bartol and Martin) ทั้ง 4 ขั้นตอน ดังกล่าวต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งสามารถ
น ามาแสดงได้ ดังรายละเอียดรูปภาพต่อไปน้ี 

                                                            
57 William Ouchi, How American Business Can Meet the Japanese 

Challenge (United States: Adison-Wesley Publishing, 1981), 5. 
58 Bartol and Martin, 4. 
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แผนภูมิที่ 3 ผลการศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของการบริหารตามแนวคิดทฤษฎีของบาร์โทร ์                                                                                                         
และมาติน (Bartol and Martin) 

 
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงน าเสนอ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการของผู้บริหารโดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ ตามแนวคิดทฤษฎี ของบาร์โทร์และมาติน (Bartol and 
Martin) ซึ่งการบริหารก็คือกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบโดยมีวิธีการบริหารอย่างชัดเจน                                          
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ กระบวนการที่เริ่มต้นจาก 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดการ
องค์การ (Organizing) 3) การน า (Leading) และจบลงที่ 4) การควบคุม (Controlling)  

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง วิธีการด าเนินงานของผู้บริหารโดยก าหนดการวาง
แผนการท างานขององค์การหรือก าหนดทิศทางในการท างานขององค์กรไว้  ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร
ระยะเวลา โดยการว่างแผนนั้นจะต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  
ขององค์กรและมีแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการบริหารงานใด ๆ ก็ตาม
ผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่ในการวางแผน เพราะการวางแผนเป็นหน้าที่ประการแรกของกระบวนการ
บริหารผู้บริหารจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าแผนงานเป็นกรอบและเป็นแนวทางของการปฏิบัติงาน
ทั้ งหมดถ้าปราศจากแผนงานแล้วเป็นการยากที่ผู้บริหารจะท างานให้ได้ผลดี  การวางแผน 
ในการบริหารงานนั้นจะต้องจัดท าทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ในการวางแผนนั้น ผู้บริหาร
จะต้องค านึงอยู่เสมอว่าจะท าอะไร (What) จะท าอย่างไร (How) จะใช้เงินเท่าไร (How many) 
จะให้ใครเป็นผู้ท า (Who) และจะกระท าที่ไหน (Where) และท าเมื่อไร (When) ความมีเหตุมีผล 
ความสอดคลอง การเนนที่ อนาคต ความต่อเนื่อง เป็นต้น 
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2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง กระบวนการการก าหนดโครงสร้างขององค์การ
อย่างเป็นทางการ โดยการจัดแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
การแบ่งงานกันและการติดต่อสื่อสาร ทั้งการบัญชาและประสานงานของแต่ละหน่วยงานไว้ให้ชัดเจน
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เอื้อต่อการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งไปสู่เป้าหมายที่สามารถเรียงล าดับความส าคัญ
ได้พราะองค์กรเป็นที่รวมของคนและเป็นที่รวมของงานต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถจึงจ าเป็นต้องจัดแบ่งหน้าที่การงานกันท า และมอบอ านาจให้
รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด ถ้าเป็นองค์การขนาดใหญ่และมีบุคลากรมากตลอดจน
งานที่ต้องท ามีมากก็จะต้องจัดหมวดหมู่ของงานที่เป็นอย่างเดียวกันหรือมีลักษณะใกล้เคียงกันมา
รวมเข้ าด้ วยกัน เรียกว่า ฝ่ ายหรือแผนกงานแล้วจัดให้คนที่ มี ความสามารถในงานนั้ น  ๆ                                       
มาปฏิบัติงานรวมกันในแผนกนั้นและตั้งหัวหน้าขึ้นรับผิดชอบควบคุม เพราะการจัดองค์กรจะท าให้
งานไม่ซ้ าซ้อน ไม่มีแผนกงานมากเกินไป เป็นการประหยัดต้นทุนไปด้วย และ โครงสร้างองค์การที่ดี  
และเหมาะสมจะท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆ  

3. การน า (Leading) หมายถึง เป็นสภาวะที่ผู้น าใช้ความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลต่อ
ผู้อื่นเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการที่
ผู้น าจะเป็นผู้น าที่มีศักยภาพดังกล่าวได้พึงท าความเข้าใจทฤษฎีการจูงใจ  (Motivation) ภาวะผู้น า 
(Leadership) การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการบริหารกลุ่ม (Group) เพื่อน าไปประยุกต์ 
ใช้ให้เหมาะสม การน าหรือการสั่งการ เป็นการใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจบุคลากรหรือสมาชิกองค์กร 
ให้ปฏิบัติงานและน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ระบุไว้ หรือเป็นกระบวนการจัดการให้สมาชิก  
ในองค์กรท างานร่วมกันได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจถ่องแท้
ได้ยาก การน าหรือการสั่งการจึงต้องใช้ความสามารถหลายเรื่องควบคู่กันไป  งานที่สั่งไปนั้นส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดีน ามาซึ่งการลดข้อผิดพลาดในการด าเนินกระบวนการการท างานและเพิ่มศั กยภาพ 
ในการแข่งขันขององค์กร  

4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกัน ได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปนั้น สามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้วและเป็นหน้าที่
ทางการจัดการส าหรับผู้บริหารในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นมาตรฐานวัดผลการท างานในองค์การ
รวมทั้งการวัดผลการท างาน และการตรวจสอบ ประเมินผล ติดตามผล การปฏิบัติงานของสมาชิก
องค์กรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานได้ ปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นไปตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่โดยดูได้
จากการปฏิบัติงานจริง เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เพื่อก าหนดมาตรฐานขึ้น และเปรียบเทียบกับ
ผลงานที่ท าได้ ถ้างานของการท างานต่ ากว่า เกณฑ์มาตรฐานก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขผลการ
ท างานให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดขึ้น 
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สรุปได้ว่ากระบวนการบริหารจัดการองค์กรผู้บริหารต้องมีหลักการ การด าเนินงาน 
การบริหารอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน มีการให้ใช้เทคนิคต่าง ๆ หรือทรัพยากรตลอดจนงบประมาณ 
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยผู้บริหารต้องมีกระบวนการ
บริหารจัดการเพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ ซึ่งต้องมีวิธีด าเนินงานจัดการอย่างเป็นระบบ  
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วยกระบวนการที่เริ่มต้น จาก 1) การวางแผน (Planning)  
2) การจัดการองค์การ (Organizing) 3) การน า (Leading) และจบลงที่ 4) การควบคุม (Controlling)                                 
มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามสภาพแวดล้อมขององค์การ ดังนั้นนักบริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความ
พร้อมอยู่เสมอ เพื่อที่จะท าให้การบริหารงานขององค์การเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย                          
ขององค์การไปสู่จุดหมายและเจริญก้าวหน้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
การด าเนินงานแนะแนว 

 
งานแนะแนวเป็นงานหนึ่งในโรงเรียนที่มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และ

จ าเป็นต้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกับบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมีเป้าหมายส าคัญใน
การป้องกันและส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพปัจจุบันท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงมากมาย ส่งผลต่อการด ารงชีวิต กระบวนการการคิดและพฤติกรรมของนักเรียนเป็น
อย่างมาก ดังนั้นผู้ด าเนินงานแนะแนวจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแนะแนวและ
มีศิลปะในการด าเนินงานประสานสัมพันธ์ทั้งงานและบุคคลหรือกล่าวได้ว่าต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์
ในการด าเนินงานเพื่อให้เข้าใจความหมาย “งานแนะแนว” ได้ชัดเจนจึงน าเสนอแนวคิดของ
นักวิชาการหรือผู้มีประสบการณ์ทางด้านการแนะแนวหรือการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน  
ไว้ดังนี ้
 
ความหมายของงานแนะแนว 

งานแนะแนว คือ กระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเอง และ
สิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม การแนะแนวไม่ใช่การแนะน า อาจกล่าวได้ว่าการแนะแนวเป็นการช่วยเหลือให้เขาสามารถ
ช่วยตนเองได้ จึงให้ความหมายได้ 3 นัย ด้วยกันคือ 1) ความหมายตามรูปศัพท์การแนะแนว หมายถึง 
การชี้แนะ การชี้ช่องทางให้ เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาตัดสินใจได้ แต่มิใช่การแนะน า (Advise) เพราะ 
การแนะน านั้นผู้ ให้ความช่วยเหลือจะมีหน้าที่ เป็นผู้ เลือก หรือท าหน้าที่ เป็นผู้ตัดสินใจให้                                            
ส่วนการแนะแนวนั้นผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือนักแนะแนวไม่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้เลือก หรือท าหน้าที่เป็น 
ผู้ตัดสินใจให้แต่ท าหน้าที่ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ แล้วให้ผู้ที่มีปัญหาท าหน้าที่ เลือกและตัดสินใจ                     
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ด้วยตนเอง 2) ความมายในแง่กระบวนการ (Process) การแนะแนว หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือ
บุคคลให้เข้าใจตนเองและโลกของตน มีปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและ  
ค าว่ากระบวนการ การแสดงให้รู้ว่าการแนะแนวมิใช่เหตุการณ์เดียวกันแต่ที่เกี่ยวข้องกับชุดของการ
กระท า หรือล าดับขั้น ซึ่งก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ สู่เป้าหมาย และการช่วยเหลือง (Helping) หมายถึง  
การช่วยการอนุเคราะห์ การสงเคราะห์การให้ประโยชน์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ (Helping 
Occupations) เป็นจ านวนมาก เช่น จิตแพทย์นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ต่างมีวัตถุประสงค์
ส าคัญอยู่ที่ การป้องกัน (Prevention) การซ่อมเสริม (Remediation) และการเยียวยาแก้ไข 
(Amelioration) ความยุ่งยาก และความยากล าบากของมนุษย์ และบุคคล ( Individuals) หมายถึง
นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน และยิ่งไปกว่านั้นการแนะแนวจัดว่าเป็นการช่วยเหลือที่จัดให้กับนักเรียน
ปรกติ (Normal) ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ ส าหรับพัฒนาการที่เป็นปรกติประการสุดท้าย การเข้าใจ
ตนเองและโลกของตน (Understand themselves and their world) หมายถึงการที่บุคคลรู้ว่าตน
เป็นใครรู้ถึงเอกลักษณ์ของตน (Personal Indentity) รับรู้ธรรมชาติของตนอย่างกระจ่าง มีประสบการณ์ 
เกี่ยวกับโลกของตน สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและผู้คนที่ตนมีปฏิสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งและสมบูรณ์                                   
3) ความหมายในแง่บริการ (Servicc) การแนะแนวเป็นบริการอย่างหนึ่งที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมา
เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อช่วย
ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ สามารถเลือกและตัดสินใจได้ฉลาด
แก้ปัญหาต่าง ๆ ของตนได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และ
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงมีหน่วยงาน และนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมาย
ของการแนะแนวไว้ ดังเช่น สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ให้ความหมายของการแนะแนวว่าเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้นักเรียนสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยให้รู้จักเข้าใจคนอื่นในสังคม 
สามารถปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ด้วยดี และยังช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ในทุก ๆ ด้าน ช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ สามารถเลือก และตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างดี
ที่สุดและฉลาดที่สุด สามารถด าเนินชีวิตและปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ เข้ากับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีจนมีความสุขและความเจริญ และความก้าวหน้าในชีวิต59 ส่วนกรมวิชาการให้
ความหมายงานแนะแนว คือ การจัดระบบ และการจัดกระบวนการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการแนะแนวทุก
ระดับปรับปรุงองค์กรให้มีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาเครือข่าย

                                                            
59 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ , แผนพัฒนาการแนะแนวในช่วงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2556-2559) (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2556), 9. 
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งานแนะแนวให้มีเอกภาพในการประสานงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน 60 และ ราตรี พัฒนรังสรรค์                                      
ให้ความหมาย งานแนะแนว คือ ความพยายามของผู้ที่รับผิดชอบต้องก าหนดเป้าหมายขอบเขต
ก าหนดบุคลากร เพื่อให้การจัดบริการแนะแนวด าเนินไปด้วยดีเหมือนดังที่ กรมสามัญศึกษา กล่าวว่า
การบริหารงานแนะแนวมีระบบงานแนะแนวให้ด าเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                               
ได้การสนับสนุน นิเทศติดตามผล และการจัดสรรงบประมาณทรัพยากร61 ด้านนงลักษณ์ ประเสริฐ 
และจรินทร วินทะไชย์ ให้ความหมายงานแนะแนวว่าการแนะแนวเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักเข้าใจตนเองสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
อย่างฉลาด มีเหตุผล รู้จักป้องกันปัญหา วางแผน และสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 62 และ
วัชรี ทรัพย์มี ให้ความหมายการแนะแนวนั้นเป็นกระบวนการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน การแนะแนว
เน้นการแตกต่างระหว่างบุคคลการแนะแนวความได้รับความร่วมมือและเป็นไปอย่างต่อเนื่องยืดหลัก
สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล63 ส่วน ราตรี พัฒนารังสรรค์ ให้ความหมายการแนะแนว คือ กระบวนที่
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรู้จัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข64 และ คมเพชร ฉัตรศุภกุล และสาลี่ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ให้ความหมายของการแนะแนว
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาดังต่อไปนี้1)เนื่องจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาก าลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นมักมี
ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ ซึ่งเป็นผลเสียต่อการควบคุมตนเอง                                       
การแนะแนวจะช่วยให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นท าให้นักเรียนเป็นตัวของตัวเองกล้า
เผชิญความจริงยอมรับในสิ่งที่ตนบกพร่อง 2) ระยะนี้นักเรียนอยู่ในวัยที่จะต้องตัดสินใจเลือกหลาย
อย่างช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมท าให้เลือกวางแผนในอนาคตที่เหมาะสมกับตนเอง 
3) ท าให้นักเรียนมีปัญหาด้านการปรับตัวทั้งต่อสิ่งแวดล้อม และบุคคลอื่น ๆ การแนะแนวจะเข้าไปมี
บทบาทช่วยเหลือให้นักเรียนเข้าใจและยอมรับตนเองรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้และ
รู้จักตัดสินใจอย่างมีเหตุผล65 และ จันตรี ตุลยธ ารง ให้ความหมายการแนะแนวหมายถึง กระบวนการ

                                                            
60 คู่มือบริหารจัดการแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา , ศูนย์ แนะแนวและอาชีพ 

(กรุงเทพฯ: วรวุฒิการพิมพ์, 2557), 4. 
61 ราตรี พัฒนารังสรรค์, จิตวิทยาแนะแนว. พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: วรวุฒิการพิมพ์, 

2557), 8. 
62 นงลักษณ์ ประเสริฐ และจรินทร วินทะไชย์, หลักการแนะแนว (กรุงเทพฯ: ศูนย์ต ารา

และเอกสารศูนย์ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 2. 
63 วัชรี ทรัพย์มี, การแนะแนวในโรงเรียน (กรุงเทพฯ: ไทยพัฒนาพานิช, 2554), 5. 
64 ราตรี พัฒนารังสรรค์, 3. 
65 คมเพชร ฉัตรศุภกุล, การแนะแนวเบื้องต้น (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2557), 142-43. 
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ช่วยเหลือบุคคลในด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัว และสังคม เพื่อพัฒนาแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตของตนเองสามารถช่วยตนเองน าตนเองปรับตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข66  
ส่วน มาลี ศรีสมปอง ให้ความหมายของการแนะแนวว่า เป็นบริการอย่างหนึ่งซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้น  
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนให้รู้จักตนเองอย่างดีรู้ถึงโอกาส และช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ความสามารถ
ที่ตนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม หรือเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้ตระหนัก  
ในคุณค่าของตนเองสามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหารู้ถึงความสามารถและขอบเขต 
แห่งความสามารถของตนเอง และน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นพร้อมทั้งสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถด ารงชีวิต 
ได้อย่างมีความสุข ุ67  และ ปิยะนุช สุรกูล ได้ให้ความหมายของการแนะแนว ว่า เป็นบริการอย่างหนึ่ง
ซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้แต่ละคนรู้จักตัวเองอย่างดีรู้ถึงโอกาส และช่องทาง                                
ต่าง ๆ ที่จะใช้ความสามารถที่ตนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 68และ รักษ์สุดา ค าดี  
ได้ให้ความหมายของการแนะแนวว่า เป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองรู้ขอบเขต 
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเองรู้จักการยอมรับตนเองและพัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพในทุกด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมตลอดทั้งสามารถตัดสินใจเลือกวางแผนชีวิตของตนได้อย่างฉลาด                           
ทั้งทางด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมรวมทั้งสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข69 ส่วนรัตนพร บรรจง ได้สรุปความหมายของการแนะแนว ว่าเป็นกระบวนการช่วยเหลือ
บุคคลให้เข้าใจตนเองรู้จักตนเองรู้จักสังคมและสิ่งแวดล้อมรู้จักวิธีการเผชิญกับปัญหาตัดสินใจเลือกวิธี
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้สามารถวาง

                                                            
66 จันตรี ตุลย์ธ ารง , "การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพงานแนะแนวระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2 " (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการแนะแนว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2556), 6. 

67 มาลี ศรีสมปอง, "สภาพจริงและความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนโรงเรียน
สาธิต" (มหาวิทยาลัยรามค าแหง โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553), 7. 

68 ปิยนุช สุรกุล, "การศึกษาความต้องการในการใช้บริการกิจกรรมแนะแนวของนักเรียน
โรงเรียนสังกัดส านักงานพันธกิจศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย" (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551), 5. 

69 รักษ์สุดา ค าดี, "วิสัยทัศน์ของครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่ล าปาง เขต 2" (การค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553), 3. 
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แผนการด าเนินชีวิตในอนาคตของตนเองได้อย่างถูกต้องและปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่ างดี70 
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการต่างประเทศชาวจิตวิทยาที่ได้ให้ความหมายของการแนะแนวไว้ด้วย ดังเช่น 
กู๊ด (Good) กล่าวถึงความหมายของการแนะแนวครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) การแนะแนว คือ
กระบวนการช่วยเหลือให้บุคคลสามารถเข้าใจตนเองได้ดีแสวงหาความรู้ เพื่อจะน าไปสู่ ความเข้าใจ
ความก้าวหน้าทางการศึกษาการพัฒนาการประกอบอาชีพ  และการมีบุคลิกภาพที่ เหมาะสม                                     
2) การแนะแนวเป็นวิธีการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบแบบแผนต่อเนื่องกันซึ่งนอกเหนือไปจากการสอน
ปกติเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนหรือบุคคลอื่น ๆ สามารถประเมินความสามารถข้อบกพร่องของ
ตนเอง เพื่อจะน าไปใช้ให้เห็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 3) การแนะแนวเป็นวิธีที่กระท าโดยตรงต่อ
เด็กในการที่จะน าเด็กไปสู่จุดหมายปลายทางโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้แก่เด็ก เพื่อจะเป็นสาเหตุให้
เด็กทราบถึงความปรารถนาและความต้องการเบื้องต้นของตนเอง 4) การแนะแนวเป็นวิธีการที่ครูจะ
น าเด็กให้รู้จักวิธีการศึกษาค้นคว้าและได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตนเอง71 ล็อค (Lock) 
ให้ความหมายของการด าเนินงานแนะแนว คือ การจัดระบบและการจัดกระบวนการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
นักเรียนซึ่งการบริหารการแนะแนวให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายส่งผลให้
การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพโดยการด าเนินงานแนะแนว ตามที่กรมวิชากากระทรวงศึกษาธิการ
และคู่มือบริหารจัดการแนะแนวจะต้องมีการก าหนดการจัดกิจกรรมงานแนะแนวให้ครบทั้ง 5 บริการ 
ตามนโยบายการวางแผนงานแนะแนวในโรงเรียน คือ 1) บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล 2) บริการสนเทศ 3) บริการให้ค าปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล 5) บริการติดตามผล 
และการด าเนินงานแนะแนวภายในโรงเรียนต้องมีการวางแผน การจัดองค์การ การควบคุมการจัด
บุคลากรแนะแนว การอ านวยการให้เหมาะสมรวมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงานและมี 
การประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ72 วิลเลี่ยม (Proctor) นักศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมาย 
“การแนะแนว” ไว้ว่า คือบริการซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กทั้งที่เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่มทั้งที่ยัง
ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนและที่ออกจากโรงเรียนไปแล้ว เพื่อช่วยให้เขาสามารถปรับตนได้ดีที่สุด 

                                                            
70 รัตนพร บรรจง, "ปัญหาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสระแก้ว" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), 9. 

71 Carter V. Good, Dictionary of Education (New York: McGraw – Hill Book 
Co, 1973), 270. 

72 John Locke, Two Treatises of Government, แปลโดย กรมวิชาการ, กระทรวง
ศึกษาธิการ,คู่มือบริหารจัดการแนะแนว (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2526), 5-8. 
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และรู้จักตัดสินใจในการเลือกอาชีพ สันทนาการ สุขภาพและการสังคมได้อย่างเหมาะสม 73 โจนส์ 
(Jones) กล่าวว่า การแนะแนวหมายถึงการช่วยเหลือให้บุคคลรู้จักตัดสินใจว่า เขาต้องการจะไปที่ไหน  
เขาต้องการจะท าอะไร ช่วยให้เขาสามารถตัดสินใจได้ว่าเขาจะท าให้ความหวังหรือจุดมุ่งหมายของเขา
สัมฤทธิผลโดยสมบูรณ์ได้อย่างไร ช่วยให้เขาสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเขาต้องประสบในชีวิตได้
ด้วยดี74 เพรสเลอร์ (Presler) นักการศึกษาอีกผู้หนึ่ง กล่าวว่า การแนะแนวเป็นกรรมวิธีที่ซับซ้อน 
เป็นกรรมวิธีที่ช่วยให้ความต้องการของเด็กได้ประสบผลส าเร็จช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจตนเอง
รู้จักเลือก และรู้จักปรับตน ด้านการเรียน การสังคม ความประพฤติ อารมณ์สุขภาพ อาชีพรวมตลอด
ถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การแนะแนวเป็นกรรมวิธีหรือกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
และเป็นกระบวนการที่ต้องท าติดต่อกัน เพราะความเจริญเติบโตของเด็กต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา75 
ไดซ์เฟาเซ็ท (Dyce Faucette) กล่าวว่า การแนะแนวมีความสัมพันธ์กับการศึกษาอย่างแยกไม่ออก
และเขาสรุปความหมายไว้ ดังนี้  1) การศึกษาที่ประสิทธิภาพ ก็คือ การแนะแนว (Effective 
education is guidance) 2) การศึกษาที่แท้จริง ก็คือ การสอนให้คนรู้จักการน าตนเอง (True 
education is always in a sense self-direction) 3) การแนะแนวที่แท้จริงก็คือการแนะแนว
ตนเอง (Realistic guidance is self-guidance)76 คราวและคราว (Crow and Crow) ได้ให้ค านิยาม
ของการแนะแนวว่าการที่ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีความสามารถ (Competent Counselor) ได้ให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคคลนั้น ๆ จะมีอายุในวัยใด ๆ ก็ตามให้เขาสามารถช่วยตัวของเขาเองได้ ตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ด้วยตนเองได้และรับผิดชอบในปัญหาต่าง ๆ ของตนเองได้ด้วย77 

                                                            
73 William M. Proctor, "The Task of Guidance in a Modern School," California 

Journal of Secondary Education  (March 1973): 142-47. 
74 Arthur J. Jones, Principles of Guidance and Pupil Pergonal Work, 4 ed. 

(Mo Graw-Hill Book Co, n.d.), 195. 
75 Kim Jane Dyce Fauette, "Perceptions of the Efficacy of the National 

Policy Board for Educational Administrstion Standards in Guiding Principal Preparation 
: A Survey of New York State Principals" (Ed.D. Dissertation, University of Rochester, 
2005), Abstract. 

76 Leonard Carmichael, "The Task of Guidance in a Modern School," 
California Journal of Secondary Education  (March 1973): 142-47. 

77 Lester D. Crow and Alice Crow, Education in the Secondary School (New 
York: America, 1961). 
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จากความหมายของการแนะแนวที่ ได้กล่าวมาแล้วนี้สรุปได้ว่า การแนะแนว คือ 
การบริการอย่างหนึ่งซึ่งโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนให้รู้จักตนเองอย่างดี  
รู้ถึงความสามารถและขอบเขตแห่งความสามารถของตน ตลอดจนรู้โอกาสและช่องทางต่าง ๆ ที่จะใช้
ความสามารถที่ตนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และแก่สังคมที่อาศัยอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
และการแนะแนวในโรงเรียนนั้น เป็นบริการที่ช่วยเหลือนักเรียนให้รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น และ
ช่วยนักเรียนแต่ละคนให้สามารถแก้ปัญหาหรือจัดปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้มาก เพราะจะเห็นได้
ว่าการจัดบริการด้านต่าง ๆ นั้น เป็นการจัดบริการที่ช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ การวางแผนการเรียน การศึกษาด้วยตนเองได้ และรู้จักตัดสินใจในการเลือกอาชีพ สันทนา
การสุขภาพ และการสังคมได้อย่างเหมาะสมที่สุด ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัดของตนเอง
และช่วยให้นักเรียนสามารถด าเนินชีวิต ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสถานการณ์  ให้เข้ากับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้เป็น อย่างดี และราบรื่นจนมีความสุข ความเจริญและความก้าวหน้าในชีวิต ดังนั้นการ
แนะแนวจึงสมควรที่ทางโรงเรียนจะต้องมีกระบวนการการปฏิบัติงานแนะแนวในโรงเรียนของตน                                     
ให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ด้านอาชีพ                                          
ด้านส่วนตัวและสังคมแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีชีวิตที่ เป็นคนเก่ง ดี และมีสุข ช่วยส่งเสริม
ความสามารถเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์ นักเรียนสามารถตัดสินใจในการ
เรียนให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของตน จนส่งผลให้การเรียน การสอนมี
ประสิทธิภาพให้ครอบคลุมทั้ง 5 บริการ คือ 1)บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2) บริการสนเทศ 3) บริการให้ค าปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล และ 5) บริการติดตามผล เพราะ
จะช่วยให้ความช่วยเหลือนักเรียนของทางโรงเรียนเป็นไปอย่างได้ผลดีและสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง 
 
ความส าคัญของการด าเนนิงานแนะแนว 

ปัจจุบันการแนะแนวได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการแนะแนว
มีจุดมุ่งหมายและหลักการที่สอดคล้องหรือเหมือนกันกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ การช่วยให้
เยาวชนของชาติ เป็นผู้ที่ คิดเป็น โดยเน้นให้ผู้ เรียนได้รับการส่ งเสริมพัฒนาในทุก  ๆ ด้าน  
มุ่งสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ดังจะเห็นได้จากหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พุทธศักราช 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ได้มีก าหนดให้มีกิจกรรม
แนะแนวอย่างน้อย 1 คาบต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ยังได้กล่าวไว้ตามหลักเกณฑ์การใช้หลักว่า โรงเรียนต้องจัดให้มีบริการแนะแนวส่วนตัว แนะแนว  
ด้านการเรียน และการศึกษาต่อ เพื่อใช่ให้แก้ปัญหาให้นักเรียนสามารถเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 
นอกจากนี้กิจกรรมแนะแนวที่จัดขึ้นในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้น หลักสูตรยังได้ระบุอีกว่ากิจกรรม  
แนะแนวที่จัดขึ้นนี้จะต้องครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ของการแนะแนว คือ การแนะแนวการศึกษาการ 
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แนะแนวอาชีพ การแนะแนวบุคลิกภาพและการปรับตน โดยเฉพาะด้านประพฤติ การที่วิชาการ  
แนะแนวหรือปัจจุบันนี้นิยมเรียกว่า จิตวิทยาการแนะแนวเข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ก็เนื่องจากเยาวชนเป็นผู้ที่มี
ความส าคัญต่อประเทศชาติ เพราะจะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ซึ่งจะต้องรับผิดชอบประเทศชาติต่อไป  
จึงสมควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคม 
และจิตใจเพื่อช่วยให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
อยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุขและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นที่พึงประสงค์ของประเทศชาติ78  
และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึง ความมุ่งหมายขอกการแนะแนวว่า 
การด าเนินงานแนะแนวสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.ความมุ่งหมายทั่วไป หมายถึง 
ความมุ่งหมายของการแนะแนวโดยส่านรวมนั่น คือ แนะแนวไม่ว่าจะจัด ณ สถานที่ใดก็ตามย่อม  
จะมีความมุ่งหมายทั่วไปเหมือนกันหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน้าที่ของการแนะแนวก็ได้  
ซึ่งมี  3 ประการด้วยกัน 1) เพื่อป้องกันปัญหา (Prevention) นั้นคือการแนะแนวมุ่ งป้องกัน 
ไม่ให้นักเรียนเกิดปัญหา หรือความยุ่งยากในการด าเนินชีวิตของตนเพราะปัญหาและความยุ่งยาก                                 
ต่าง ๆ นั้นสามารถป้องกันได้ และการปล่อยให้นักเรียนเกินปัญหาขึ้นมาแล้วค่อยตามแก่ไขช่วยเหลือ
ภายหลังนั้นท าได้ยาก และต้องใช้เวลานานในบางกรณีอาจจะแก้ไขไม่ได้อีกด้วย 2) เพื่อแก้ไขปัญหา 
(uration) นั้น คือการแนะแนวมุ่งจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
กับตนเพราะถ้าปล่อยให้นักเรียนประสบปัญหาโดยไม่ให้ความช่วยเหลือแล้วนักเรียนย่อมจะไม่
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างปรกติสุขได้และในบางครั้งอาจจะมีการปรับตัวที่ผิด ๆ ท าให้เกิด
ปัญหาเพิ่มมากยิ่งขึ้น 3) เพื่อส่งเสริมพัฒนา (Development) นั่น คือการแนะแนวมุ่งจะให้การ
ส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้เกิดความเจริญงอกงามมีพัฒนาการในด้านต่าง  ๆ อย่างสมบูรณ์เพื่อให้
นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการส่งเสริม และแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ของตนเองออกมาได้
อย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรียน                      
2.ความมุ่งหมายเฉพาะ หมายถึง ความมุ่งหมายของการแนะแนวที่โรงเรียนจัดให้มีการบริการแนะ
แนวเป็นผู้ก าหนดขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาเป้าหมายหลักสูตร และสภาพสังคมของโรงเรียน
นั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ความมุ่งหมายเฉพาะของการแนะแนวส าหรับโรงเรียนแต่ละแห่งจะคล้ายคลึง
กันไม่แตกต่างกันมากนัก เช่น  1) เพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้รู้จักตนเองอย่างถ่องแท้                                                  
(Self-Understanding) คือการช่วยให้นักเรียนสามารถรู้จักเรียนรู้ถึงการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ถึง
ความต้องการความคิดความสามารถความถนัดและข้อจ าจัดต่าง ๆ ของตนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

                                                            
78 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย , หลักสูตรการแนะแนวส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

(กรุงเทพฯ: ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ, 2546), 31-33. 
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ตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษา ด้านอาชีพ การด าเนินชีวิตของนักเรียน 2) เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จัก
ปรับตัว (Self-Adjustment) ให้เหมาะสมกับตนเองและสภาพแวดล้อมคือการช่วยให้นักเรียนรู้จักวิธี
ปฏิบัติตนเพื่อที่จะด ารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและเป็นสุข 3) เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จักน า
ตนเอง (Self-Direction) คือ การช่วยให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองรู้จักใช้สติปัญญาความสามารถ
ของตนเองแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างฉลาดและเหมาะสมสามารถวางแผนการชีวิตในอนาคต และ
สามารถน าตนเองไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จักใช้วิจารญาณ
คาดการณ์ล่วงหน้าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและรู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกะทันหัน 
5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน เพราะการมีสัมพันธภาพที่ดีจะช่วยให้  
การบริหารงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 6) เพื่อช่วยฝึกในเรื่อง
ประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนของชาติเพราะการฝึกให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ และ
หน้าที่ของตน และมีการปฏิบัติจริงจะช่วยให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 7) เพื่อช่วยให้
เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนบ้าน และชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนในที่สุด79 และประเภทของการแนะแนวสามารถจ าแนกได้หลายประเภทตามลักษณะของ
ปัญหาที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือจากทางโรงเรียน เช่น ถ้านักเรียนมีปัญหาทางด้านการเรียน 
การศึกษาต่อ การอ่านหนังสือการช่วยเหลือที่ทางโรงเรียนจัดไห้กับนักเรียนเพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้ก็
เรียนกว่า การแนะแนวการศึกษาถ้านักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ การหางาน การปรับตัว 
ให้เข้ากับงานการช่วยเหลือที่ทางโรงเรียนจัดให้ก็เรียกว่า การแนะแนวอาชีพ ถ้านักเรียนมีปัญหา
เกี่ยวกับการสุขภาพอนามัยการช่วยเหลือของทางโรงเรียนเรียกว่า การแนะแนวสุขภาพ ถ้านักเรียนมี
ปัญหา เกี่ยวกับการแสดงออกเกี่ยวกับการคบเพื่อน เกี่ยวกับมารยาทสังคมการช่วยเหลือของทาง
โรงเรียนก็เรียกว่าการแนะแนวด้านสังคม เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการแบ่งประเภทของการแนะแนวนั้น 
สามารถแบ่งได้มากมายตามลักษณะปัญหาของนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ก็พอจะสรุปแบ่ง
กันแนะแนวออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ1)การแนะแนวการศึกษา (Educational 
Guidance) หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะ 
เช่น แนวทางการศึกษาต่อ การเลือกโปรแกรมการเรียน การลงทะเบียน หลักสูตร การเรียนการสอน 
การวัดผลประเมินผลของโรงเรียน การค้นคว้าเขียนรายงาน การอ่านหนังสือ การเตรียมตัวสอบ                                
การสร้างสมาธิในการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรการให้บริการแนวแนวการศึกษา  
จะช่วยให้นักเรียนรู้จักเลือกและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในเรื่องการศึกษาเล่นเรียนของตน ทั้งยังช่วย
ให้นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาต่อของตนได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย 2) การแนะแนวอาชีพ 

                                                            
79 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือบริหารจัดการแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา, ศูนย์ แนะแนวและอาชีพ, 10-13. 
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Vocational Guidance หมายถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนเกี่ยวกับการวางแผนและ
การตัดสินใจเลือกอาชีพ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ และ
สภาพร่างกายของตนในประเด็นดังนี้ เช่น สภาพและลักษณะของงาน คุณสมบัติที่จ าเป็น การฝึกฝน 
อบรม รายได้ สวัสดิการ ความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมข้อดีและข้อเสีย รวมไปถึงการหางาน การสมัคร
งาน การปรับตัวให้เข้ากับงานและการปฏิบัติตนให้มีความเจริญก้าวในการท างาน ช่วยให้พึงพอใจใน
งานของตน และมีชีวิตท างานที่มีประสิทธิภาพเป็นการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริมพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติอย่างแท้จริง 3) การแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม Personal 
and Social Guidance หมายถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความเข้าใจตนเองและ
สภาพแวดล้อม ท าให้สามารถมีชีวิตและปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต มารยาทสังคม การคบเพื่อนต่างเพศ การใช้เวลาว่าง 
บุคลิกภาพและการแต่งกาย การควบคุมอารมณ์มนุษย์สัมพันธ์ จริยธรรมและค่านิยม การใช้จ่ายเงิน 
ศาสนาและความเชื่อเป็นต้น80 

ดังนั้นสรุปความความส าคัญของการด าเนินงานแนะแนวตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่า 
ในการด าเนินงานแนะแนวนั้น บุคคลกรด้านการแนะแนวควรยึดปรัชญาและหลักการแนะแนว  
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการแนะแนว ที่มุ่งช่วยให้นักเรียนสามารถ  
ช่วยตนเองรู้จักพึ่งตนเอง รับผิดชอบตนเองและสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างฉลาด
เหมาะสมกับตนเองได้ และยังสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น มีความสุข ดังแบบที่คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึง ความมุ่งหมายขอกการแนะแนวว่า การแนะแนวมี
เป้าหมายที่ส าคัญเพื่อช่วยให้บุคคลรู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่น สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ตัดสินใจ
ได้ด้วยตนเอง รู้จักแก้ปัญหา วางแผนการเรียน การศึกษาต่อและรู้จักเลือกอาชีพด้วยตนเองได้อย่าง
เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถ และความถนัดของตน ช่วยให้นักเรียนรู้จักปรับตัวให้เหมาะสม
กับสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อนักเรียนจะได้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสมและเป็นสุข                               
ตามหลักความมุ่งหมายของการแนะแนว  3 ประการคือ 1) เพื่อป้องกันปัญหา (Prevention)                                             
2) เพื่อแก้ไขปัญหา (uration) 3) เพื่อส่งเสริมพัฒนา (Development) และยังสรุปได้ว่าความส าคัญ
ของการด าเนินงานแนะแนวมีการแบ่งประเภทของการแนะแนวออกเป็น 3 ประเภท คือ การแนะแนว 
การศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม นั้น เป็นการจ าแนกประเภท
ตามลักษณะของข้อมูลหรือข้อสนเทศ ที่ ทางโรงเรียนน ามาให้ การแนะแนวแก่นั ก เรียน                                               
แต่การแนะแนวทั้ง3ประเภทนี้ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เช่น การช่วยเหลือนักเรียน 
ในการวางแผนเกี่ยวกับอาชีพ ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักเรียน และยังต้อง

                                                            
80 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย, 46-47. 
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ศึกษาองค์ประกอบด้านส่วนตัวและสังคมของนักเรียนพร้อมกันด้วยการเพ่งเล็งให้การแนะแนว  
แก่นักเรียนเพียงด้านเดียวจะไม่ช่วยให้นักเรียนเกิดความเจริญงอกงาม และมีพัฒนาการสมบูรณ์ครบ
ท้วนอย่างแท้จริง 
 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการด าเนินงานแนะแนว 

การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนถ้าต้องการให้ได้ดี มีประสิทธิภาพจ าเป็นจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักการที่ส าคัญต่อไปนี้ 1) การจัดบริการแนะแนวโรงเรียนจะต้องมุ่งให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ทุกคนเนื่องจากนักเรียนทุกคนย่อมต้องการความช่วยเหลือจากโรงเรียนของตนและเป็นการให้บริการ
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 2) การจัดบริการแนะแนวจะต้องกระท าอย่าง  
เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง คือ จัดอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผน มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป
เป็นลูกโซ่ทุกขั้นตอนจนกระทั่งบุคคลที่ ได้รับความช่วยเหลือสามาน าตนเองได้ช่วยตนเองได้  
3) ผู้ท างานแนะแนวจะต้องยอมรับในความเป็นเอกัตบุคคล (Individual) ของนักเรียนนั่น คือจะต้อง 
มีความเข้าใจและยอมรับในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ซึ่งมีประเด็น
อธิบายหลักการที่ส าคัญของการแนะแนว ดังนี้ บุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  
จะไม่เหมือนคนอื่นไม่ว่ารูปร่าง สติปัญญา ความสามารถ อุปนิสัย ค่านิยม ความสนใจ และบุคคลแต่
ละคนย่อมมีพัฒนาการไปตามลักษณะเฉพาะของตนอย่างมีล าดับขั้นตอนและต่อเนื่อง เพราะบุคคล
แต่ละคนย่อมมีกระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงตนตามประสบการณ์ที่ตนเองประสบมา และตาม
แนวทางหรือแผนการของตนที่วางไว้ส าหรับอนาคต การแนะแนวเป็นงานที่วางอยู่บนพื้นฐาน
กระบวนการการพฤติกรรมของบุคคลและเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของมนุษย์ 4) การแนะแนวจึง
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและกลวิธีต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแบบทดสอบและไม่ใช่แบบทดสอบ เพื่อจะได้เข้าใจ
บุคคลแต่ละคน และเพื่อช่วยให้บุคคลได้เข้าใจตนเอง เพื่อจะได้สามารถควบคุมพัฒนาการส่วนตัว                                       
ของนักเรียนได้ 5) ผู้ท างานด้านการแนะแนวจะต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแต่ละคนนั่น
คือจะต้องอยมรับว่านักเรียนแต่ละคนมีอิสรภาพที่จะเลือกแนวทางชีวิตของตนเอง การเลือกและ 
การตัดสินใจของนักเรียนควรเกิดจากการใช้วิจารณญาณของนักเรียนเอง ไม่ ใช่การบังคับ  
6) การแนะแนวถือว่าเป็นส่วนของกระบวนการของการศึกษาดังนั้นการแนะแนวควรจะสอดแทรก  
อยู่ในกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้มีพัฒนาตนเองทุกด้าน
อย่างมีบูรณาการ (Integration) 7) การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  ผู้ที่ท าหน้าที่ เป็นแนะแนว 
(Counselor) จะต้องเป็นผู้ที่ ได้รับการศึกษาอบรมทางการแนะแนวมาโยเฉพาะมีทั้ งความรู้ 
(Knowledge) และทักษะ (Skills) ที่ เหมาะสมและมีการจัดด าเนินการแนะแนวอย่างมีระบบ 
(Systematical Guidance) 8) ผู้ท างานด้านการแนะแนวจะต้องเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความเป็น
ประชาธิปไตยเป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและจะต้องเป็นผู้ที่สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น



 42 

 

ได้เป็นอย่างดี 9) การจัดบริการแนะแนวจะได้ผลดีมีประสิทธิภาพ จะต้องเกิดจากความร่วมมือและ
ความสมัครใจจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน และนักเรียนผู้มารับบริการจะต้องมาด้วยความเต็มใจ
ให้ความร่วมมือด้วย 10) ผู้ท างานด้านการแนะแนวจะต้องเป็นผู้ที่สามารถเก็บรักษาความลับได้เพราะ
ถ้าเป็นผู้ที่ไม่สามารถเก็บรักษาความลับก็จะท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยท าให้ขาดความ
ไว้วางใจและไม่ยินดีที่จะมารับความช่วยเหลือ81 

ปรัชญาของการแนะแนว 
ปรัชญาของการแนะแนว หมายถึง แนวความคิดหรือทัศนะความคิดเห็น ซึ่ งได้ 

รับการพิจารณาไตร่ตรองแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ สมควรยึดถือเป็นหลักในด าเนินงาน  
แนะแนวซึ่งมีอยู่ 7 ประการด้วยกัน คือ 1) แนวความคิดเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual 
Differences) จัดว่าเป็นแนวความคิดหลักของการแนะแนว เพราะเป้าหมายสูงสุดของการแนะแนวก็
คือการส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลการช่วยให้บุคคลแต่ละคนได้มีความเจริญงอกงาม และ
พัฒนาการอย่างมีบูรณาการสุดขีดความสามารถของตน 2) แนวความคิดเรื่องทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resources) ในทางการแนะแนวมีความคิดเห็นว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงยิ่ง เพราะ
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีคุณค่ามากสักเพียงใดก็ตามล้วนเกิดจากคิดค้นสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ทั้งสิ้น 
ดังนั้น สถาบันต่าง ๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็นบ้าน โรงเรียน วัด หน่วยงานของรัฐบาล ตลอดจนหน่วยงาน
ของเอกชนควรจะได้ช่วยส่งเสริมพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความเจริญงอกงาม และมีพัฒนาการ
สูงขึ้นในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสงวนไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อที่จะได้ใช้ทรัพยากรมนุษย์ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) แนวความคิดเรื่องความร่วมมือ (Cooperation) ไม่ใช่การบังคับ (Compulsion) 
ในทางการแนะแนวมีความคิดเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือของการแนะแนวจะต้องเป็นไปในลักษณะ
ของการร่วมมือกันระหว่างผู้ให้ความช่วยเหลือและผู้ให้ความร่วมช่วยเหลือและผู้รับความช่วยเหลือ 
จะไม่ใช้วิธีการบังคับและจะเน้น ที่การให้บุคคลผู้มีปัญหาได้ปลดปล่อยแรงจูงใจภายในของตนออกมา 
และการช่วยเหลือนี้จะต้องช่วยให้บุคคลผู้มีปัญหาเป็นผู้ที่สามารถช่วยตัวเองได้ในที่สุด (Help him to 
help himself) 4) แนวความคิดเรื่องคุณค่า (Worth) และให้เกียรติ (Dignity) ของบุคคล นั่นคือใน
ทางการแนะแนวมีความคิดเห็นว่ามนุษย์ทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณค่าและมีเกียรติเท่าเทียมกัน ไม่ควรได้รับ
การดูถูกเหยียดหยามไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีปัญหาหรือไม่ก็ตาม และทุกคนก็มีสิทธิ์และมีอิสระภาพใน
การเลือกเป้าหมายชีวิตของคน (Freedom to Choose) 5) แนวความคิดเรื่องพฤติกรรมย่อมมีสาเหตุ 
(Cause) และจุดมุ่งหมาย (Purpose) ในทางการแนะแนวมีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมทุกพฤติกรรม

                                                            
81 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา , แนวการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2557), 20-23. 
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ย่อมมีสาเหตุและจุดมุ่งหมาย ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปรกติหรือเบี่ยงเบนไปของ
นักเรียนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงสาเหตุแห่งความผิดปรกตินั้น ๆ เสียก่อนเมื่อค้นพบสาเหตุ
แล้วย่อมจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ถูกจุดและท าได้ง่าย 6) แนวความคิดเรื่องพัฒนาการด้าน
ส่วนตัว (Personal Development) นั่นคือในการแนะแนวมีความคิดเห็นว่างานของการศึกษาเป็น
การพัฒนามนุษย์ทางด้านสมองหรือสติปัญญาเท่านั้น แต่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จ าเป็นจะต้องมีการ
พัฒนาการด้านส่วนตัวด้วย ซึ่งถือว่าเป็นงานของการแนะแนวโดยเฉพาะเป็นการช่วยให้มนุษย์ได้รู้จัก
และเข้าใจตนเอง 7) แนวความคิดเรื่องการแนะแนวเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มีล าดับขั้นและ
ต่อเนื่อง (Continuous) นั่นคือในทางการแนะแนวมีความคิดเห็นว่าการแนะแนวมิได้เป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขั้น ณ จุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นกระบวนการที่มีล าดับ
ขั้นตอนและต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนกระทั่งส าเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่โลกของงาน 
(World of Work)82 ได้มีผู้ให้ปรัชญาของการ แนะแนวไว้ดังนี ้ 

ลัดดาวรรณ ณ ระนอง, ประดินันท์ อุปรมัย และโกศล มีคุณ ได้สรุปปรัชญาของการ 
แนะแนวว่าการด าเนินการแนะแนวอยู่บนพื้นฐานความรู้ความเชื่อส าคัญ ดังนี้คนทุกคนมีคุณค่าบุคคล 
ย่อมมีคุณค่าต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม ประเทศชาติ และต่อสังคมโลก ในฐานะที่จะสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวได้คนทุกคนมีสิทธิศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน ในฐานะสมาชิกผู้หนึ่ง  
ควรได้รับการยอมรับที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมในโลกอย่างทัดเทียมกับผู้อื่น คนมีความแตกต่างกัน                                   
ควรได้รับการยอมรับในความแตกต่างนั้น ทั้งส่วนดี ส่วนด้อย คนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
ในทุกด้านตามศักยภาพอย่างเหมาะสม คนควรมีสิทธิตัดสินใจเลือกการพัฒนา การแก้ไข ปัญหา  
ของตนเอง ุ83 ส่วน นงลักษณ์ ประเสริฐ และ จรินทร์ วินทไชยพร้อมกับ มาลี ศรีสมปอง กล่าวว่า
ปรัชญาการแนะแนวเน้นความเชื่ออย่างมีเหตุผลใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือบุคคล
ได้แก่คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงกว่าสิ่งใด ๆ จึงควรพัฒนาคนให้เจริญเต็มที่ในทุกด้าน ทุกคน 
มีความส าคัญและ มีความทัดเทียมกันในสังคม การให้บริการแนะแนวจึงให้โอกาสอย่างเสมอภาค 
ไม่เลือกชั้น วรรณะ คนมีความแตกต่างกันในทุกด้าน ทั้งทางด้านกาย เช่น อ้วน ผอม สูง เตี้ย ฯลฯ 
ทางสังคม เช่น ชอบอยู่กับกลุ่มคนมาก ชอบอยู่คนเดียว ติดต่อประสานงานได้ดี และทางสติปัญญา 
เช่น ฉลาด เฉียบ คม คิดเร็ว จ าแม่น มีเหตุผล คิดช้า ขาดเหตุผล ฯลฯ คนทุกคนย่อมมีศักยภาพ 
มีความสามารถพิเศษเฉพาะตน รู้จักดูแลตนเองและสามารถปรับตัวเองให้มีชีวิตอยู่รอด ถ้าได้รับ
กระบวนการแนะแนวทางที่ถูกต้อง และมีโอกาสที่เหมาะสมก็จะสามารถช่วยให้ตนเองได้พัฒนาเจริญ

                                                            
82 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชุดฝึกอบรมแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 35. 
83 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย, 42. 
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งอกงามได้ เช่น คนไทยบางคนที่พูดติดอ่าง เมื่ออยู่กับทหารอเมริกันระยะหนึ่งก็สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษคล่องแคล่วนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมหลายคนที่มีการศึกษาน้อยเมื่อได้รับการฝึกวิธีร้อง
เพลงก็จะสามารถร้องเพลงได้ชัดเจนไพเราะคนทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรี มีความดีงาม รักตัวเอง ยอมรับ
ตนเองและต้องการให้ผู้อื่นยอมรับหรือให้เกียรติถ้าได้รับการยอมรับก็จะเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองและ
ปรับตัวได้ คนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิต จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดจนถึงตาย 
โดยเริ่มเปลี่ยนจากวัยทารกเป็นวัยเด็กตอนต้น วัยเด็กตอนกลาง วัยเด็กตอนปลาย วัยรุ่น วัยท างาน 
วัยกลางคน และวัยชรา ซึ่งแต่ละวัยย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
แต่ละคนย่อมมีปัญหา ย่อมมีสาเหตุ และต้องการจะแก้ปัญหา เศรษฐี ยาจก คนฉลาดคนเก่ง                                   
คนแข็งแรง ฯลฯ ต่างก็มีปัญหาและวิธีแก้ปัญหาของตน ซึ่งบางคนจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นเมื่ออยู่ในสถานการณ์วิกฤติ แต่บางคนต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอพฤติกรรมทุกอย่างย่อมมี
สาเหตุพฤติกรรมเดียวอาจเกิดจากสาเหตุเดียวหรืออาจมาจากหลาย ๆ สาเหตุ เป็นต้น บุคคลย่อม
ต้องการพัฒนาตนเองบุคคล จะมีความสุขและภูมิใจ เมื่อแสดงความสามารถของตนอย่างเต็มที่จน
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ส าเร็จส่วน กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน, 
หน่วยศึกษานิเทศก์ ได้เสนอปรัชญาของการแนะแนวไว้ว่า บุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา ความสนใจ ความสามารถ ความถนัด และเจตคติ เป็น
ทรัพยากรที่มีค่าและศักยภาพแฝงอยู่ในตน ควรพัฒนาให้เจริญขึ้นทุกด้านมีการเปลี่ยนแปลง  
ในทุกด้านการเปลี่ยนแปลงจะเป็นได้ด้วยดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้น 
นอกจากนี้พฤติกรรมทุกอย่างของบุคคลย่อมมีสาเหตุการที่บุคคลแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ 
เป็นเช่นไรย่อมเกิดจากตนเองและสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุ บุคคลย่อมมีศักดิ์ศรีและต้องการการยอมรับ  
ซึ่งกันและกันมีธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และ
กันจึงมี เนื้อหาบทความจาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย ได้กล่าวถึง ปรัชญา                                      
การแนะแนวไว้ดังนี้ 1) คนทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และต้องการการยอมรับ 
ซึ่งกันและกัน 2) คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน 3) บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่าคนแต่ละคนมี
ศักยภาพที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ 4)แต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งทางร่างกายอารมณ์ สังคม
สติปัญญาความสนใจ ความสามารถ ความถนัดและเจตคติ 5) พฤติกรรมของบุคคลย่อมมีสาเหตุการที่
บุคคลแสดงออกอย่างใดหรือเป็น เช่นไรย่อมเกิดจากตนเองและสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุและบุคคล
เปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุ 6) คนทุกคนย่อมมีปัญหาคนต้องการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน
และพฤติกรรมของแต่ ละบุคคลย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น 7) ธรรมชาติของคนอยู่รวมกันเป็น
สังคมจ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน84 

                                                            
84 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 36-37. 
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กระบวนการ การจัดการ และวิธีการด าเนินงานแนะแนว 

กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า การก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการแนะแนวโครงสร้างบริหารจัดการและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการแนะแนวที่ชัดเจน
จะช่วยให้โรงเรียนมีทิศทางในการบริหารจัดการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพและมีทักษะในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นอย่างดีและน าไปปฏิบัติได้ ดังนี้ 1) เวลาในการปฏิบัติงาน การแนะแนวเป็นงานป้องกัง
ส่งเสริม พัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนทุก ๆ ด้าน เป็นงานที ่เกิดขึ้นได้ทุกขณะ ตามสภาพความ
ต้องการและปัญหาของนักเรียนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันดังนั้นการด าเนินงานแนะแนวสามารถ
ท าได้หลายวิธีไม่มีรูปแบบตายตัวตั้งแต่การให้บริการในรูปแบบต่าง  ๆ การรวบรวมวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลนักเรียนการเยี่ยมบ้านการให้ค าปรึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม ภารกิจเหล่านี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน การปฏิบัติงานดังกล่าวที่
ผู้รับผิดชอบภารกิจนั้น ๆ ด าเนินการเป็นเวลาปฏิบัติงานเช่นเดียวกับครูผู้ปฏิบัติการสอนในรายวิชา
อื่น ๆ แต่จะนับเวลาปฏิบัติงานเป็นครั้งแรกหรืออย่างไรนั้นให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารโรงเรียนที่จะ
น าเสนอต่อคณะกรรมการโรงเรียน 2) การประสานความร่วมมือกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน  
ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความส าคัญแก่ครูและบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายโดยให้ร่วมก าหนดนโยบาย
แผนการและจัดประชุมชี้แจงภายในโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในเจตคติของงานแนะแนวตลอดจน
ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและปรึกษาหารื้อกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ประสานความร่วมมือและหาแนวทางแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน 3) การประสานความ
ร่วมมือกับครูในโรงเรียน ครูภายนอกโรงเรียนที่มีบทบาทต่อการแนะแนว ได้แก่ คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ จ าเป็นที่โรงเรียนควรจัดท าเอกสารหรือเชิญ
ประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อระบบงานแนะแนวร่วมกันทั้งมีส่วนร่วมกับการ
วางแผนของโรงเรียนตลอดจนยอมรับในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้และช่วยเหลือ
สนับสนุนงานกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ 4) การสร้างขวัญและก าลังใจการที่ผู้บริหาร
โรงเรียน และครูทุกคนถือว่างานแนะแนวเป็นภารกิจของทุกคนที่ต้องร่วมกันปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของตน ครูและบุคลากรทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการด าเนินงานและสรุปผล 
นอกจากนี้ควรให้การสนับสนุนยกย่องชมเชยหรือประกาศเกียรติคุณครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ตลอดจน
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ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจมีทักษะและ
ประสบการณ์ด้านจิตวิทยาและการแนะแนวเพื่อน าไปใช้พัฒนาคนพัฒนางานและพัฒนานักเรียน85  

จากหลักการแนวคิดการด าเนินงานแนะแนวสรุปได้ว่า การที่ผู้ให้บริการแนะแนว
ให้บริการต่อผู้รับบริการในฐานะมนุษย์ผู้มีศักดิ์ศรีและเห็นคุณค่าในตัวของผู้รับบริการ รวมถึงการ
ส่งเสริมให้ผู้รับบริการบรรลุจุดสูงสุดของศักยภาพ ส่งเสริมให้เขาตัดสินใจด้วยตนเองด้วยข้อมูลที่เขามี
สอดคล้องกับความต้องการที่ เปลี่ยนไปตามช่วงอายุที่ที่ เปลี่ยนไปเพื่อเป็นบุคคลที่ เก่ง ดี และ  
มีความสุข จึงต้องมีกระบวนการ แนวทางการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน ย่อม
เป็นไปตามสภาพของนักเรียน สภาพปัญหา นโยบายการจัดการศึกษาและศักยภาพความพร้อมของ
โรงเรียนนั้น ต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีหลักการ มีระบบ เป็นขั้นตอนโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย สิ่งส าคัญคือการมีแผนงานหรือแผนปฏิบัติการ มีระบบการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการก ากับ 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ อยา่งจริงจัง มีการพัฒนาครู และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

ขอบข่ายงานแนะแนว 
ขอบข่ายงานแนะแนว ต้องก าหนดให้ชัดเจนและท าความเข้าใจเนื้อแท้ในการท างาน                                               

ตามขอบข่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการงานแนะแนวท าให้ครูแน ะแนว                                          
มีทิศทางในการด าเนินงานและสามารถประสานการท างานแนะแนวเข้ากับงานอื่น  ๆ และบุคคล                                           
ต่าง ๆในโรงเรียนได้อย่างกลมกลืนโดยการก าหนดขอบข่ายของงานแนะแนวในปัจจุบันจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ศาสตร์ของการแนะแนวกรอบแนวคิดในการพัฒนานักเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และบูรณาการกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน ดังนั้น เนื้อแท้ของงานแนะแนวในปัจจุบันมี 3 ด้าน คือ 1) การจัดบริการแนะ
แนวที่ครอบคลุมทั้ง 5 บริการ 2) การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน                                    
3) การประสานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแต่ละด้านมีภารกิจตามลักษณะงานล้วนเชื่อมโยง
เกี่ยวพันกันอย่างกลมกลืน ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้วขอบข่ายของงานแนะแนวในปัจจุบันที่มีการบูรณา
การงานและองค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวครอบคมุงาน 3 ด้าน คือ การจัดบริการแนะแนวที่ครอบคลุม
งานทั้ง 5 บริการ ตามศาสตร์ของการแนะแนวซึ่งงานแต่ละด้านมีภารกิจตามลักษณะงานและมีความ
เชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอย่างกลมกลืน ดังแสดงด้วยแผนผังต่อไปนี้  

 
 

                                                            
85 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 (กรุงเทพฯ: สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย , 
2556), 22-24. 
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แผนภูมิที่ 4 ขอบข่ายงานแนะแนว 
ที่มา : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ชุดฝึกอบรมแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 15. 
 

จากแผนผังแสดงขอบข่ายงานแนะแนว ดังกล่าว แสดงภาพความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน                                            
อย่างกลมกลืนระหว่างการจัดบริการแนะแนวที่ควบคุ้มทั้ง 5 บริการ การจัดกิจกรรมแนะแนว                                       
โดยการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการประสานกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งล้วนเป็นภาระงานส าคัญในการพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียนตามภารกิจงานมี
ลักษณะงานทั้ง 3 ด้าน แยกอธิบายได้ ดังนี้ 1) การจัดบริการแนะแนวที่ครอบคุมทั้ง 5 บริการ คือ                                         
1) บริการรวบรวมข้อมูล 2) บริการสนเทศ 3) บริการให้ค าปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล                                                
5) บริการติดตามและประเมินผล 2) การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
เพื่อพฒันานักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีขอบข่ายการ
จัดกิจกรรม 3 ด้าน คือ 1) แนะแนวการศึกษา 2) แนะแนวอาชีพ และ 3) แนะแนวส่วนตัวและสังคม   
3) งานประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการท างานประสานเอื้ออ านวยและช่วยเหลือครูที่

งานจัดกิจกรรมแนะแนว 

แผนผงัแสดงขอบข่ายงานแนะแนว 

งานบริการแนะแนว 

บริการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลนักเรียน

เป็นรายบุคคล 

บริการสนเทศ 

บริการให้ค าปรึกษา 

บริการจัดวางตัวบุคคล 

บริการติดตามและ
ประเมินผล 

ประสานเครืองข่าย
ชุมชน ผู้ปกครอง 

นักเรียน 

ด้าน
การศึกษา 

ด้าน
อาชีพ 

ด้าน
ส่วนตัว

และสังคม 

งานประสานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

ประสาน ช่วยเหลือ  
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ประสาน ช่วยเหลือ การคัดกรอง
และจัดกลุ่มนักเรียน 

ประสาน ช่วยเหลือ การส่งเสริม
พัฒนานักเรียน 

ประสาน ช่วยเหลือ แก้ไข
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง /มีปัญหา/ รับ

การส่งต่อ 
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ปรึกษาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน86 ซึ่งต้องมีกระบวนการการ
ปฏิบัติงานแนะแนวให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัว และสังคมแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีชีวิตที่เป็นคนเก่ง ดี และมีสุข ช่วย
ส่งเสริมความสามารถเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์  นักเรียนสามารถ
ตัดสินใจในการเรียนให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของตน จนส่งผลให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพราะงานแนะแนวเป็นงานหนึ่งในโรงเรียนที่มีกระบวนการท างานอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง จ าเป็นต้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกับบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มีเป้าหมายส าคัญในการป้องกันและส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพปัจจุบัน
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงมากมาย ส่งผลต่อการด ารงชีวิต กระบวนการการคิดและพฤติกรรม
ของนักเรียนเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ด าเนินงานแนะแนวจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ในกระบวนการแนะ
แนวและมีศิลปะในการด าเนินงานประสานสัมพันธ์ทั้งงานและบุคคลหรือกล่าวได้ว่าต้องใช้ทั้งศาสตร์
และศิลป์ในการด าเนินงานเพื่อให้เข้าใจความหมาย “งานแนะแนว” ได้ชัดเจนจึงน าเสนอแนวคิดของ
นักวิชาการหรือผู้มีประสบการณ์ทางด้านการแนะแนวหรือการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนโดยการ
ด าเนินงานแนะแนวจะต้องมีการจัดบริการให้ครอบคลุมทั้ง 5 บริการตามกรอบการด าเนินงานแนะ
แนวที่ควบคุมทั้ง 5 บริการ คือ 1) บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) บริการ
สนเทศ 3) บริการให้ค าปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล และ 5) บริการติดตามและประเมินผล 

สรุปได้ว่างานบริการแนะแนวพิจารณางานในแต่ละด้านอย่างรอบคอบแล้ว อธิบาย
เพิ่มเติม ดังตารางที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
86 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด, 2556), 26-30. 
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนทีค่รอบคุมทั้ง 5 บริการ 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน วิธีการด าเนินงาน 

1.1 บริการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

- วางแผนการเก็บข้อมูลนักเรยีนในแต่ละป ี
- จัดหา จัดสรา้งเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักเรียน 
- พัฒนาเทคโนโลยีในการศึกษารวบรวมข้อมูล 
- จัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลไปใช ้

1.2 บริการสนเทศ 1.2.1. จัดบริการสนเทศการศึกษา เป็นการจัดหารวบรวมข้อมูล
และเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อ
กระตุ้นความสนใจให้นักเรียนก าเกิดการเรียนรู้ในเรื่องการศึกษา
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน และระบบการศึกษาภายนอก
โรงเรียน ซึ่งนักเรียนจะต้องตัดสินใจในการศึกษาต่อตัวอย่าง
ข้อสนเทศทางการศึกษามีดังต่อไปนี้ ระเบียบวินัยในโรงเรียน 
หลักสูตรและการวัดผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรบริการต่าง ๆ ใน
โรงเรียนเช่นศูนย์แนะแนว ห้องสมุดศูนย์บริการสนเทศหรือห้อง
คอมพิวเตอร์ โลกกว้างทางการศึกษา เช่น แนวทางการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและ
ทุนการศึกษาวิธีการศึกษาเล่าเรียนให้มีประสิทธิภาพและวิธี
ด าเนินชีวิตในโรงเรียน 
1.2.2. ข้อสนเทศทางอาชีพ เป็นการจัดหารวบรวมและเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับโลกของงาน เพื่อช่วยให้นักเรียนแต่ละคนส ารวจ 
และ จ ากัดขอบเขตอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความถนัดให้
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดโดยมีรายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพดังนี้ หน้าที่และลักษณะของการท างาน ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน (จากกรมจัดหางานและหน่วยงานที่
เราสนใจ)แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาเรื่องอาชีพ การเตรียมตัว
เพื่อประกอบอาชีพ วิธีการเข้าสู่โลกของงาน (การเตรียมตัวเข้าสู่
โลกของงาน  การสอบข้อ เขี ยนหรือการสอบสัมภาษณ์ ) 
ความก้าวหน้าและสวัสดิการในอาชีพและวิธีการประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนทีค่รอบคุมทั้ง 5 บริการ (ต่อ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน 

1.2 บริการสนเทศ (ต่อ) 1.2.3 ข้อสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม เป็นการจัดหา รวบรวมและเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจใน
ตนเอง ปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อสนเทศด้านส่วนตัวและสังคมมีดังนี้วิธีการส ารวจและประเมินตนเอง
วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการเข้าใจพฤติกรรม บุคลิกภาพ 
และลักษณะของตนเองและผู้อื่นวิธีการคบเพื่อนความรู้ในเรื่องเพศศึกษา
และชีวิตสมรสความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและการใช้ชีวิตในสังคมและการวางแผนในการด าเนินชีวิต 

1.3 บริการการให้ค าปรึกษา - บริการให้การปรึกษา หมายถึง กระบวนการสัมพันธภาพ ต่อกันทาง
วิชาชีพระหว่างผู้ให้การปรึกษากับผู้ขอรับการปรึกษา เพื่อให้ผู้รับการ
ปรึกษาเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถ
น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหาและวางโครงการในปัจจุบันและ
อนาคตเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ และส่วนตัว – สังคมบริการให้การ
ปรึกษา จึงเป็นหัวใจของการแนะแนว เนื่องจากเป็นบริการที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีปัญหาโดยตรง ทั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 
ผู้ให้การปรึกษา(Counselor) จึงต้องได้รับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และ
ฝึกทักษะ ในการให้การปรึกษา 

1.4 บริการจัดวางตัวบุคคล - บริการจัดวางตัวบุคคล เป็นบริการที่ช่วยให้นักเรียนรับรู้เกี่ยวกับตนเอง
ทางด้านความสนใจและความถนัด สามารถวางแผนชีวิตและด าเนินการ
ตามโครงการที่นักเรียนได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพโดยได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนประเภทของ
บริการจัดวางตัวบุคคล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือบริการจัดวางตัว
บุคคลภายในโรงเรียน และ บริการจัดวางตัวบุคคลภายนอกโรงเรียน
ประกอบด้วยการช่วยเหลือให้นักเรียนรู้จักหลักสูตร วิชาเรียนต่าง ๆ ใน
หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นเรียนพิเศษ การให้ทุนการศึกษาหรือ
กลุ่มพิเศษได้อย่างเหมาะสม และ บริการจัดวางตัวบุคคลภายนอก
โรงเรียน คือ การช่วยเหลือ ให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาหรือออกจาก
โรงเรียนกลางคัน ได้ มี งานท า  การให้ นั ก เรียน ได้ รับ ข้ อมู ลและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนทีค่รอบคุมทั้ง 5 บริการ (ต่อ) 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน วิธีการด าเนินงาน 

1.5 บริการติดตามและ
ประเมินผล 

-  บริการติดตามและประเมินผลเป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อติดตาม
ผลของการบริการแนะแนว และการบริหารจัดการในโรงเรียน
ว่าได้รับความส าเร็จหรือไม่ มากหรือน้อยเพียงใดโดยวิธีการต่าง 
ๆ เช่น การรวบรวมปัญหาที่นักเรียนประสบ การประเมินผล
การบริการแนะแนวและบริการต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดให้แก่
นักเรียน การตรวจสอบความพร้อมของศิษย์เก่าที่ส าเร็จตาม
หลักสูตรแล้วในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพรวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครูและชุมชน ครู
แนะแนวส่วนใหญ่นิยมติดตามผลศิษย์เก่าเป็นช่วงเวลา 3 ปี 
หรือ 5 ปีต่อครั้ง ส่วนนักเรียนปัจจุบันมีการติดตามผลภายหลัง
การให้การปรึกษา แต่ละครั้งหรือเมื่อด าเนินการกิจกรรมพิเศษ
ในแต่ละโครงการวิธีการติดตามผล มีดังน้ี 

การสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อนสนิท หรือผู้ปกครอง  การ
สังเกต (นิยมใช้กับศิษย์รุ่นปัจจุบัน ) การประชุมศิษย์เก่าการใช้
แบบสอบถาม  และการโทรศัพท์หรือวิธีการติดต่อตาม
เทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ (E-mail) เป็นต้น 

 
ที่มา: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ชุดฝึกอบรมแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 15-18. 
 

สรุปได้ว่า การจัดบริการแนะแนวต้องมีกรอบควบคุ้มทั้ง 5 บริการตามศาสตร์ของการ               
แนะแนวคือ 1) บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) บริการสนเทศ 3) บริการ
การให้ค าปรึกษา 3) บริการจัดวางตัวบุคคล 4) บริการติดตามและประเมินผล         
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ตารางที่ 2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน วิธีการด าเนินงาน 

2.1 ขั้นก าหนดเป้าหมาย - ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการความสนใจธรรมชาติ
ของนักเรียน 
- วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของนักเรียน คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
-  ศึกษาวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
-  ศึกษาวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร 

2.2 ขั้นจัดท าแผน - ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้าน
การศึกษาอาชีพ ส่วนตัวและสังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความ
ต้องการความสนใจ ของนักเรียน โดยครู ผู้ปกครองและนักเรียน
มีส่วนร่วม 
-ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียเป็น
ระดับการศึกษาและช้ันป ี
- ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์ พฤติกรรมนักเรียน หลักฐานการท ากิจกรรม(ภาระ
งาน/ชิ้นงาน) วิธีการจัด วิธีการประเมินและเวลาที่จัดกิจกรรม 
- จัดท าแผนแนะแนวรายชั่ วโมง ประกอบด้วย ชื่อ เวลา 
จุดประสงค์ สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน สื่อ/อุปกรณ์ และ
ประเมินผล 

2.3 ขั้นจัดกิจกรรม แนะแนว 2.3.1 ด าเนินการใช้แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
-  เตรียมการจดักิจกรรมและเตรียมสื่อการสอน 
-  จัดกิจกรรมตามแผนการเรยีนรู้ที่วางไว้ 
-  บันทึกหลังสอน ในหัวข้อต่อไปนี้  บรรยากาศการเรียนรู้                                
(ความสนใจการมีส่วนร่วม) ปัญหา/อุปสรรค ข้อควรปรับปรุง
แก้ไข 

2.4 ขั้นประเมินผล 2.4.1 ประเมินผลการผ่าน/ไมผ่่านจุดประสงค์เป็นรายบุคคลใน                  
แต่ละแผนการเรียนรู ้
- ในกรณีนักเรียนไม่ผ่านจุดประสงค์ จดกระบวนการ แก้ไข/
พัฒนา 
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ตารางที่ 2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน (ต่อ) 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน วิธีการด าเนินงาน 

2.4 ขั้นประเมินผล (ต่อ) - นักเรียนที่ผ่านจุดประสงค์ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น ให้ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ให้
จัดท าผลงาน 
2.4.2 ประเมินผลและตัดสินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
- ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวของนักเรียนเป็น
รายบุคคลตามเกณฑ์การวัดประเมินผล 
- ด าเนินการให้นักเรียนซ่อมกิจกรรม กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผล 

 
ที่มา: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ชุดฝึกอบรมแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 19-20. 
 

ประโยชน์ของการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียน 
กรมวิชาการ กล่าวถึงประโยชน์ของการด าเนินงานจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนไว้ว่า  

การจัดระบบและการจัดกระบวนการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการแนะแนวทุกระดับปรับปรุงองค์กร 
ให้มีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาเครือข่ายงานแนะแนวให้มี
เอกภาพในการประสานงานสนับสนุนซึ่งกันและกันในการจัดบริการแนะแนวขึ้นในโรงเรียนนั้น 
 ถ้าโรงเรียนสามารถให้บริการแก่นักเรียนได้อย่างได้ผลดีมีประสิทธิภาพ จะเกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 1)ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ ท าให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
รู้จักเลือกและตัดสินใจได้อย่างฉลาดและเหมาะสมสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ตนประสบได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการชีวิตในอนาคตของตนเองและสามารถน าตนเองไปสู่เป้าหมาย 
ที่วางไว้ ทั้งยังช่วยให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความเจริญงอกงามทุกด้านอย่างมีบูรณาการ 
2) ช่วยให้คณะครูได้รู้จักนักเรียนของตนแต่ละคนอย่างลึกซึ้ง ท าให้ยอมรับนักเรียนในฐานะเป็น                                     
เอกัตบุคคล เข้าใจว่านักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างในด้านต่าง ๆ เช่น สติปัญญา สภาพร่างกาย
ความถนัด ความสนใจ ค่านิยม ท าให้ทางโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและจิตกรรมต่าง  ๆ                                
ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และช่วยให้ปัญหาของโรงเรียน 
ที่เกิดจากนักเรียนลดน้อยลงไปอีกด้วย 3) ช่วยให้บิดามารดาและผู้ปกครองของนักเรียนรู้จักและ 
เข้าใจเด็กของตนดีขึ้นยอมรับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับบุตรหลานของตนในฐานะที่เป็นบุคคล  
คนหนึ่งซึ่งแตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ และให้ความร่วมมือแก่ทางโรงเรียนในการส่งเสริมพัฒนาบุตร
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หลานของตน 4) ช่วยให้สังคมและประเทศชาติได้รับประชากรที่มีคุณภาพ ไม่เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหา
สังคมและช่วยเพิ่มพูนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเด็กได้เรียนและได้ประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตน87 

สรุปได้จากความหมายดังกล่าวข้างต้นว่าจัดบริการแนะแนว หมายถึง กระบวนการ
จัดระบบการด าเนินงานแนวแนวเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา อาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคมแก่นักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีชีวิตที่เป็นคนเก่ง ดี มีสุข และให้ได้รับบริการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความสามารถเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์ สามารถตัดสินใจในการเรียนให้ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และความมุ่งหมายส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพโดยการด าเนินงานแนะแนว
จะต้องมีการจัดบริการอย่างครบถ้วนทั้ง 5 บริการ ตามศาสตร์ของการแนะแนว คือ 1) บริการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) บริการสนเทศ3)บริการให้ค าปรึกษา 4) บริการจัดวาง                       
ตัวบุคคล 5) บริการติดตามและประเมินผล 

 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
ประวัติความเป็นมาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 

จากมติที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบ
หลักการให้มีเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) โดยให้ด าเนินการเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) ส าหรับจ านวนเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) 
ควรสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งกลุ่มจังหวัด จ านวน 18 กลุ่ม 
และกรุงเทพมหานคร 1 กลุ่มโดยให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปด าเนินการ 
รวมทั้งมาตรการระยะสั้นก็ให้ด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่มีไม่ขัดกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การจัดการ
มัธยมศึกษาได้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมติของสภาการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดมาตรการระยะสั้นในการด าเนินงานเพื่อยกระดับ
คุณภาพการมัธยมศึกษาและการบริหารงานบุคคล โดยมาตรการระยะสั้นดังกล่าวก าหนดให้จัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาให้มีเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาและก าหนดตัวบ่งชี้
คุณภาพความส าเร็จการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในมาตรการระยะสั้นและ
ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ก าหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม 2552 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดท าแนวทางการบริหารจัดการ

                                                            
87 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2554, 24-25. 
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ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศก าหนดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2552 

 
สภาพทั่วไป 

โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ งหมดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสุพรรณบุรีและ                     
จังหวัดนครปฐม จ านวน 61 แห่ง ดังนี ้

1. จังหวัดสุพรรณบุรี  ประกอบด้วย  10 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี                       
อ าเภอเดิมบางนางบวช อ าเภอบางปลาม้า อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอสองพี่น้อง อ าเภอสามชุก                              
อ าเภออู่ทอง อ าเภอดอนเจดีย ์อ าเภอด่านช้าง และอ าเภอหนองหญ้าไซ   

 จังหวัดสุพรรณบุรี มีโรงเรียนในสังกัดจ านวนทั้งสิ้น 32 โรงเรียน ประกอบด้วย                                   
1) โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 2) โรงเรียนสงวนหญิง 3) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ                                              
4) โรงเรียนสวนแตงวิทยา 5) โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 6) โรงเรียนบางปลาม้าฯ 7) โรงเรียนหรรษสุจิตต์
วิทยา 8) โรงเรียนบางแม่หม้ายฯ 9) โรงเรียนศรีประจันต์ฯ 10) โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา                                          
11) โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 12) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 13) โรงเรียนสระกระโจโสภณ
พิทยา 14) โรงเรียนอูทอง 15) โรงเรียนอูทองศึกษาลัย  16) โรงเรียนสระยายโสมวิทยา                                                  
17) โรงเรียนดอนคาวิทยา 18) โรงเรียนบางลี่วิทยา 19) โรงเรียนสองพี่นองวิทยา 20) โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 21) โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 22) โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 23) โรงเรียนสามชุก
รัตนโภคาราม 24) โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 25) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 26) โรงเรียนธรรม
โชติศึกษาลัย 27) โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 28) โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 29) โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 30) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 31)โรงเรียนดา่นช้างวิทยา 32) โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 

2. จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครปฐม  อ าเภอ
ก าแพงแสน อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอดอนตูม อ าเภอบางเลน อ าเภอสามพราน อ าเภอพุทธมณฑล  

 จังหวัดนครปฐม มีโรงเรียนในสังกัดจ านวนทั้งสิ้น 29 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2) โรงเรียนราชินีบูรณะ 3) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 4) โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา 5) โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 6) โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 7) โรงเรียนโพรงมะเดื่อ
วิทยาคม 8) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 9) โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 10) โรงเรียนมัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน 11) โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 12) โรงเรียนคงทองวิทยา13) โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา                               
14) โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ 15) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 16) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา                                       
ราชวิทยาลัย 17) โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 18) โรงเรียนแหลมบัววิทยา 19) โรงเรียนเพิ่มวิทยา                              
20) โรงเรียนบางเลนวิทยา 21) โรงเรียนบางหลวงวิทยา 22) โรงเรียนสถาพรวิทยา 23) โรงเรียน                              
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บัวปากท่าวิทยา 24) โรงเรียนสามพรานวิทยา 25) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 26) โรงเรียนวัดไรขิง
วิทยา 27) โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 28) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ และ 29) โรงเรียน                                         
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 
สภาพการจัดการศึกษา 

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)                                
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม  
 
วิสัยทัศน ์

สพม.9 เป็นองค์กรขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่ งสร้างคุณภาพสู่มาตรฐาน
ระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยด้วยระบบธรรมมาภิบาลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและทั่ วถึงมุ่ งสู่
มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการ                               
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียนและการแข่งขัน
ในเวทีโลกบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

 
เป้าประสงค ์

1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ                             
ในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
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3. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน
และการแข่งขันในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง                                 
มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน                                       
การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 

 
กลยุทธ์ขับเคลื่อน 

ด้านนักเรียน 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน

ของความเป็นไทย 
ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
1. พัฒนาหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
ด้านบริหารจัดการ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                              

ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล88 

 
 
 
 
 

                                                            
88 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9, แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณพ.ศ.2559. เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก Http://Www.Mathayom 
9.Go.Th/Webspm9/Index.Php. 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
ประไพ อุดมผล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า                        
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน                                        
และการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา                                    
ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0589 

เขษมสร โข่งศรี  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบว่า                               
1) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 โดยภาพรวม และรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
คือด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการ
แนะแนว 2) ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
โดยค่าเฉลี่ยมาก คือ ด้านครูผู้สอนค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุดคือ ด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41                                                  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงล าดับดังนี้ ด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี                                         
เพื่อการศึกษา (r=.766) ด้านการจัดการงบประมาณ (r=.445) ด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนกับชุมชน (r= -.416) ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่  (r=-.300) ด้านผู้บริหาร 
(r=.066) ด้านครูผู้สอน (r =-.030) 4. เมื่อใช้การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า มีกลุ่มตัวแปร                                
4 ตัว ที่มีนัยส าคัญของการพยากรณ์การบริหารวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41                                               
ด้านสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X6) ด้านครูผู้สอน (X4) ด้านความพร้อมของอาคาร
สถานที่ (X2) ด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ของโรงเรียนกับชุมชน (X1) โดยกลุ่มตัวแปร

                                                            
89 ประไพ อุดมผล, "การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), บทคัดย่อ. 
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เหล่านี้มีอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 66.70 ซึ่งสามารถเขียนสมการในรูปคะแนนดิบ (^ Y) และ
ในรูปคะแนนมาตรฐาน (^ Z) ดังนี้ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ^ Y = 414.441+8.085(X6 
)+2.794 (X4)+ -2.780(X2)+-1.746(X1) สมการณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ^ Z = .775 (Z6)+.334 
(Z4)+ -.152 (Z2 )+ -.090 (Z1) ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผล, การบริหารงานวิชาการ, สถานศึกษาขนาด
ใหญ่ระดับมัธยมศึกษา90 

นิรมล วิบูลมงคล ท าการวิจัย เรื่องพฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการนิเทศของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงค่าจากมากไปน้อย ดังนี้ การวางแผนและก าหนดทางเลือก
การประเมินผลและการรายงานผล การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนาและการ
ปฏิบัติการนิ เทศการศึกษา ส่วนการสร้างสื่อ เครื่องมือในการนิ เทศอยู่ ในระดับปานกลาง                                                
2) การปฏิบัติงานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ งานให้ค าปรึกษา งานศึกษารวบรวมข้อมูล งานติดตามผลและ
ประเมินผล งานจัดวางตัวบุคคลและงานสารสนเทศ 3) พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหาร ด้านการ
ประเมินผลและรายงานผล ด้านการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาและด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการพัฒนาส่งผลต่อการปฏิบัติ งานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล                               
โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0191 

ธนินท์รัฐ สุทธโพธิพงศ์  ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน                                               
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร 
งานแนะแนวโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายโดยรวมอยู่ในระดับ                                              
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูแนะแนวมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานด้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลการบริหารงานด้านสารสนเทศของครูแนะแนว                                      
การบริหารงานด้านการให้ค าปรึกษา การบริหารงานด้านการจัดวางตัวบุคคล และการบริหารงานด้าน

                                                            
90 เขษมสร โข่งศรี, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร , 2551), 
บทคัดย่อ. 

91 นิรมล วิบลูมงคล, "พฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการงานแนะ
แนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), บทคัดย่อ. 
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การติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ โดยพบว่า                                        
1) การบริหาร งานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่  ครูแนะแนวบันทึกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนลงในระเบียนสะสม ของแต่ละรูป/คน                                                   
2) การบริหารงานด้านสารสนเทศของครูแนะแนว ที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่การปฐมนิเทศ
ให้แก่นักเรียนใหม่ ที่เข้าศึกษาทุกปีการศึกษา การจัดปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาทุกปี
การศึกษา และจัดเตรียมข้อมูล เพื่อบริการแก่นักเรียนโดยจัดท าเป็นแฟ้มหรือบันทึก ข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ 3) การบริหารงานด้านการให้ค าปรึกษาที่มีการปฏิบัติน้อยได้แก่การท าหน้าที่                                        
ให้ค าปรึกษาได้มีการจัดท าสถิติการใช้บริการรับปรึกษาของนักเรียน  4) การบริหารงานด้านการจัด
วางตัวบุคคลมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการและ 5) การบริหารงานด้านการติดตาม                                     
และประเมินผลที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การติดตามผลด้านการเรียนของนักเรียนทุกคน 
และผู้บริหารร่วมกับครูแนะแนววางแผนติดตามและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ด้านการบริการแนะแนว                                   
ทุก ๆ ด้าน เพือ่ประโยชน์ต่อการน าไปจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานส าหรับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารบริหารงานแนะแนวโรงเรียนที่มี
ความส าคัญมากอันดับแรก คือ บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อความรับผิดชอบที่มีอยู่และผู้บริหารมี
ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคการบริหารงานแนะแนวมองเห็นปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียนที่มีความส าคัญมากอันดับแรก คือครูแนะแนวไม่มีความเข้าใจใน
กระบวนการแนะแนว ส่วนผู้บริหารมองเห็นปัญหาอุปสรรคในการแนะแนวในโรงเรียน คือ ควรจัด
อบรมครูเกีย่วกบัเทคนิคการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น92 

ประภาศน์ อวยชัย และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพและแนวทางการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยหลักการและ
แนวคิดในการบริหาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร ได้แก่ การก าหนดนโยบาย การส่งต่อนโยบาย                                  
การมีส่วนร่วมของบุคลากรและการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย การวางแผน 
การจัดโครงสร้างองค์กร การน าองค์กร การปฏิบัติการ การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ปรับปรุงพัฒนา และการประสานงาน 2) รูปแบบการบริหารระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สร้าง
ขึ้น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการและแนวคิดในการบริหาร 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารได้แก่ การก าหนดนโยบายและการส่งต่อนโยบาย และการขับเคลื่อนนโยบาย โดยบุคลากร

                                                            
92 ธนินท์รัฐ สุทธโพธิพงศ์, "กระบวนการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย" (การศึกษาอิสระครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2550), 61-62. 
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หลักของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) กระบวนการบริหาร ประกอบด้วย การวางแผนการจัด
โครงสร้างองค์กรการน าองค์กร การปฏิบัติการ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การปรับปรุง
พัฒนาและการประเมินรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น
มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด93 

สุธัญญา สมานวงศ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหาร                    
ที่ส่งผลต่อการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้บริหารมีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
และพบว่ามาตรฐานที่ 6 ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนงาน
ขององค์การให้มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใช้ข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนา มาตรฐานที่ 11 เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้ และ
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ ส่งผลต่อการด าเนินการ
วิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครโดยภาพรวม94 

มณฑิรา ช าเนตร ได้ท าการวิจัยเรื่องการด าเนินงานแนะแนวตามมาตรฐานการแนะแนว
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  
1) การด าเนินงานแนะแนวตามมาตรฐานการแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงาน  
เขตพื้นที่ การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 3 โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก                        
2) ผู้บริหารโรงเรียน/ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ครูแนะแนว และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานแนะแนวตามมาตรฐานการแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งโดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกัน                                    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ผู้บริหารโรงเรียน /ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ครูแนะแนว                              
และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานแนะแนวตามมาตรฐานการแนะแนวในสถานศึกษา 

                                                            
93 ประภาศน์ อวยชัย และคณะ, "การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา" (2556), 85-86. 
94 สุธัญญา สมานวงศ์ , "การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร" 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 101-02. 
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ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3เมื่อจ าแนกตามอยุราชการโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน95   

สุวิชชา ตรีนาจ  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการแนะแนว 
ทั้ง 5 บริการโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองอ าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า หลังการ
พัฒนาบุคลากรด้านการแนะแนว 5 บริการโดยใช้กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ คือการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                    
และการนิเทศ ท าให้หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียน ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษา                                     
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่  3 และครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการแนะแนว 5 บริการเพิ่มมากขึ้น โดยรวมได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.50 อยู่ในระดับมาก  
มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการให้บริการแนะแนว สามารถสร้างเครื่องมือ 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการให้บริการแนะแนวทั้ง 5 บริการให้กับนักเรียนในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมาก โดยสรุปการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ  
แนะแนว 5 บริการครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศ ตามกระบวน การวิจัย
เชิงปฏิบัติการท าให้ผู้ศึกษาค้นคว้าและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถจัดบริการแนะแนว
ทั้ง 5 บริการ ได้ตามขั้นตอนในแต่ละกิจกรรม อย่างมั่นใจ จึงสมควรที่จะไปพัฒนาและนิเทศติดตาม
ผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน มีประสิทธิภาพต่อไป96 

อุไรภรณ์ บุดดี ท าการวิจัย เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดบริการแนะแนว                                         
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาปราจีนบุรี  ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) ปัญหาการ
จัดบริการงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากยกเว้น ด้านบริการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเป็นรายบุคคลอยู่ในระดับ  
ปานกลาง 2) ปัญหาการจัดบริการงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี จ าแนกตามที่ตั้งประสบการณ์ในการแนะแนวความรู้ในการแนะแนวและประเภทโรงเรียน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดบริการงานแนะแนวใน
โรงเรียน 3.1) ด้านการบริการศึกษารวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลโรงเรียนควรจัดประชุมชี้แจง 
ให้ผู้ปกครอง ได้รับมอบหมายแนวทางและการด าเนินการบริการแนะแนวที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น   

                                                            
95 มณฑิรา ช าเนตร , "การด าเนินงานและแนะแนวตามมาตรฐานการแนะแนวใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3" (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2551), 3. 

96 สุวิชชา ตรีนาจ, "การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการแนะแนว 5 บริการ โรงเรียน
เทศบาลวัดสระทอง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด" (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552), บทคัดย่อ. 
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3.2) ด้านการบริการสารสนเทศผู้บริหารต้องสร้างจิตส านึกเพื่อให้ครูมีความรู้สึกที่ดีต่อการจัดบริการ
ข้อมูลให้แก่นักเรียน 3.3) ด้านการบริการให้ค าปรึกษาผู้บริหารควรวินิจฉัยสั่งการจัดห้องให้ค าปรึกษา
เป็นสัดส่วน 3.4) ด้านการบริการจัดวางตัวบุคคลผู้บริหารต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญ
ของการจัดวางตัวบุคคลเพื่อให้บริการสอนเสริมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นมี
ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดให้แก่นักเรียน 
3.5) ด้านการบริการติดตามประเมินผลผู้บริหารและครูควรประชุมก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและ
หลักเกณฑ์ว่าร่วมกันกับคณะครู97 

จีรภา แสงแก้ ว คุณลักษณะของผู้ บริหารที่ ส่ งผลต่อการด าเนินงานแนะแนว 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า  
1) คุณลักษณะของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อ ย คือ 
ด้านแรงจูงใจ ด้านบุคลิกภาพ และด้านสติปัญญา 2) การด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น                                       
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 2 ด้านโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือด้านการ                                      
จัดกิจกรรมแนะแนว ด้านการให้บริการแนะแนวและอยู่ ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
การจัดการแนะแนว 3) คุณลักษณะของผู้บริหารด้านบุคลิกภาพและด้านสติปัญญาส่งผลต่อการ
ด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยคุณลักษณะด้านสติปัญญาส่งผลต่อการ ด าเนินงานแนะแนวใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวม คุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพและด้านสติปัญญาส่งผลต่อการด าเนินงานแนะแนว ในสถานศึกษาด้านการจัดกิจกรรม
แนะแนว คุณลักษณะด้านสติปัญญาส่งผลต่อ การด าเนินงาน แนะแนวในสถานศึกษาด้านการ
ให้บริการแนะแนว คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและด้านสติปัญญาส่งผลต่อการด าเนินงานแนะแนว 
ในสถานศึกษาด้านการบริหารการจัดการแนะแนว98 

 
 
 

                                                            
97 อุไรภรณ์ บุดดี, "ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี" (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), 1-9. 

98 จีรภา แสงแก้ว,  บทคัดย่อ. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
แกมบิล (Gambil) ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาให้บริการแนะแนว 

จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการให้บริการ                                   
ให้ค าปรึกษาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยการเข้าสืบค้นทาง World Wide Web (WWW) ผลการ
ตรวจสอบพบว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการใช้แนะแนวการให้ค าปรึกษาการแนะแนวของผู้ให้
ค าปรึกษาต้องพัฒนาไปสู่การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน จุดประสงค์ทั้งหมดเพื่อจัดหารูปแบบการ
บริการให้ค าปรึกษาที่หลากหลายโดยการรวบรวมเครื่องมือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ
แหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตสามารถให้ประโยชน์แก่นักเรียนได้99 

อีซูมิ (Izumi) ได้ศึกษาถึง สาเหตุแห่งความส าเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา  8 แห่ง 
ในแคลิฟอร์เนีย (California) จากการศึกษาพบว่า ครูใหญ่ของโรงเรียนเหล่านี้จะให้ความส าคัญ 
กับวิธีการสอน หลักสูตร การพัฒนาครู ระเบียบวินัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ฯลฯ ครูใหญ่ 
มีภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน หลักสูตรมีส่วนส าคัญในการก าหนดผลการเรียนของนักเรียน 
การพัฒนาครูเน้นไปตามมาตรฐานที่รัฐก าหนด โรงเรียนให้ความส าคัญกับคุณภาพของครู เป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น100 

แมคเคนน่า (Mckenna) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวโน้มและบริบทในการพัฒนาทักษะ 
การบริหาร ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มของการพัฒนาทักษะการบริหารขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของ
แต่ละบุคคล สถานการณ์ และบริบทขององค์กรจะเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดให้ผู้จัดการตัดสินใจว่า
ควรจะท าอะไรมากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมในทางปฏิบัติ สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของ
คู่มือหรือต าราเรียน ดังนั้นต่อไปนักเรียนนักศึกษาทางการบริหารรวมถึงทักษะการบริหารก็จะขาด
แคลน เพราะทักษะไม่สามารถแยกออกจากแต่ละบุคคลได1้01 

                                                            
99 Gambil–Pynn Gloria, "Technology – Enchanced Guidance Servic : An 

Exploration and Example in a Junior High Setting" (Master Abstracts Internationl 2000), 
845. 

100 Lance T. Izumi, They Have Overcome: High-Poverty, High-Performing 
Schools in Californai (California: Pacific Research Inst, 2002), Abstract. 

101 Steve Mckenna, Predispositions and Context in the Development of 
Managerial Skills. Accessed September 6, 2015. Available from 
Http://Www.Emeraldinsight.Com/Journals.Htm?Issn=02621711&Volume=23&Issue=7&
Articleid=880588&Show=Abstract. 
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ตัง (Tang) ได้ศึกษาความตระหนักของผู้ให้ค าปรึกษาในโรงเรียนด้านการเตรียมความ
พร้อมตามสภาพความเป็นจริงกับเวลาที่ได้รับมอบให้ใช้ในการปฏิบัติงานสรุปใจความได้ ดังนี้ ในการ
ให้ค าปรึกษาทั้งหมด 17 ด้าน ผู้ที่ให้ค าปรึกษาในรัฐมิสซิสซิปปี้ได้แนะน าให้มีการขยายเวลาทั้งหมด  
14 ด้าน ซึ่งสามารถสรุปแยกเป็นสองประเด็นหลักคือเพิ่มเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และเพิ่ม
เวลาที่ใช้ในการแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกสายอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนข้อเสนอแนะต่าง ๆ                                                  
มีดังนี้ให้เพิ่มเวลาที่ใช้ในการ 1) ให้ค าปรึกษารายบุคคล 2) การให้ค าปรึกษากลุ่มย่อย3)การปรึกษา
แนะแนวกลุ่มใหญ่หรือระดับห้องเรียน 4)การให้ความร่วมมือหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในวิกฤตต่ าง ๆ                                   
5)การวางแผน/การน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษาไปใช้ประโยชน์ ในการให้ค าปรึกษา 6) การประเมิน
ผลการวิจัยโปรแกรมให้ค าปรึกษา 7) การให้ข้อมูลเกี่ยวด้านบุคคลด้านอาชีพและ สังคม 8) การเพิ่ม
ระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการแนะแนวสายงานอาชีพที่เหมาะสมกับพวกเขา                                       
ซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็น 6, ด้านในการให้ค าปรึกษาประกอบด้วยเพิ่มเวลาดังนี้ 1) ให้ค าปรึกษา                                     
2) การทดสอบ 3) การบันทึกข้อมูลของนักเรียน 4) การจัดระดับนักเรียน  5) เวลาที่ใช้ส าหรับภาระ
งานในหน้าที่ต่าง ๆ และ 6) พิจารณาระยะเวลาส าหรับงานต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมไม่จ าเป็นออก102 

บารอน (Barron) ได้ศึกษาและส ารวจความตระหนักและการสนับสนุนส่งเสริมรูปแบบ 
การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาและครูแนะแนวในอลาบามาพบว่า ครูแนะแนวที่มีความรู้ความ
เข้าใจมาตรฐานขั้นต่ ามีความแตกต่างกันในการสนับสนุนส่งเสริมมาตรฐาน 7 ใน 27 มาตรฐานเมื่อ
เปรียบเทียบกับครูที่ตอบว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวไม่มีความแตกต่างในนัยส าคัญ
ระหว่างครูแนะแนวที่ตอบว่าทราบและไม่ทราบ เมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งประสบการณ์ระดับ
การศึกษาและที่ตั้งโรงเรียนไม่มีความแตกต่างกันในนัยส าคัญ103     

มูฮัมหมัดและคณะ (Muhammad) ศึกษาวิจัยเรื่องการส ารวจสิ่งที่ขาดหายไปจาก 
การบริการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐในเขตชาร์ซัดดา (Charsadda district) กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างอย่างง่ายจ านวน 5 คน ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า                                        
1) 80% ของผู้อ านวยการโรงเรียนไม่มีความตระหนักถึงการบริการแนะแนวในสังคมและ 100%                               

                                                            
102 Ying Tang, "School Counselors’ Perceptions of Preparation, Actual, and 

Recommended, Time Spenton Job Duties" (Dissertation Abstracts International, 2003), 
812-A. 

103 D. W. Barron, "An Examination of School Counselors’awareness and 
Implementation of the Statewide Comprehensive Guidance and Counseling Program 
Model in Alabama," Dissertation Abstracts International 63, no. 12 (June 2003): 4229-A. 
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ของผู้อ านวยการโรงเรียนบอกตรงกันว่าไม่มีผู้รับผิดชอบงานแนะแนวหรือครูแนะแนวที่ท าประโยชน์                                        
ต่องานแนะแนวได้ในโรงเรียนของแต่ละคน ซึ่งช้ีให้เห็นว่างานแนะแนวในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ขาดหายไป
ในระบบการศึกษาของรัฐ และผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีปัญหาหลายอย่างในการแนะน างานแนะแนว
ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ ดังนั้น สิ่งที่ค้นพบนี้เป็นการยืนยันให้ยอมรับสมมติฐานของงานวิจัย                             
ที่กล่าวว่างานแนะแนวโรงเรียนไม่ได้รับการชี้แนะหรือเสนอแนะอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาล 2) 100% 
ของผู้อ านวยการโรงเรียนตอบค าถามงานวิจัยว่าโรงเรียนไม่มีเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับงานแนะแนวในโรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนของรัฐขาดองค์ประกอบที่ส าคัญนี้
ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับทุกโรงเรียน ดังนั้นผลการวิจัยข้อนี้จึงเป็นการยืนยันให้ยอมรับ
สมมติฐานงานวิจัยที่กล่าวว่างานแนะแนวโรงเรียนไม่ได้รับความส าคัญเท่ากับที่สังคมมีความต้องการ 
3) 80% ของผู้อ านวยการโรงเรียนมีความคิดเห็นว่าสถาบันอบรมไม่มีการจัดหาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชางานแนะแนว ดังนั้น ผลการวิจัยนี้เป็นสิ่งยืนยันให้ยอมรับสมมติฐานว่ามีการจัดหา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวในสถาบันการฝึกอบรมบางแห่งแต่ไม่มากเพียงพอส าหรับความ
ต้องการของผู้รับการฝึกอบรมด้านงานแนะแนว เป็นต้น ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัย คือ ควรมีการ
เปิดเผยเกี่ยวกับงานแนะแนวโรงเรียนในสังคมอย่างเพียงพอผ่านช่องทางต่าง ๆ หลายแหล่งและควร
จะมีการวิชาบังคับในโปรแกรมการอบรมครูและควรมีจัดหาวรรณกรรมในการศึกษาเกี่ยวกับแนะแนว
อย่างเพียงพอ รัฐบาลไม่ควรจ ากัดการวางแผนงานแนะแนวเพียงแค่อยู่ในกระดาษแต่ควรจะมีการ
ด าเนินงานตามแผนในภาคปฏิบัติด้วยผู้วิจัยแนะน าว่าครูในโรงเรียนรัฐ ควรจะได้รับการอบรมและ
ฝึกฝนงานแนะแนวระหว่างการอบรมเชิงท าปฏิบัติการในภาคฤดูร้อนและควรจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมา
เป็นวิทยากรอบรมและให้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานแนะแนวแก่ครูที่เข้ารับการอบรมสถาบัน
ฝึกอบรมควรจะมีหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น 1 ปี เกี่ยวกับงานแนะแนวและการให้ค าปรึกษา
และควรจะกระตุ้นให้ครูให้พยายามผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ข้อเสนอแนะอีกประการหนึ่ง คือ                                    
งานบริการแนะแนว ควรจะถูกน าเข้าในระบบการศึกษาจากระดับประถมศึกษาไปจนถึ งระดับที่
สูงขึ้น104 

ฟูลยา (Fulya) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการประเมินผลการบริการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา
ตามความคิดเห็นของครูและการพยากรณ์โดยใช้ตัวแปรอิสระบางตัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์บริการ เพื่อ
ประเมินการให้ค าปรึกษาในเชิงจิตวิทยาและการบริการแนะแนวตามความคิดเห็นของครูในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จ านวน 204 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

                                                            
104 Muhammad Nafees and others, "An Investigation into Missing 

Component of Guidanceservice in Government High Schools," International Journal of 
Humanities and Social Science  (2012): 129-32. 
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รวมรวมข้อมูล คือ แบบประเมินการบริการแนะแนวโรงเรียนและแบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของครู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 
ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการแนะแนวที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ โดยเรียงล าดับจากมาก                                  
ไปน้อย การบริการให้ค าปรึกษา การบริการสารสนเทศ การบริการรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลการ
บริการจัดวางตัวบุคคล การบริการด้านการวิจัยและการประเมินผล การบริการด้านประชาสัมพันธ์และ
การปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและการบริการติดตามผล ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ครูประเมินผลการ
บริการงานแนะแนวโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ 45.31% แสดงว่าการบริการงานแนะแนวในโรงเรียน
ยังไม่เพียงพอ ส่วนผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อกับผลการ
ประเมินการบริการงานแนะแนวในโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือระดับชั้นที่สอนและการยึด
ความคิดว่าโรงเรียนจ าเป็นต้องมีผู้ให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา ส่วนตัวแปรอื่น ๆ คือ เพศ ปริมาณเวลา
ในการบริการ การได้รับบทเรียนเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาและการบริการแนะแนวในขณะก าลังศึกษา
ไม่มีผลต่อผลการประเมินการบริการงานแนะแนวในโรงเรียน105 

อลิซาเบท (Elizabeth) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อประเมินสภาพของการ
บริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพส าหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดนาโรบิ 
(Nairobi) ในด้านความพร้อมและความสามารถครู ความพร้อมในการใช้งานและการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากร การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผล ของโครงการบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพ  
ในโรงเรียน มัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดนาโรบิและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงสภาพของ 
การบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ โรงเรียน 
มัธยมศึกษาของรัฐจ านวน 65 โรงเรียน จังหวัดนาโรบิ กลุ่มประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 65 คน ครูที่ท าหน้าที่บริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพจ านวน65 
คนและนักเรียนจ านวน 5940 คน งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามและตารางนัด
หมายสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมีโครงการเพื่อจัดบริการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว
อาชีพที่แตกต่างกันมีการจัดเตรียมครูที่ท าหน้าที่บริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพ แต่ยังไม่มี
ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการบริการแนะแนวอาชีพอย่างเพียงพอและยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ส าหรับการบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพ นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมีการ
จัดหาทรัพยากรส าหรับการบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพ แต่ยังไม่เพียงพอ ปัญหาที่พบใน
การบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพ คือ ทรัพยากรไม่เพียงพอ ครูมีภาระงานทางวิชาการมาก

                                                            
105 Fulya Yaksel-Sahin, "The Evaluation of Counseling and Guidance 

Services Based Onteacher Views and Their Prediction Based on Some Variables," 
International Journal of Instruction: 1-2. 
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เกินไปข้อมูลสนเทศเกี่ยวกับอาชีพที่แตกต่างกันยังไม่เพียงพอ ซึ่งจากปัญหาเหล่านี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะ
ว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดนาโรบิควรได้รับความช่วยเหลือในการด าเนินโครงการบริการ
ให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพจากกระทรวงศึกษาธิการและครูควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ
บริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถโดยการจัดฝึกอบรม สัมมนา และการ
ปฏิบัติการและเสนอแนะให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการการฝึกอบรมการบริการให้
ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดนาโรบิ106 

ซูโยโตะ (Suyoto) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการปรับปรุงการบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว
อาชีพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  
งานวิจัยด าเนินการโดยมีข้อเท็จจริงว่าชั้นเรียนเกรด 8 บางชั้นเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในอินโดนีเซียไม่ได้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และไม่มีการเตรียมตัวส าหรับอาชีพ งานวิจัยนี้
ด าเนินการทดลอง 2 วงรอบซึ่งเป็นนักเรียนชาย 55 คน และนักเรียนหญิง 65 คน นักเรียนทุกคน 
จะได้ รับการติดตามการพัฒ นาตนเองจนถึ งชั้ น เรียน เกรด 9 ABCD จะเป็นกลุ่ ม เจาะจง 
ที่มีการจัดบริการแนะแนวอาชีพโดยใช้ ICT เป็นเวลา 1 ปี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทัง้หมด 120 คน 
มีระดับพัฒนาความเข้าใจและการเตรียมตัวทางอาชีพตั้งแต่เริ่มต้นทดลองจนถึงวงรอบที่ 2 เพิ่มขึ้น 
23.1% ส่วนกลุ่มนักเรียนเจาะจะที่มีระดับพัฒนาความเข้าใจและการเตรียมตัวทางอาชีพ มีค่าต่ ากว่า 
3 มีระดับพัฒนาความเข้าใจและการเตรียมตัวทางอาชีพเพิ่มขึ้น 40.6%แสดงให้เห็นว่าการบริการให้
ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพ จ าเป็นต้องด าเนินการทั้งทางตรง และทางอ้อมโดยใช้สื่อที่หลากหลาย
โดยเฉพาะ ICT107 

 
 
 
 
 
 

                                                            
106 Elizabeth N. O., "The Status of Career Guidance and Counseling 

Programmers Forstudents in Public Secondary Schools in Nairobi Province" (Research 
project for Master degree of education, Kenya university, 2011), V. 

107 Suyoto and others, "Efforts to Improve Guidance Counseling Services 
Using Ict Forjunior High School Student," International Journal of Advance Sciences 
and Technolygy  (2012): 19. 
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สรุป 
 

จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกับ
การด าเนินงานแนะแนว จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นผู้มี
ความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้อย่างมีความสุข เพราะโรงเรียนเป็นสถาบันทางการศึกษาที่ต้องจัดประสบการณ์ต่าง  ๆ                            
ให้กับนักเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดบริการแนะแนวให้ครอบคลุมทุกด้าน แก่นักเรียนโดย
ผ่านกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนประสบความส าเร็จ ควรมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการบริหารของโรงเรียน เพราะงานทุกอย่างในโรงเรียนจะประสบ
ความส าเร็จได้ต้องมีการบริหารที่ดีมีการวางแผนเป็นตัวจักรที่ส าคัญมาก ดังนั้นการบริหารงานต้องให้
ความส าคัญกับกระบวนการที่เริ่มต้น จากการวางแผน การจัดการองค์การ การน า และจบลงที่การ
ควบคุม มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามสภาพแวดล้อมขององค์การ ดังนั้นในส่วนการด าเนินงาน
แนะแนวของโรงเรียน การบริหารต้องก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ  
ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตัวและสังคม โดยผ่านการจัดบริการ 
แนะแนวที่ครอบคุมทั้ง 5 บริการ คือ 1) บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2) บริการสนเทศ 3) บริการให้ค าปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล และ 5) บริการติดตาผลและ
ประเมินผล จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัย จึงได้น าการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนว 
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 



  

70 

 
บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อทราบ 1) การบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                                   
2) การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                              
3) การบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โดยใช้โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ 
(unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 1 คนครูแนะแนว 
จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารของ
โรงเรียนตามแนวคิด บาร์โทร์และมาติน (Bartol and Martin) และการด าเนินงานแนะแนวของ
โรงเรียนนั้น ต้องมีการจัดบริการแนะแนวที่ครอบบคุมทั้ง 5 บริการ ของงานแนะแนวตามแนวปฏิบัติ
ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย คือ ขั้นตอน                                  
การด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 

 
เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้

ก าหนดรายละเอียดของการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน คือ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร ต ารา บทความทฤษฎี ข้อมูล ต าราเรียน วารสาร เว็บไซต์ที่

เกี่ยวข้อง รายงานการวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของ
โรงเรียนเพื่อน ามาจัดท าโครงร่างงานวิจัยแล้วจึงเสนอโครงร่างต่อภาควิชา เพื่อขอความเห็นชอบ                                   
และอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนนิงานตามโครงการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดสร้างเครื่องมือและน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ                                
และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 



 71 

 

เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ตอบข้อค าถามของการวิจัยได้ แล้วจึงน าไปเก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบวิธีวิจัย หลังจากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์                                  
แปลผล ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานการวิจัย 

เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานการวิจัยน าเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการ                                  
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ เพื่อน ามาจัดท าเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ืออนุมัติจบการศึกษา 

 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

 
เพื่อให้งานวิจัยมีประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัย 

จึงได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบของการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง                                         
ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
แผนแบบของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่เป็นแผนแบบการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวที่มีการวัดครั้งเดียวไม่มีการทดลอง (The 0ne –Shot, Non – Experimental 
Case Study) สามารถเขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี ้

 

 
 

เมื่อ  R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม 
 X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
 O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
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ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 จ านวน 61 โรง ประกอบไปด้วย โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 32 โรง และจังหวัด
นครปฐม จ านวน 29 โรง  
 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 56 โรง ซึ่งได้มาโดยผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการเปิดตาราง
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)108 แล้วเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท
(Stratified random sampling) คือจ าแนกตามจังหวัด 
 
ผู้ให้ข้อมลู 

ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน                                       
1 คน ครูแนะแนวหรือครูที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนว จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูล                                
112 คน ดังรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 3 ประชากร  กลุ่มตวัอย่าง และผู้ให้ข้อมูล 
 

สพม.9 
 
 

 
ประชากร 
ในโรงเรียน 

(โรง) 

 
กลุ่มตัวอย่าง

โรงเรียน 
(โรง) 

ผู้ให้ข้อมลู (คน) 

ผู้บริหาร
โรงเรียน 

ครูแนะแนวหรือครูที่
ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติ

หน้าที่ครูแนะแนว 

รวม 
(คน) 

จังหวัดสุพรรณบุร ี 32 29 29 29 58 
จังหวัดนครปฐม 29 27 27 27 54 

รวม 61 56 56 56 112 
 
 

                                                            
108 Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, "Determining Sample Size for 

Research Activities," Journal for Education and Psychological Measurement, no. 3 
(November 1970): 608. 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา                           

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่   

เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งปัจจุบันและประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 
2. ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นต้นแปรที่เกี่ยวกับการบริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามแนวคิดของบาร์โทร์และมาติน  (Bartol and Martin) 
ประกอบด้วย    

 2.1 การวางแผน (Planning : X1) หมายถึง วิธีการด าเนินงานที่ มีการก าหนด
เป้าหมายก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างชัดเจน มีการก าหนดวิธีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและ
เป็นขั้นตอนไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนทั้งต้องก าหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบาย และมีการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร จัดท าแผนทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาว ก าหนดช่วงระยะเวลาเริ่มต้นจนสิ้นสุดในการท างานอย่างชัดเจน คิดวิเคราะห์สภาพ 
การปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค / ข้อจ ากัดที่จะเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขอุปสรรคข้อจ ากัดนั้น  ๆ                                        
ตลอดจนมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ควบคุมงาน ก าหนดรูปแบบความร่วมมือการ
ประสาน ความพร้อมในการท างาน มีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้เข้ากับ
แผนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสามารถบริหารงานให้มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหาร
ต้องให้โอกาสและเอื้ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เขียนแผนและสร้างกิจกรรมที่ต้องการ
ขึ้นมาเพื่อไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง  

 2.2 การจัดองค์การ (Organizing : X2) หมายถึง การก าหนดการประชุม จัดระบบ
การท างานอย่างเหมาะสม และก าหนดบทบาทหน้าที่ ตรงตามความรู้ ความสามารถ มีการแบ่งงาน
ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนได้อย่างชัดเจน และมีการก าหนดสายการบังคับบัญชา 
อ านาจการบังคับบัญชา ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดแผนงาน และนโยบาย การด าเนินงานในองค์กร
อย่างเป็นระบบและชัดเจน โดยที่ผู้บริหารมีการควบคุมงานที่ดี  มีความรับผิดชอบและมีการ
อ านวยการโดยตรง ทั้งการจัดการระบบการสื่อสาร การช่วยประสานงานในหน้าที่ต่าง ๆ และก าหนด
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและชัดเจน ซึ่งผู้บริหารมีการวินิจฉัยการสั่งการที่ดี 
ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในองค์กร มีการจัดการป้องกันการท างานที่ซ้ าซ้อนท าให้
การบริหารองค์กรด าเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 2.3 การน า (Leading : X3) หมายถึง การบริหารมีการจัดการชี้น าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เปลี่ยนแปลงตามที่ผู้บริหารคาดหวัง  ซึ่ งมีการด าเนินการนิ เทศแบบผู้บริหารให้ค าแนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีบทบาทการจูงใจทั้งทางบวกและทางลบในการท างาน โดยที่ผู้บริหาร                                             
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มีการจัดการและเป็นผู้ริ เริ่มการเปลี่ยนแปลง กระบวนการด าเนินงานการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ ใต้บั งคับบัญชา ใช้การติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการ  โดยที่ ผู้บริหารมีบทบาทเป็นผู้ลด                                                
ความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจภายในองค์กรอีกด้วย ทั้งมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
โดยแต่งตั้งคณะท างานอย่างชัดเจน จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ขององค์กร โดยให้มีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผน ปฏิบัติการที่สอดคล้อง 
กับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ทั้งยังมีการจัดฝึกอบรม
เพื่อให้บุคลากรสามารถด าเนินการตามแผนกลยุทธ์  และมีการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันอย่างถูกต้องและชัดเจน ครอบคลุมภารกิจขององค์กรมีการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมระดม
ความคิดในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

 2.4 การควบคุม (Controlling : X4) หมายถึง กระบวนการจัดการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการก าหนดการรายงาน
การปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร หรือรายงานการปฏิบัติงานด้วยวาจาก็ได้ และมีการด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยน าผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบ กับมาตรฐาน และสามารถน าผล
การปฏิบัติงานมาปรับปรุง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรม การติดตาม และปฏิทินประเมินแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียน และจัดท ารายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  
ที่บกพร่องให้ดีขึ้นและติดตามผลการปรับปรุง แก้ไข ตรวจตรา และตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

3. ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรความหมายของการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน
ตามกรอบการด าเนินงานแนะแนวที่ควบคุมครบทั้ง 5 บริการ ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย                  
ดังนี้ 

 3.1 บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1) หมายถึง งานร่วม
รวบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง การสังเกต สัมภาษณ์ 
สอบถาม การเยี่ยมนักเรียน ผู้ปกครอง ระเบียนสะสม การศึกษาเป็น รายบุคคลหรือรายกรณี  
การวิเคราะห์ข้อมูล การส ารวจและอื่น ๆ การใช้เครื่องมือและวิธีต่าง ๆ ในการส ารวจข้อมูลนักเรียน  
มีการจัดท าแบบทดสอบทางจิตวิทยาแก่ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์การด าเนินงาน 
ในด้านต่าง ๆ และทีการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ทราบข้อมูลนักเรียนอย่างครบถ้วน 

 3.2 บริการสนเทศ (Y2) หมายถึง งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ให้แก่นักเรียน 
ทุกด้าน กิจกรรมงานการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร การปฐมนิเทศปัจฉิมนิเทศ  
การบริการสนเทศ การจัดมุมสารสนเทศ ป้ายนิเทศการที่มีการบริการข้อมูลทางการศึกษา ด้านอาชีพ 
ส่วนตัวและสังคม การจัดป้ายสนเทศข่าวสารต่าง ๆ ที่จ าเป็น และทันสมัยให้แก่นักเรียน มีการเชิญ
วิทยากร นิทรรศการ การบรรยายอภิปรายทัศนศึกษา และมีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้  
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ที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่นักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้เป็นปัจจุบันและตรงกับความต้องการ  
ของนักเรียนเพ่ือการตัดสินใจ 

 3.3 บริการให้ค าปรึกษา (Y3) หมายถึง เป็นการพูดคุย ให้ค าปรึกษาแบบเป็น
รายบุคคลและแบบเป็นรายกลุ่ม โดยมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในช่องทางต่าง  ๆ  
มีการส ารวจปัญหาเพื่อให้ค าปรึกษา และมีแบบบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและ  
เป็นรายกลุ่ม แก่นักเรียนตามขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการที่ใช้ในการบริการให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยให้
นักเรียนเข้าใจตนเอง และการบริการให้ค าปรึกษายังช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียน 
ด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ และปฏิบัติตนในสังคม มีการปรึกษาหารื้อกับผู้ปกครอง
นักเรียน เพื่อร่วมมือ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนเป็นรายบุคคล และมีการติดตาม
ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่เคยให้ค าปรึกษาไปแล้ว 

 3.4 บริการจัดวางตัวบุคคล (Y4) หมายถึง บริการป้องกัน ส่งเสริม พัฒนาช่วยเหลือ 
เป็นงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้ เรียนได้รับบริการจากบริการงานแนะแนว ด้านการศึกษา 
 ด้านบุคลิกภาพ  และด้านสังคม ป้องกันอัตราแก่ตัวนักเรียน และการให้ทุนการศึกษาต่าง  ๆ 
ทุกประเภท เช่น ทุนอาหารกลางวัน หรือจัดให้รับประทานอาหารฟรี และช่วยเหลือนักเรียนที่  
ขาดแคลนเครื่องแบบและอุปกรณ์ ส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนให้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียน หรือ  
กลุ่มพิเศษได้อย่างเหมาะสม 

 3.5 บริการติดตามและประเมินผล (Y5) หมายถึง งานติดตามผลการด าเนินงาน
บริการต่าง ๆ ที่จัดให้แก่นักเรียนจะใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม ทดสอบ จดหมาย
ติดต่อวิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงการติดตามผลนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน และ  
การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนแต่ละปีการศึกษาที่ส าเร็จตามหลักสูตรแล้วไปศึกษาต่อ  
ให้มาแนะน าเกี่ยวกับวิธีการเรียนให้ประสบความส าเร็จในการเรียน และการประกอบอาชีพ  
การประชุมศิษย์เก่าการใช้แบบสอบถาม และการโทรศัพท์หรือวิธีการติดต่อตามเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่ 
(ได้แก่ E-mail) เป็นต้น น ามาประเมินผลการให้บริการแนะแนวต่าง ๆ เพื่อท าสถิติเปรียบเทียบ และ
ปรุบปรุงเพ่ือพัฒนางานแนะแนวต่อไป  
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ                                      

เป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบไว้ให้ (forced choice) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด                                       
ต าแหน่ง/หน้าที่หลัก และประสบการณ์ในการท างานตามต าแหน่ง/หน้าที่หลัก 
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ตอนที่ 2 การสอบถามเกี่ยวกับการบริหารของโรงเรียน (Xtot) สร้างตามแนวคิด 
ของบาร์โทร์และมาร์ติน (Bartol and Martin) ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การน า 
และการควบคุม  

ตอนที่ 3 การสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน (Ytot) ตามแนว                                
การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนที่ครวบคุมการบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ ของสมาคมแนะแนว
แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ 
บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามและประเมินผล 

โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ของลิเคิร์ท (Likert, s Five Rating Scale)109  และก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน / การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
อยู่ในระดับมากที่สุด ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 5  

ระดับ 4 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน / การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
อยู่ในระดับมาก ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 4  

ระดับ 3 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน / การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
อยู่ในระดับปานกลาง ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 3  

ระดับ 2 หมายถึง การบริหารของผู้บริหาร / การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
อยู่ในระดับน้อย ให้มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 2 

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน / การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ  1 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

เพื่อให้เกิดความตรง และความเที่ยงของเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและนิยามตัวแปรน ามาสร้างและปรับปรุง
เครื่องมือโดยการปรึกษากับอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนที่ 2 เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย 
(Content Validity) โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างให้ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณา                              

                                                            
109 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: McGraw – Hill 

Book Company, 1961), 73-74. 
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ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้
เทคนิค IOC (Index of ltem Objective Congruence) โดยข้อค าถามของเครื่องมือมีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 -1.0 

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้เครืองมือ (Try Out) กับโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จ านวน 15 โรง โรงละ 2 คน รวม 30 ฉบับ 

ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน มาค านวณหาความเที่ยงของเครื่องมือ
วิจัย  (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค.(Cronbach) โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา                            

(𝛼- coefficient)110 ได้ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ เท่ากับ 0.971 
ขั้นตอนที่ 5 จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ และน าไปเก็บเก็บกับกลุ่มตัวอย่าง 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เพื่อให้การวิจัยด าเนินไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ผู้วิจัย  
จึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัยผ่านภาควิชาการบริหารการศึกษา เพื่อขอความ
ร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนวให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามการวิจัย 

2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดส่งและเก็บแบบสอบถามโดยรถยนต์ส่วนตัวส าหรับโรงเรียน 
ที่สามารถด าเนินการได้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนโรงเรียน  
ที่ติดขัดด้วยข้อจ ากัดด้านความพร้อม ด้านเวลาของผู้วิจัยหรือเป็นโรงเรียนที่การคมนาคมไม่สะดวก
ผู้วิจัยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อมทั้งซองเปล่าและติดแสตมป์ โดยวิธีด่วนพิเศษ
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลับคืนผู้วิจัยโดยตรง 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

เมื่อได้รับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนแล้ว ผู้วิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด เพื่อด าเนินการดังนี ้

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 
2. ลงรหัสข้อมูล น าไปค านวณ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
3. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 

 

                                                            
110 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3 ed. (New York: 

Harper & Row Publisher, 1974), 161. 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือค่าความถี่ 

(frequency : f) และค่าร้อยละ (percentage : %)  
2. การวิเคราะห์ค่าระดับการบริหารนกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สถิติที่ ใช้วิเคราะห์ คือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต                     
(arithmetic mean: ) และส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) แล้ วน า 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ ตามแนวคิดของ ของเบสท์ (Best)111 ดังนี ้
 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน / การด าเนินงาน 
แนะแนวของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน / การด าเนินงาน
แนะแนวของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน / การด าเนินงาน
แนะแนวของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน / การด าเนินงาน
แนะแนวของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง การบริหารของโรงเรียน / การด าเนินงาน
แนะแนวของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ข อ ง เพี ย ร์ สั น  (Pearson’s product-moment correlabion coefficient)  โด ย ก า ห น ด ค่ า
ความสัมพันธ์ ดังนี ้
 

0.70 – 1.000 มีค่าความสัมพันธ์ระดับมาก 
0.30 – 0.699  มีค่าความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
0.00 – 0.300 มีค่าความสัมพันธ์ระดับน้อย 

 
 

                                                            
111 John W. Best, Research in Education (New York: Prentice, 1970), 87. 
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สรุป 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive research) กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จ านวน 56 โรง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูแนะแนว หรือ ครูที่ปฏิบัติค าสั่งให้
รับผิดชอบงานแนะแนว รวมทั้งสิ้น 112 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารของโรงเรียนตามแนวคิดของบาร์โทร์และมาร์ติน (Bartol and Martin) และการ
ด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนตามกรอบการด าเนินงานแนะแนวที่ควบคุมทั้ง 5 บริการ ของสมาคม
แนะแนวแห่งประเทศไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิ ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson‘s product – moment correlation coefficient ) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห ์
 

เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เรื่อง  “การบริหาร 
กับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” 
ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จ านวน 56 โรง แต่ละโรงเรียนมีผู้ให้ข้อมูล จ านวน 2 คน คือ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน 
และครูแนะแนว จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 112 คน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา  
52 โรง รวม 104 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.86 น ามาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้
ตารางประกอบการบรรยายจ าแนกได้เป็น 4 ตอน ดังน้ี 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนว

ในโรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหส์ถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารโรงเรียน 

จ านวน 1 คน และครูแนะแนว จ านวน 1 คน จ านวนทั้งสิ้น 56 โรง รวมผู้ให้ข้อมูล 122 คน จาก
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แยกพิจารณาตาม  เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง/หน้าที่หลัก และประสบการณ์ในการท างานตามต าแหน่ง/หน้าที่หลัก 
โดยหาค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ 

     - ชาย 
     - หญิง 

 
54 
50 

 
51.92 
48.08 

รวม 104 100.00 
2 อายุ 

    - เท่ากับ หรือ น้อยกว่า 25 ป ี
    - 26 – 35   ปี 
    - 36 – 45    ปี 
    - 46  ปีขึ้นไป 

 
9 
30 
10 
55 

 
8.65 
28.85 
9.62 
52.88 

รวม 104 100.00 
3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

    - ปริญญาตร ี
    - ปริญญาโท 
    - ปริญญาเอก 

 
43 
52 
9 

 
41.35 
50.00 
8.65 

รวม 104 100.00 
4 ต าแหน่ง/หน้าที่หลัก 

    - ผู้บริหารโรงเรียน 
    -  ครแูนะแนว 

 
52 
52 

 
50.00 
50.00 

รวม 104 100.00 
5 ประสบการณ์ในการท างานตามต าแหน่ง/หน้าที่หลัก 

    - น้อยกว่า 10 ป ี
    - 10 – 19 ปี 
     - 20 – 29 ปี 
     - 30 ปีขึ้นไป 

 
31 
11 
11 
51 

 
29.81 
10.58 
10.58 
49.03 

รวม 104 100.00 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 104 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 54 คน
คิดเป็นร้อยละ 51.92 เป็นเพศหญิงจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 48.08 มีอายุ 46 ปี ขึ้นไปมากที่สุด
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 52.88 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็น                             
ร้อยละ 28.85 และอายุ 36–45 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62 ที่น้อยที่สุด คือ อายุ                                          
ไม่เกิน 25 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.65 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดจ านวน                                     
43 คน คิดเป็นร้อยละ 41.35 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
และระดับปริญญาเอก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.65 ต าแหน่งหน้าที่หลักเป็นผู้บริหารโรงเรียน 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ครูแนะแนว จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00                                              
ส่วนประสบการณ์ในการท างาน ตามต าแหน่งหน้าที่หลัก 30 ปีขึ้นไปมากที่สุดจ านวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.03 รองลงมาคือมีประสบการณ์ในการท างานตามต าแหน่งหน้าที่หลักน้อยกว่า  10 ปี                             
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 29.81 มีประสบการณ์ในการท างานตามต าแหน่งหน้าที่หลักระหว่าง 
20-29 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.58 และมีประสบการณ์ในการท างานตามต าแหน่งหน้าที่
หลักระหว่าง10–19 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.58 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 
ในการวิเคราะห์การบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 เพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 1 ว่าอยู่ระดับใดผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารของโรงเรียน  
ส ากัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวม และจ าแนกตามหลักการบริหาร
ของโรงเรียนผู้วิจัยวิเคราะห์จากค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไป
เปรียบเทียบตามเกณฑ์ระดับคุณภาพตามแนวความคิดของเบสท์ (Best) ดังปรากฏรายละเอียด 
ตามตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารของโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Xtot) 

(n=52) 

ด้าน การบริหารของโรงเรียน  (Xtot)      S.D. ระดับ 

1 การวางแผน    ( X1 ) 4.47 0.45 มาก 
2 การจัดองค์การ  (X2) 4.40 0.51 มาก 
3 การน า           (X3)   4.50 0.41 มากที่สุด 
4 การควบคุม      (X4) 4.44 0.53 มาก 

รวม (Xtot) 4.45 0.43 มาก 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า การบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( =4.45 , S.D.=0.43) ส่วนตัวอื่นก็บพบว่า 
อยู่ในระดับมากเช่นกัน ยกเว้น ด้านการน า มีระดับมากที่สุด ( =4.50, S.D.=0.41) และอยู่ในระดับ
มาก 4 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  ด้านการวางแผน (Planning)                                   
( =4.47, S.D.=0.45) ด้านการควบคุม (Controlling) ( =4.44, S.D.=0.53) และด้านการจัดองค์การ 
(Organizing) ( =4.40, S.D.=0.51) เมื่ อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ ระหว่าง  
0.41 – 0.53 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารของโรงเรียน  สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผน (X1) 
(n=52) 

ข้อ การวางแผน ( X1 )  S.D. ระดับ 

1 
มีการก าหนดวิธีการการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเป็น
ขั้นตอน ไว้ล่วงหน้า 

4.60 0.53 มากที่สุด 

2 มีการคิดวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กร  4.54 0.54 มากที่สุด 
3 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรชัดเจน 4.44 0.67 มาก 

4 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์และความต้องการที่สอดคล้อง
กับนโยบาย      

4.54 0.50 มากที่สุด 
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารของโรงเรียน สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผน (X1) (ต่อ) 

(n=52) 

ข้อ การวางแผน ( X1 )  S.D. ระดับ 

5 
มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร 

4.42 0.60 มาก 

6 มีการจัดท าแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว        4.42 0.73 มาก 

7 
มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอ 

4.50 0.58 มากที่สุด 

8 
มีการจัดสรรงบประมาณให้เข้ากับแผนงานเพื่อสามารถ
บริหารงานให้มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค ์

4.44 0.67 มาก 

9 
มีการคิดวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจ ากัดที่จะ
เกิดขึ้น และมวีิธีการแก้ไขอุปสรรคข้อจ ากดันั้น ๆ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

4.66 0.55 มากที่สุด 

10 
มีการก าหนดช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการ
ท างานอย่างชัดเจน 

4.40 0.75 มาก 

11 
มีการก าหนดการเขียนแผนและสร้างกิจกรรมที่ต้องการ 
เพื่อไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

4.48 0.64 มาก 

12 
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ การควบคุมงาน
แต่ละส่วนแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 

4.38 0.60 มาก 

13 
มีการก าหนดรูปแบบความร่วมมือและการประสานงาน
กับหน่วยงานอื่น 

4.40 0.80 มาก 

14 
ผู้บริหารให้โอกาสและเอื้ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

4.44 0.67 มาก 

รวม X1 4.47 0.45 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า การบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผน (Planning) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.4, S.D=0.45) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าการบริหารของโรงเรียน ส ากัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อโดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ มีการคิด
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วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจ ากัดที่จะเกิดขึ้น และมีวิธีการแก้ไขอุปสรรคข้อจ ากัดนั้น ๆ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ( =4.66, S.D.=0.55) มีการก าหนดวิธีการการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนไว้ล่วงหน้า ( =4.60, S.D.=0.53) มีการคิดวิเคราะห์สภาพการณ์
ปัจจุบันขององค์กร ( =4.54, S.D.=0.54) มีการก าหนดวัตถุประสงค์และความต้องการที่สอดคล้องกับ
นโยบาย ( =4.54, S.D.=0.50) และมีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
เพียงพอ ( =4.50, S.D.=0.58) และอยู่ในระดับมาก 9 ข้อดังนี้ มีการก าหนดการเขียนแผนและสร้าง
กิจกรรมที่ต้องการ เพื่อไปสู่การปฏิบัติได้จริ ( =4.48, S.D.=0.64) มีการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร
ชัดเจน ( =4.44, S.D.=0.67) ผู้บริหารให้โอกาสและเอื้ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน                                       
( =4.44, S.D.=0.67) มีการจัดสรรงบประมาณให้เข้ากับแผนงานเพื่อสามารถบริหารงานให้มี
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์  ( =4.44, S.D.=0.67) มีการจัดท าแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว                                     
( =4.42, S.D.=0.73) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร                                        
( =4.42, S.D.=0.60) มีการก าหนดรูปแบบความร่วมมือและการประสานงานกับหน่วยงานอื่น                                   
( =4.40, S.D.=0.80) มีการก าหนดช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการท างานอย่างชัดเจน                                    
( =4.40, S.D.=0.75) และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติการควบคุมงานแต่ละส่วนแต่ละ
กิจกรรมอย่างชัดเจน ( =4.38, S.D.=0.60) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า
ระหว่าง 4.38 – 0.80 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารของโรงเรียน  สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดองค์การ (X2) 
(n=52) 

ข้อ การจัดองค์การ (X2)  S.D. ระดับ 

1 
มีการก าหนดการประชุมจัดงานระบบการท างานอย่าง 
เหมาะสม 

4.38 0.63 มาก 

2 
มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ตรงตามความรู้ 
ความสามารถ 

4.48 0.54 มาก 

3 
มีการแบ่งงานระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่
ละคนได้ชัดเจน 

4.42 0.67 มาก 

4 
มีการก าหนดสายการบังคับบัญชา อ านาจการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน 

4.36 0.66 มาก 

5 มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานอย่างชัดเจน 4.48 0.64 มาก 
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารของโรงเรียน  สังกัด           
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดองค์การ (ต่อ)  

(n=52) 

ข้อ   การจัดองค์การ (X2)  S.D. ระดับ 

6 มีการก าหนดแผนงาน อย่างเป็นระบบและชัดเจน 4.56 0.54 มากที่สุด 

7 มีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานในองค์กรชัดเจน 4.60 0.53 มากที่สุด 

8 
มีการควบคุมงานที่ดี  มีความรับผิดชอบและมีการ
อ านวยการโดยตรง 

4.44 0.54 มาก 

9 
มีการจัดการระบบการสื่อสาร ช่วยประสานงานในหน้าที่
ต่าง ๆ ได้ดี 

4.40 0.60 มาก 

10 
มีการก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน การด าเนินงาน อย่าง
เป็นระบบและชัดเจน 

4.40 0.63 มาก 

11 
มีการมอบหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงานการบังคับ
บัญชาได้อย่างชัดเจน 

4.34 0.89 มาก 

12 
มีการวินิจฉัยการสั่งการที่ดี ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างสมาชิกในองค์กร 

4.36 0.74 มาก 

13 
มีการจัดการ ป้องกันการท างานที่ซ้ าซ้อนท าให้การ
บริหารองค์กรด าเนินไปด้วยความราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 

4.46 0.67 มาก 

รวม X2 4.40 0.51 มาก 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า การบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการจัดองค์การ (Organizing) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.40, 
S.D.=0.51) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การบริหารของโรงเรียน ส ากัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อโดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้                              
มีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานในองค์กรชัดเจน ( =4.60, S.D.=0.53) มีการก าหนดแผนงาน
อย่างเป็นระบบและชัดเจน ( =4.56, S.D.=0.54) และอยู่ในระดับมาก 11 ข้อดังนี้ มีการก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินงานอย่างชัดเจน ( =4.48, S.D.=0.64) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ตรงตาม
ความรู้ ความสามารถ ( =4.48, S.D.=0.54) มีการจัดการ ป้องกันการท างานที่ซ้ าซ้อนท าให้การบริหาร
องค์กรด าเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ( = 4.46, S.D.=0.67) มีการควบคุมงานที่ดี                            
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มีความรับผิดชอบและมีการอ านวยการโดยตรง ( =4.44, S.D.=0.54) มีการแบ่งงานระบุหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนได้ชัดเจน ( =4.42, S.D.=0.67) มีการก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน                         
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและชัดเจน ( =4.40, S.D.=0.63) มีการจัดการระบบการสื่อสาร                                                 
ช่วยประสานงานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้ดี ( =4.40, S.D.=0.60) มีการก าหนดการประชุมจัดงานระบบ
การท างานอย่างเหมาะสม ( =4.38, S.D.=0.63) มีการวินิจฉัยการสั่งการที่ดีช่วยลดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างสมาชิกในองค์กร ( =4.36, S.D.=0.74) มีการก าหนดสายการบังคับบัญชา อ านาจการ
บังคับบัญชาที่ชัดเจน ( =4.36, S.D.=0.66) และมีการมอบหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงานการ
บังคับบัญชาได้อย่างชัดเจน ( =4.34, S.D.=0.89) ตามล าดับเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่าระหว่าง 0.34–0.89 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

 
ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารของโรงเรียน  สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการน า ( X3 ) 
(n=52) 

ข้อ การน า (X3)  S.D. ระดับ 

1 
ผู้บริหารมกีารจัดการชี้น าแนวทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วม
ปฏิบัติงานเพื่อให้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ต้ังไว ้

4.56 0.54 มากที่สุด 

2 
มีการด าเนินการนิเทศโดยผู้บริหารให้ค าแนะน
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

   

3 
ผู้บริหารมีบทบาทในการจูงใจทางบวกเป็นแรงขับเคลื่อนที่
ยิ่งใหญ่ขององค์กรให้ท างานมุ่งไปสู่เป้าหมายได้ส าเร็จตาม
จุดประสงค์ที่วางไว้ 

4.54 0.54 มากที่สุด 

4 ผู้บริหารมีการจัดการโดยเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง 4.60 0.57 มากที่สุด 
5 มีการติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 4.62 0.53 มากที่สุด 

6 
ผู้บริหารมีบทบาทเป็นผู้ลดความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจ
ภายในองค์กร 

4.58 0.57 มากที่สุด 

7 
มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบโดยแต่งตั้งคณะท างาน
อย่างชัดเจน 

4.46 0.78 มาก 

8 
มีการด าเนินการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานโดยก าหนด
ระยะเวลา การด าเนินการตามกลยุทธ์ขององค์กรอย่างชัดเจน  

4.48 0.54 มาก 
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารของโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการน า ( X3 ) (ต่อ) 

(n=52) 

ข้อ การน า (X3)  S.D. ระดับ 

9 
มีการด าเนินการก าหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ตามปฏิทินปฏิบัติงานและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทีว่างไว้ 

4.48 0.50 มาก 

10 
มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผน          
กลยุทธ ์

4.46 0.64 มาก 

11 
มีการด าเนินการจัดฝึกอบรมเพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ ์

4.54 0.54 มากที่สุด 

12 
มีการด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
ถูกต้องชัดเจน 

4.32 0.62 มาก 

13 
มีการด าเนินการครอบคลุมภารกิจขององค์กรโดยสร้างความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียน 

4.36 0.63 มาก 

รวม X3 4.50 0.41 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า การบริหารของโรงเรียนส ากัด สังนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต9 ด้านการน า (Leading) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.50, S.D.=0.41) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการบริหารของโรงเรียนส ากัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                              
เขต 9 อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ ได้แก่ มีการติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการกับผู้ใต้บังคับบัญชา                                
( =4.62, S.D.=0.53) ผู้บริหารมีการจัดการโดยเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ( =4.60, S.D.=0.52) 
ผู้บริหารมีบทบาทเป็นผู้ลดความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจภายในองค์กร ( =4.58, S.D.=0.57) 
ผู้บริหารมีการจัดการชี้น าแนวทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ ( =4.56, S.D.=0.54) ผู้บริหารมีการจัดการชี้น าแนวทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้
ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ( =4.56, S.D.=0.54) ผู้บริหารมีบทบาทในการจูงใจทางบวกเป็นแรง
ขับเคลื่อนที่ยิ่ งใหญ่ขององค์กรให้ท างานมุ่ งไปสู่ เป้าหมายได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ วางไว้                                              
( =4.54, S.D.=0.54) มีการด าเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรสามารถด าเนินการตามแผนกล
ยุทธ์ ( =4.54, S.D.=0.54) อยู่ในระดับมาก 6 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ( =4.48, S.D.=0.54) มีการ
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ด าเนินการก าหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกลยุทธ์ตามปฏิทินปฏิบัติงานและปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์ที่วางไว้ ( =4.48, S.D.=0.50)  มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบโดยแต่งตั้งคณะท างาน
อย่างชัดเจน ( =4.46, S.D.=0.78) มีการด าเนินการนิเทศโดยผู้บริหารให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชา 
( =4.46, S.D.=0.64) มีการด าเนินการครอบคลุมภารกิจขององค์กรโดยสร้างความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ( =4.36, S.D.=0.63) และมีการด าเนินการ
จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันถูกต้องชัดเจน ( =4.32, S.D.=0.62) เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ระหว่าง 0.32– 0.78 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการควบคุม (X4) 
(n=52) 

ข้อ การควบคุม (X4)   S.D. ระดับ 

1 มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 4.40 0.63 มาก 

2 
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์ 

4.40 0.75 มาก 

3 
มีการก าหนดการรายงานการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษร 

4.58 0.60 มากที่สุด 

4 มีการก าหนดการรายงานการปฏิบัติงานด้วยวาจา 4.30 0.70 มาก 
5 มีการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.60 0.57 มากที่สุด 

6 
มีการด าเนินการน าผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน 

4.56 0.61 มากที่สุด 

7 มีการด าเนินการน าผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง 4.44 0.90 มาก 

8 
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินกลยุทธ์
โรงเรียน 

4.44 0.61 มาก 

9 มีการก าหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 4.52 0.61 มากที่สุด 

10 มีการก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 4.56 0.61 มากที่สุด 

11 
มีการด าเนินการปรับปรุง แก้ไขกลยุทธ์ของโรงเรียน ที่
บกพร่องให้ดีขึ้น และติดตามผลการปรับปรงุแก้ไขกล
ยุทธ์ของโรงเรียน 

3.98 0.93 มาก 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารของโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการควบคุม (ต่อ) 

(n=52) 

ข้อ การควบคุม (X4)  S.D. ระดับ 

12 
มีการด าเนินการตรวจตราและตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 

4.58 0.67 มากที่สุด 

รวม X4 4.44 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า การบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการควบคุม (Controlling) โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( =4.44 , 
S.D.=0.53) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การบริหารของโรงเรียนส ากัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้                                         
มีการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( =4.60, S.D.=0.57) มีการก าหนดการรายงานการ
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ( =4.58, S.D.=0.60) มีการด าเนินการตรวจตราและตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน ( =4.58, S.D.=0.67) มีการด าเนินการน าผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน ( =4.56, S.D.=0.61) มีการก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผล ให้ผู้บริหารทราบ ( =4.56, 
S.D.=0.61) มีการก าหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน ( =4.52, S.D.=0.61) และอยู่ใน
ระดับมาก 6 ข้อ ได้แก ่มีการด าเนินการน าผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง ( =4.44, S.D.=0.90) มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินกลยุทธ์โรงเรียน ( =4.44, S.D.=0.61) มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ ( =4.40, S.D.=0.75) มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน                          
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ( =4.40, S.D.=0.63) มีการก าหนดการรายงานการปฏิบัติงานด้วยวาจา                                 
( =4.30, S.D.=0.70) และมีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ของโรงเรียน  ที่บกพร่องให้ดีขึ้น 
และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ของโรงเรียน ( =3.98, S.D.=0.93) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า ระหว่าง 3.93– 0.93 ตามล าดับลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
ในการวิเคราะห์การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 เพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 2 ว่าอยู่ระดับใดผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงาน
แนะแนวของโรงเรียน ส ากัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและจ าแนก
การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน ผู้วิจัยวิเคราะห์จากค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์ระดับคุณภาพตามแนวความคิดของเบสท์ (Best) 
ดังปรากฏรายละเอียด ตามตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการด าเนินงานแนะแนวของ
โรงเรียน สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (Ytot) 

(n=52) 

ด้าน การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน (Ytot)  S.D. ระดับ 

1 
บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเปน็
รายบุคคล ( Y1 ) 

4.46 0.53 มาก 

2 บริการสนเทศ ( Y2 )  4.41 0.49 มาก 

3 บริการให้ค าปรึกษา ( Y3 )   4.34 0.58 มาก 

4 บริการจัดวางตัวบุคคล (Y4)   4.38 0.53 มาก 

5 บริการติดตามและประเมินผล ( Y5 )   4.37 0.57 มาก 
โดยภาพรวม (Ytot) 4.37 0.52 มาก 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.37, S.D.=0.52) เมื่อพิจารณา                                         
รายด้าน พบว่าการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน ส ากัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 อยู่ในระดับมากทุกด้านเท่ากันก็ตาม แต่พบว่า บริการให้ค าปรึกษามีคะแนนน้อยที่สุด 
เนื่องจากครูแนะแนวส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่งานต่าง ๆ มากเกินไปจนไม่มีเวลา จัดบริการให้ค าปรึกษา
แก่นักเรียน ไม่มีห้องให้ค าปรึกษามิดชิด ท าให้นักเรียนไม่กล้าที่จะมาปรึกษากับคุณครู เป็นต้น                                           
แต่ด้านบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล มีคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุดเพราะว่า 
ครูทุกคนต้องท าระเบียนสะสมเป็นรายบุคคลของนักเรียนทุกคน จึงท าให้ครูทุกคนรู้จักและท าร่วมกัน
กับการบริการงานวิชาการที่ทุกโรงเรียนต้องมีระเบียน ประวัติ ของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นปัจจุบัน 
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แต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวม พบว่า การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service) ( =4.46, 
S.D.=0.53) บริการสนเทศ (Information Service) ( =4.41, S.D.=0.49) บริการจัดวางตัวบุคคล
(Placement Service) ( =4.37, S.D.=0.53) บริการติดตามและประเมินผล (Follow up Service 
and Research) ( =4.37, S.D.=0.57) บริการให้ค าปรึกษา (Counseling Service) ( =4.34, 
S.D=0.58) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าระหว่าง 0.37–0.58 ลักษณะเช่นนี้
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันผลการวิเคราะห์การด าเนินงานแนะ
แนวของโรงเรียนส ากัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รายด้าน ด้าน (Y1 –Y5)                                       
มีรายละเอียดตามตารางที่ 11 – 15 ดังนี ้
 

ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการด าเนินงานแนะแนวของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านบริการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1) 

(n=52) 

ข้อ 
บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียน 

เป็นรายบุคคล (Y1) 

 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 

1 การด าเนินการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 4. 43 0.63 มาก 
2 การศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ปัญหานักเรียนเป็นรายกรณี  4.38 0.56 มาก 

3 
การใช้เครื่องมือและวิธีต่าง ๆ ในการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

4.55 0.50 มาก
ที่สุด 

4 การรวบรวมข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนไว้ในระเบียนสะสม 4.49 0.57 มาก 
5 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ 4.43 0.57 มาก 

6 
การจัดให้นักเรียนเขียนอัตชีวประวัติของตนเองเพื่อให้ครูได้รู้จัก
นักเรียนดีขึ้น 

4.43 0.57 มาก 

7 การเก็บข้อมูลโดยการสังเกต การสอบถามและอื่น ๆ 4.28 0.71 มาก 
8 การใช้ประโยชน์เพ่ือการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 4.36 0.68 มาก 

9 
การเยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ทุกคนในบ้าน เพื่อให้ทราบข้อมูล
นักเรียนอย่างครบถ้วน 

4.36 0.68 มาก 

10 การจัดท าแบบทดสอบทางจิตวิทยาแก่ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 4.43 0.72 มาก 
รวม (Y1) 4.46 0.53 มาก 
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จากตารางที่ 11 พบว่า การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล                              
โดยภาพรวม (Individual Inventory Service) ( =4.46, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ด้านการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนส ากัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9                            
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การใช้เครื่องมือและวิธีต่าง ๆ 
ในการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ( =4.55, S.D.=0.50) และอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ ได้แก่
การรวบรวมข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนไว้ในระเบียนสะสม ( =4.49,S.D.=0.57) การด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ( =4.43,S.D.=0.63) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนทุกคน
อย่างเป็นระบบ ( =4.43,S.D.=0.57) การจัดให้นักเรียนเขียนอัตชีวประวัติของตนเองเพื่อให้ครูได้
รู้จักนักเรียนดีขึ้น ( =4.43,S.D.=0.57)การใช้ประโยชน์เพื่อการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ( =4.36, 
S.D.=0.68) การเยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ ทุกคนในบ้านเพื่อให้ทราบข้อมูลนักเรียนอย่างครบถ้วน                                              
( =4.36, S.D.=0.68) ตามล าดับเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าระหว่าง 0.28– 0.72 ลักษณะ
เช่นนี้แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 

สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านบริการสารสนเทศ (Y2) 
(n=52) 

ข้อ บริการสารสนเทศ (Y2)  S.D. ระดับ 

1 
การประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
เรียนของนักเรียน 

4.36 0.65 มาก 

2 การให้ข้อมูลขา่วสารความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือการตัดสินใจ 4.43 0.66 มาก 

3 
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่
นักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการเสียงตามสายของ
โรงเรียนเป็นต้น 

4.30 0.63 มาก 

4 
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ให้เป็นปัจจุบันและตรงกับ
ความต้องการของนักเรียน 

4.49 0.60 มาก 

5 
การจัดมุมสนเทศบริการข้อมลูทางการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว
และสังคมให้กบันักเรียน 

4.30 0.72 มาก 

6 
การจัดป้ายสนเทศเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จ าเป็น และ
ทันสมัยแก่นักเรียน 

4.26 0.78 มาก 
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ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านบริการสารสนเทศ (Y2) (ต่อ) 

(n=52) 

ข้อ บริการสารสนเทศ (Y2)  S.D. ระดับ 

7 
การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับโลกของงาน การรักษา
สุขภาพ การศึกษาต่อ ฯลฯ 

4.43 0.63 มาก 

8 
เชิญวิทยากร หรือผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพต่าง ๆ มาให้
ความรู้กับนักเรียน 

4.40 0.56 มาก 

9 
จัดทัศนศึกษาตามสถาบันการศึกษา และแหล่งเรียนรู้อาชีพ
ต่าง ๆ 

4.32 0.75 มาก 

10 
การร่วมจัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ใน 
สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆได ้

4.38 0.65 มาก 

11 
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญู
กตเวทีตาแด่คุณคร ู

4.34 0.73 มาก 

รวม (Y2) 4.41 0.49 มาก 
 
จากตารางที่ 12 พบว่า การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการบริการสารสนเทศ (Information Service) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.41, S.D.=0.49) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับมากโดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต                                  
จากมากไปหาน้อยดังนี้การจัดป้ายสนเทศเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและทันสมัยแก่นักเรียน 
( =4.26, S.D.=0.78) การน าเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่นักเรียนในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่นรายการเสียงตามสาย ของโรงเรียนเป็นต้น ( =4.30, S.D.=0.63) การจัดมุมสนเทศ
บริการข้อมูลทางการศึกษาอาชีพ ส่วนตัวและสังคมให้กับนักเรียน ( =4.30, S.D.=0.72) จัดทัศน
ศึกษาตามสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ ( =4.-32, S.D.=0.75) การจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีตาแด่คุณครู ( =4.34, S.D.=0.73) การประชุม
ผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียนของนักเรียน ( =4.36, S.D.=0.65) การร่วมจัด
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ได้ ( =4.38, S.D.=0.65) เชิญ
วิทยากรหรือผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพต่าง ๆ มาให้ความรู้กับนักเรียน ( =4.40, S.D.=0.56) การ
ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จ าเป็นเพื่อการตัดสินใจ ( =4.43, S.D.=0.66) การเชิญวิทยากรมาให้
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ความรู้เกี่ยวกับโลกของงานการรักษาสุขภาพ การศึกษาต่อฯลฯ ( =4.43, S.D.= 0.63) และน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ให้เป็นปัจจุบันและตรงกับความต้องการของนักเรียน ( =4.49, S.D.=0.60) 
ตามล าดับเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ระหว่าง 4.26– 0.78 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 

สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านบริการให้ค าปรึกษา (Y3) 
(n=52) 

ข้อ บริการให้ค าปรึกษา ( Y3 )    S.D. ระดับ 

1 การจัดให้มีบรกิารให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในช่องทางต่าง ๆ 4.26 0.62 มาก 
2 การส ารวจปัญหาเพ่ือให้ค าปรึกษา 4.32 0.58 มาก 
3 การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 4.30 0.66 มาก 

4 
มีแบบบันทึกขอ้มูลการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล และเป็น             
รายกลุ่มแก่นักเรียน 

4.32 0.67 มาก 

5 
มีผลการด าเนินงานตามขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการที่ใช้ใน
การบริการ ให้ค าปรึกษาเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 

4.28 0.69 มาก 

6 
สามารถพูดคุยให้ค าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

4.32 0.72 มาก 

7 
ให้การชี้แนะสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียน ด้าน
การศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ และปฏิบัติตนในสังคม 

4.45 0.66 
มาก 

8 
การปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

4.38 0.68 
มาก 

9 
การปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมมอืแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวกับนักเรียนเป็นรายบุคคล 

4.42 0.66 มาก 

10 การติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่เคยให้ค าปรึกษา 4.40 0.59 มาก 
รวม (Y3) 4.34 0.58 มาก 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า การด าเนินงานแนะแนวของรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านบริการให้ค าปรึกษา (Counseling Service) ( =4.34, S.D.=0.58) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้การจัดให้มี
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บริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในช่องทางต่าง ๆ ( =4.26, S.D.=0.62) มีผลการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการที่ใช้ในการบริการ ให้ค าปรึกษาเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล ( =4.28, 
S.D.=0.69) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ( =4.30, S.D.=0.66) การส ารวจปัญหา
เพื่อให้ค าปรึกษา ( =4.32, S.D.=0.58)มีแบบบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล และเป็น
รายกลุ่มแก่นักเรียน ( =4.32, S.D.=0.67) การสามารถพูดคุยให้ค าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน
เป็นรายบุคคล ( =4.32, S.D.=0.72) การปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล ( =4.38, S.D.=0.68) การติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่ เคยให้ค าปรึกษา                                            
( =4.40, S.D.=0.59) การปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับนักเรียน
เป็นรายบุคคล ( =4.42, S.D.=0.66 ) และให้การชี้แนะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียน
ด้านการศึกษาด้านการประกอบอาชีพและปฏิบัติตนในสังคม ( =4.45, S.D.=0.66) ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ระหว่าง 0.26– 0.72 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล (Y4) 
(n=52) 

ข้อ บริการจัดวางตัวบุคคล (Y4)  S.D. ระดับ 

1 การจัดบริการจัดทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ให้กับนักเรียน 4.43 0.66 มาก 

2 การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา 4.43 0.72 มาก 

3 
การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนอาหารกลางวัน หรือจัดให้
รับประทานอาหารฟร ี

4.51 0.57 มาก
ที่สุด 

4 
การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องแบบ และอุปกรณ์การ
เรียน 

4.42 0.57 มาก 

5 การจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นกัเรียนตามความเหมาะสม 4. 34 0.58 มาก 

6 
การจัดนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามความถนัด
หรือที่สนใจ 

4.23 0.69 มาก 

7 
การจัดบริการข้อมูลการศึกษาต่อแก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้
เลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อที่เหมาะสมกับความถนัดของนักเรียน 

4.32 0.64 มาก 

8 
การจัดส่งตัวนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีความผิดปกติ
ได้รับการบ าบัดรักษา 

4.30 0.69 มาก 
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ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล (Y4) (ต่อ) 

(n=52) 

ข้อ บริการจัดวางตัวบุคคล (Y4)  S.D. ระดับ 

9 ส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนให้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียน 4.45 0.63 มาก 

10 
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น ท างานพิเศษ 
ระหว่างปิดภาคเรียน 

4.36 0.62 มาก 

11 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางตัวบุคคล 4. 45 0.53 มาก 

รวม (Y4) 4.38 0.53 มาก 

 
จากตารางที่ 14 พบว่า การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ( =4.38, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการด าเนินงานแนะแนวของ
โรงเรียนส ากัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และ                                    
ในระดับมาก 10 ข้อโดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
รับทุนอาหารกลางวัน หรือจัดให้รับประทานอาหารฟรี  ( =4.51, S.D.=0.57) ส่งเสริมช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียน ( =4.45, S.D.=0.63) การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ                                      
จัดวางตัวบุคคล ( =4.45, S.D.=0.53) การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ( =4.43, 
S.D.=0.72) การจัดบริการจัดทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ( =4.43, S.D. =0.66)                                   
การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ( =4.42, S.D.= 0.57) ส่งเสริม
ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น ท างานพิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียน ( =4.36, S.D.=0.62) 
การจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนตามความเหมาะสม ( =4.34, S.D.=0.58) การจัดบริการข้อมูล
การศึกษาต่อแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เลือกสาขาวิชา ที่จะศึกษาต่อที่เหมาะสมกับความถนัดของ
นักเรียน ( =4.32, S.D.=0.64) การจัดส่งตัวนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีความผิดปกติได้รับ
การบ าบัดรักษา ( =4.30, S.D. = 0.69) และการจัดนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาม
ความถนัดหรือที่สนใจ ( =4.23, S.D.=0.69) ตามล าดับเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า
ระหว่าง 0.23–0.72 ลกัษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านบริการติดตามและ
ประเมินผล (Y5 ) 

(n=52) 

ข้อ การบริการติดตามและประเมินผล (Y5)  S.D. ระดับ 

1 
การติดตามผลนักเรียนที่มารบับริการแนะแนวเป็น
รายบุคคล 

4.45 0.63 มาก 

3 การติดตามผลนักเรียนที่ส าเรจ็การศึกษา 4.36 0.71 มาก 

4 
ติดตามศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศกึษามาแนะน าเกี่ยวกับวิธีการ
เรียนให้ประสบความส าเร็จ 

4.34 0.67 มาก 

5 
การสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับ
บริการแนะแนวต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

4.32 0.67 มาก 

6 
น าข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลไปใช้ในการประเมินผลการ
ให้บริการแนะแนวด้านต่าง ๆ 

4.30 0.74 มาก 

7 
การประเมินผลระหว่างด าเนินงานและการประเมินผลเมื่อ
การด าเนินงานสิ้นสุดลง 

4.43 0.57 มาก 

8 
การประเมินผลการจัดบริการแนะแนวด้านต่าง ๆ เพื่อท า
สถิติเปรียบเทียบและปรับปรุงเพ่ือพัฒนางานแนะแนวต่อไป 

4.40 0.66 มาก 

9 จัดกล่องรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการ แนะแนว 4.30 0.74 มาก 

10 น าผลการด าเนินการมาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานต่อไป 4.40 0.68 มาก 

รวม (Y5) 4.37 0.57 มาก 

 
จากตารางที่ 15 พบว่า การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านบริการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                                         
( =4.37, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนส ากัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง ค่ามัชฌิม                                    
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้การติดตามผลนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน ( =4.49, 
S.D=0.50) การติดตามผลนักเรียนที่มารับบริการแนะแนวเป็นรายบุคล ( =4.45, S.D.=0.63)                                 
การประเมินผลระหว่างด าเนินงานและการประเมินผลเมื่อการด าเนินงานสิ้นสุดลง ( =4.43, 
S.D.=0.57) น าผลการด าเนินการมาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานต่อไป  ( =4.40, S.D.=0.68)                                  
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การประเมินผลการจัดบริการแนะแนวด้านต่าง ๆ เพื่อท าสถิติเปรียบเทียบและปรับปรุงเพื่อพัฒนา
งานแนะแนวต่อไป ( =4.40, S.D.=0.66) การติดตามผลนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ( =4.36, 
S.D.=0.71) ติดตามศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษามาแนะน าเกี่ยวกับวิธีการเรียนให้ประสบความส าเร็จ                                      
( =4.34, S.D.=0.67) การสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับบริการแนะแนวต่าง ๆ 
ที่โรงเรียนจัดขึ้น ( =4.32, S.D.=0.67) น าข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลไปใช้ในการประเมินผลการ
ให้บริการแนะแนวด้านต่าง ๆ ( =4.30, S.D.=0.74) และจัดกล่องรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการ
แนะแนว ( =4.30, S.D.=0.74) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ระหว่าง                                          
0.30– 0.67 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 

สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 นั้น ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’ sproduct correlation–coefficient) ดังรายละเอียดในตารางที่ 16 

 
การบริหารของโรงเรียน (Xtot)  
X1  หมายถึง  การวางแผน (Planning) 
X2  หมายถึง  การจัดองค์การ (Organizing) 
X3  หมายถึง  การน า (Leading)   
X4 หมายถึง  การควบคุม (Controlling) 
 
การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน (Ytot) 
Y1  หมายถึง  บริการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (Individual 

Inventory Service) 
Y2  หมายถึง  บริการสารสนเทศ (Information Service)  
Y3  หมายถึง  บริการให้ค าปรึกษา (Counseling Service) 
Y4 หมายถึง  จัดวางตัวบุคคล (Placement Service) 
Y5 หมายถึง  บริการติดตามและประเมินผล (Follow up Service and Research) 
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ตารางที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สงักัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้าน 

     ** มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 16 พบว่า การบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมาก (rxy=0.920) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารของผู้บริหารรายด้าน (X1-X4) กับการ
ด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน (Yt0t) พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                                   
ทุกด้าน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง .789-.922                                     
เมื่อเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แล้ว พบว่า การบริหารของผู้บริหารด้านการจัดองค์การ (X2) 
กับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน (Yt0t) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .922 การบริหารของ
ผู้บริหารด้านการน า (X3) กับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน (Yt0t) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
.880 การบริหารของผู้บริหารด้านการวางแผน (X1) กับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน (Yt0t) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .871 และการบริหารของผู้บริหารด้านการควบคุม (X4) กับการด าเนินงาน
แนะแนวในโรงเรียน (Yt0t) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .789 ความสัมพันธ์ดังกล่าว มีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะคล้อยตามกัน ซึ่งการบริหารของผู้บริหารที่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนมากที่สุด คือ การบริหารของผู้บริหาร
ด้านการจัดองค์การ รองลงมาคือ การบริหารของผู้บริหารด้านการน า และน้อยที่สุดคือ การบริหาร
ของผู้บริหารด้านการควบคุม 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารของผู้บริหารโดยภาพรวม (Xtot) กับการ
ด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนรายด้าน (Y1–Y5) พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ทุกด้าน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง                                 
.789-.963 เมื่อเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แล้วพบว่า การบริหารของผู้บริหาร (Xtot) กับการ

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Yt0t 
X1 .979** .702** .670** .602** .700** .871** 
X2 .572** .951** .962** .805** .817** .922** 
X3 .537** .842** .879** .971** .728** .880** 
X4 .577** .570** .577** .501** .604** .789**. 
Xtot .963** .831** .920**. .789** .800** .920** 
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ด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนด้านการบริการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .963 การบริหารของผู้บริหาร (Xtot) กับการด าเนินงานแนะแนวใน
โรงเรียนด้านการบริการให้ค าปรึกษา (Y3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .920การบริหารของ
ผู้บริหาร (Xtot) กับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนด้านการบริการสารสนเทศ (Y2) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ .831 การบริหารของผู้บริหาร (Xtot) กับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนด้าน
การบริการติดตาม (Y5) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .800 และการบริหารของผู้บริหาร (Xtot) 
กับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนด้านการจัดวางตัวบุคคล (Y4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .789 ความสัมพันธ์ดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
คล้อยตามกัน ซึ่งการบริหารของผู้บริหารที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับการด าเนินงานแนะแนว                                
ในโรงเรียนมากที่สุด คือ การด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนด้านการบริการศึกษารวบรวมข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล รองลงมาคือ การด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนด้านการบริการให้ค าปรึกษา 
และน้อยที่สุด คือ การด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนด้านการจัดวางตัวบุคคล  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารของผู้บริหารรายด้าน (X1-X4) กับการ
ด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนรายด้าน (Y1–Y5) พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทุกด้าน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมาก โดยการบริหารของผู้บริหารด้านการวางแผน 
(X1) กับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนด้านการบริการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด เท่ากับ .979 รองลงมาคือ การบริหารของผู้บริหารด้านการน า 
(X3) กับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนด้านการจัดวางตัวบุคคล (Y4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
เท่ากับ .501 และรองลงมาคือ การบริหารของผู้บริหารด้านการจัดองค์การ (X2) กับการด าเนินงาน
แนะแนวในโรงเรียนด้านการบริการให้ค าปรึกษา (Y3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .962 
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง  พบว่าการบริหารของผู้บริหารด้านการควบคุม (X4) กับการ
ด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนด้านการจัดวางตัวบุคคล (Y4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อย
ที่สุด.501 รองลงมาคือการบริหารของผู้บริหารด้านการน า (X3) กับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน
ด้านการบริการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล (Y1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
.537 และรองลงมาคือการบริหารของผู้บริหารด้านการควบคุม (X4) กับการด าเนินงานแนะแนวใน
โรงเรียนด้านการบริการสารสนเทศ (Y2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ ากับ .570 ส าหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารของผู้บริหารรายด้านกับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนรายด้าน
ไม่พบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับน้อย 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การบริหารของผู้บริหารกับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 
โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อทราบการบริหารของผู้บริหารในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) เพื่อทราบการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 3) เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกับการ
ด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่มตัวอย่าง 
คือ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 61 โรง โดยมีผู้ให้ข้อมูล 
คือ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน และครูแนะแนว จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 112 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน โดย ตอนที่ 1 เป็นการสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การสอบถามเกี่ยวกับการบริหารของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และตอนที่ 3 การสอบถามเกี่ยวกับ
การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( )  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
สรุปผลการวิจยั 

 
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงสภาพที่แท้จริง

สามารถน าไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์กับการบริหารงานของโรงเรียน โดยผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สรุปผลเป็นประเด็นส าคัญได้ ดังนี้  

1. การบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                                   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการน า                             
โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้  ด้านการน า ด้านการวางแผน ด้านการ
ควบคุม และด้านการจัดองค์การ 
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2. การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ
ตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
บริการสารสนเทศ บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามและประเมินผล และบริการให้ค าปรึกษา  

3. การบริหารของผู้บริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน ส ากัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกันทุกคู ่ 
 

อภิปรายผล 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อให้
ทราบสภาพที่แท้จริงของการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี ้ 

1. การบริหารขอโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                                     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา                                   
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน และระดับมาก 3 ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิม                                       
เลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การน า การวางแผน การควบคุม และการจัดองค์การ ซึ่งทั้งนี้ ด้านการน า 
ที่อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ต าแหน่งแล้วจะต้องผ่านการฝึกอบรม
อย่างเข้ม เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและพฤติกรรมการบริหารตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด                                  
โดยส่วนใหญ่จะครอบคลุมการบริหารด้านการวางแผน การน า การตัดสินใจ การจัดการองค์กร                                  
การควบคุมการประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การมีอ านาจอิทธิพล การประเมิน เพราะผู้บริหารเป็น
บุคคลที่มีความส าคัญกับองค์กรต่าง ๆ เป็นผู้ที่จะน าพาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จตามความคาดหวัง
เป็นผู้ที่จะท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เนื่องปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้าน
การศึกษาสูงขึ้น อาจมาจากจ านวนโรงเรียนที่เพิ่มมากขึ้น จ านวนประชากรลดลงในทุกระดับอายุ  
อาจมีสาเหตุมาจากโครงสร้างประชากรที่คนไทยมีลูกน้อยลงประชากรวัยเรียนจึงลดลง และในภาวะที่
สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้านของเศรษฐกิจ สังคมการเมือง 
รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตลอดจนการพัฒนาสื่อต่าง ๆ อย่างรวดเร็วซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดความเจริญในหลายด้าน ตลอดจนทางด้านการเปิดกว้างของข้อมูล
ข่าวสารโดยมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อความทันสมัย อันส่งผลต่อสภาพการด ารงชีวิตตลอดจนความเชื่อ 
ค่านิยม และสภาพสังคมไทย ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิดปัญหาในหลายด้าน เช่น การเลียนแบบสื่อ
ในทางที่ผิด ความตึงเครียดจากการแข่งขันกับผู้อื่น ค่านิยมสมัยใหม่ที่ท าให้เยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่
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ไม่ถูกไม่ควร โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ก าลังศึกษาในโรงเรียน ดังนั้นผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อ
โรงเรียนสูงขึ้น ที่ต้องอาศัยการศึกษาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ อีกทั้ง
ปัจจุบันผู้ปกครองเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษามากขึ้นรวมถึงค่านิยมของสังคมที่สะท้อนออกมา
ว่าการศึกษาก่อให้เกิดโอกาสและต้นทุนทางสังคมที่เพิ่มขึ้น ท าให้การบริหารของผู้บริหารต้องเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญามีความสุข มีศักยภาพในการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพ  มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง มีความสุข                                   
ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก คือรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้                                   
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ โดยอาศัยการบริหารของ
ผู้บริหารด้านการน า เป็นสภาวะที่ผู้น าใช้ความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุจุดหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การที่ผู้น าจะเป็นผู้น าที่มีศักยภาพ
ดังกล่าวได้พึงท าความเข้าใจทฤษฎีการจูงใจ (Motivation) ภาวะผู้น า (Leadership) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และการบริหารกลุ่ม (Group) เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม การน าหรือการ
สั่งการ เป็นการใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจบุคลากรหรือสมาชิกองค์กร ให้ปฏิบัติงานและน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ระบุไว้ หรือเป็นกระบวนการจัดการให้สมาชิกในองค์กรท างานร่วมกันได้ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจถ่องแท้ได้ยาก การน าหรือการสั่งการจึงต้อง
ใช้ความสามารถหลายเรื่องควบคู่กันไป งานที่สั่งไปนั้นส าเร็จลุล่วงด้วยดีน ามาซึ่งการลดข้อผิดพลาดใน
การด าเนินกระบวนการการท างานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร และการบริหารที่ดี                                       
ก็ต้องมี การวางแผน การควบคุม และการจัดองค์การ ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจส าคัญล าดับต้น ๆ ต่อมา
จากการน า เพราะต้องด านเนินการจัดการชี้น าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้บริหารหรือ
ผู้น าคาดหวัง ซึ่งมีการด าเนินการนิเทศแบบผู้บริหารให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชา และมีบทบาทการ
จูงใจทั้งทางบวกและทางลบในการท างาน โดยที่ผู้บริหารมีการจัดการและเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการด าเนินงานการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้การติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการ 
โดยที่ผู้บริหารมีบทบาทเป็นผู้ลดความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจภายในองค์กรอีกด้วยทั้งมีการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบโดยแต่งตั้งคณะท างานอย่างชัดเจน จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน                                 
โดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกลยุทธ์ขององค์กร โดยให้มีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
จัดท าแผน ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติตามปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์                                                      
ที่วางไว้ทั้งยังมีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรสามารถด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ และมี การ
จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันอย่างถูกต้องและชัดเจน ครอบคลุมภารกิจขององค์กรมีการ
สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมระดมความคิดในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียน จึงท าให้ การบริหาร
ของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดม แก้วสะโร พบว่า การบริหารของผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ส่งผลต่อการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาสงขลา                             
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ประไพ อุดมผล พบว่า การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเดชา พวงงาม พบว่า ภาวะผู้น ากับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม 
สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2. จากผลการวิจัย พบว่า การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ที่ตั้งไว้ว่า การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายการด าเนินงานแนะแนว เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย ได้แก่ บริการสารสนเทศ บริการติดตามและประเมินผล บริการจัดวางตัวบุคคล และ
บริการให้ค าปรึกษา อยู่ในระดับมาก แต่เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านบริการศึกษารวบรวมข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่าและระดับมากที่สุด 1 ด้าน อาจเป็นเพราะบริการศึกษารวบรวมข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล ทุกโรงเรียนต้องมีระเบียนสะสมนักเรียนเป็นรายบุคคลอยู่ทุกโรงเรียน จึงท า
ให้ครูทุกคนรู้จักและร่วมกันท า เพราะ ทุกโรงเรียนและคุณครูประจ าชั้นต้องวางแผนการเก็บข้อมูล
นักเรียนในแต่ละปี จัดหา จัดสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักเรียน พัฒนาเทคโนโลยีในการศึกษา
รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้ และ 
บริการให้ค าปรึกษาระดับคะแนนน้อยสุด เพราะว่า ครูส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่มากเกินไปจนท าให้มี
การวางแผนกระบวนการสัมพันธภาพต่อกันทางวิชาชีพระหว่างผู้ให้การปรึกษากับผู้ขอรับการปรึกษา 
และไม่มีงบประมาณสร้างห้องให้ค าปรึกษาอย่างมิดชิด เพราะการจัดบริการให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยให้
ผู้รับการปรึกษาเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ป้องกันปัญหาและวางโครงการในปัจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ และส่วนตัว – สังคม 
บริการให้การปรึกษา จึงเป็นหัวใจของการแนะแนว เนื่องจากเป็นบริการที่ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน
ที่มีปัญหาโดยตรง ทั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ผู้ให้การปรึกษา (Counselor) จึงต้องได้รับการศึกษา
ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกทักษะ ในการให้การปรึกษา การใช้เครื่องมือและวิธีต่าง ๆ ในการส ารวจข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล การรวบรวมข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนไว้ในระเบียนสะสมการด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล การศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ปัญหานักเรียนเป็นรายกรณี                                    
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ การจัดให้นักเรียนเขียนอัตชีวประวัติของ
ตนเองเพื่อให้ครูได้รู้จักนักเรียนดีขึ้น การเก็บข้อมูลโดยการสังเกต การสอบถาม และอื่น ๆ การใช้
ประโยชน์เพื่อการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ การเยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ทุกคนในบ้านเพื่อให้ทราบ
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ข้อมูลนักเรียนอย่างครบถ้วนและการจัดท าแบบทดสอบทางจิตวิทยาแก่ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้โรงเรียนต้อง                                     
จัดกิจกรรมแนะแนว และให้บริการแนะแนวให้แก่นักเรียนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาที่ได้ก าหนดการบริหารการด าเนินงานแนะแนว
ในโรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนจึงต้องก าหนดแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรมการด าเนินงานแนะแนวไว้ในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน                                 
จัดกิจกรรมแนะแนวตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการแนะแนว เพื่อรองรับการประเมินจากภายนอก                               
มีการก าหนดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไว้ในโครงการการบริหารงาน ที่ชัดเจน จัดครูรับผิดชอบชั่วโมงแนะ
แนว จัดให้มีบริการแนะแนวครบทั้ง 5 บริการ ครอบคลุมด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการกิจกรรมแนะ
แนวเข้ากับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า                                       
บางโรงเรียนแม้จะมีการก าหนดแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมการด าเนินงานแนะแนวไว้ใน
แผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนที่ชัดเจน แต่ในทางปฏิบัตินั้นยังไม่ได้รับการเอา
ใจใส่อย่างจริงจังจากผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครูแนะแนวในโรงเรียนบางแห่ง ไม่ได้จบทางด้าน
จิตวิทยาหรือการแนะแนวโดยตรง จบวิชาเอกอื่นมาจึงยังไม่มีความเข้าใจในงานแนะแนวที่ลึกซึ้ง                                        
ให้ความส าคัญและส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวไม่ต่อเนื่อง บางโรงเรียนครูแนะแนวขาดแต่ไม่
สามารถขออัตราเพิ่มได้เพราะผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญบางโรงเรียน พบว่า ห้องแนะแนวไม่มีห้อง                                  
ให้ค าปรึกษาที่เป็นสัดส่วนที่นักเรียนสามารถเข้ารับบริการได้ ครูและผู้ปกครองไม่ได้รับการส่งเสริมให้
มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญ ของงานแนะแนวที่น้อยมากและประเด็นส าคัญที่ทุก
โรงเรียนพบเหมือนกันคือ ผู้บริหารขาดการนิเทศ ติดตามประเมินผลงานแนะแนวที่เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารบางคนไม่ได้ให้ความส าคัญและเอาใจใส่อย่างจริงจังกับงาน                           
แนะแนว ขาดความรู้ความเข้าใจทางการแนะแนว สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพร กสานติ์ศรี ที่ได้
วิจัย เรื่อง การพัฒนาการด าเนินงานแนะแนวโรงเรียนพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจังและชัดเจน
ทั้งทางด้านผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง 2) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบงานแนะแนวขาดความรู้
ความเข้าใจ ประสบการณ์และทักษะด้านกระบวนการด าเนินงานแนะแนว ขาดการด าเนินงานที่
ต่อเนื่องเป็นระบบ 3) ผู้บริหารขาดการก ากับ ติดตาม และการนิเทศภายในงานแนะแนวอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติในการบริหารงานแนะแนว 4) ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในเขต
บริการ ไม่เข้าใจและไม่เห็นความส าคัญทางด้านการแนะแนวของโรงเรียน  ส่วนประเด็นที่ พบว่า                                        
บางแห่งไม่มีแบบทดสอบทางการแนะแนว เช่น แบบทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบวัดความถนัด 
เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ก็พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต
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บริการแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง นักเรียนสามารถไม่เข้าถึงข่าวสารในระบบเทคโนโลยีใหม่ๆได้  เช่น                          
การสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต การเข้าถึงเว็บไซต์ของสถาบันทาง
การศึกษาเป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ แกมบิล (Gambil) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน า
เทคโนโลยีมาให้บริการแนะแนวจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการให้บริการให้ค าปรึกษาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.โดยการเข้าระบบสืบค้น
ทาง WorldWide Web (WWW) ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการใช้                            
แนะแนว การให้ค าปรึกษาการแนะแนวของผู้ให้ค าปรึกษาต้องพัฒนาไปสู่การใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน จุดประสงค์.เพื่อจัดหารูปแบบการบริการใหค าปรึกษาที่หลากหลายโดยการรวบรวม
เครื่องมือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตให้ประโยชน์แก่นักเรียนได้ และใน
ขณะเดียวกัน พบว่า บางโรงเรียนมีการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการด าเนินงาน
แนะแนว ส่งเสริมบูรณาการงานแนะแนวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมอบหมายให้ครูประจ า
ชั้นมีส่วนร่วมในการคัดกรองผู้เรียนเพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิภา ชัยยะ ที่ได้วิจัย เรื่อง การบริหารงานแนะแนวมิติใหม่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว ควรมี
ส่วนร่วมในการวางแผนด้านโครงสร้างระบบ งานแนะแนว ด้านบุคลากรแนะแนว ด้านงบประมาณ
และด้านการจัดการแนะแนว โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแนะแนวระดับจังหวัด จัดตั้ง
ศูนย์แนะแนวประจ าจังหวัด โรงเรียนควรด าเนินงานตามแผนและปฏิทินการปฏิบัติงานมีการประสาน
ความร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
การแนะแนว ที่ส าคัญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างจริงจัง 

3. จากผลการวิจัยการบริหารของผู้บริหารกับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 .โดยภาพรวมพบว่า มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก                                        
ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่ามีความสัมพันธ์กันทุกคู่ 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที ่ตั ้งไว้ว่า การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหาร
ของโรงเรียน ด้านการน าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของผู้บริหารโรงเรียนที่มีหน้าที่บริหารงานต่าง ๆ 
ในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  ดังนั้นหากผู้บริหารโรงเรียน                               
ในสภาวะที่ผู้น าใช้ความพยายามที่จะให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมาย                           
ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการที่ผู้น าจะเป็นผู้น าที่มีศักยภาพดังกล่าว                                      
ได้พึงท าความเข้าใจทฤษฎีการจูงใจ (Motivation) ภาวะผู้น า (Leadership) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) และการบริหารกลุ่ม (Group) เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมการน าหรือการ
สั่งการเป็นการใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจบุคลากรหรือสมาชิกองค์กรให้ปฏิบัติงานและน าไปสู่ความส าเร็จ
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ตามเป้าหมายที่ระบุไว้ หรือเป็นกระบวนการจัดการให้สมาชิกในองค์กรท างานร่วมกันได้ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจถ่องแท้ได้ยาก การน าหรือการสั่งการจึงต้อง
ใช้ความสามารถหลายเรื่องควบคู่กันไป งานที่สั่งไปนั้นส าเร็จลุล่วงด้วยดีน ามาซึ่งการลดข้อผิดพลาด                                      
ในการด าเนินกระบวนการการท างานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร เป็นผู้มีการวางแผน
งาน มีการควบคุมงาน การจัดการองค์กร และการน าด้านสติปัญญา มีความรู้ ไหวพริบดี มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าในการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อน ามาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานย่อมส่งผลต่อการด าเนินงานในโรงเรียน ทุกด้าน โดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในประเด็นที่พบว่าผู้บริหารบางคนมีความรู้ดี  มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์มีความ
รับผิดชอบ แต่ก็ยังพบว่า ผู้บริหารบางคนยังขาดวิสัยทัศน์ ไม่มีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานจึงเข้าถึง
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ปฏิบัติงานได้ไม่ดีพอ มอบงานให้ท าที่ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความ
ถนัดของผู้ปฏิบัติงานอย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้บริหารบางคนให้ความส าคัญกับการศึกษาโดยการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเห็นได้จากมีผู้บริหารจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ไปศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาสม่ าเสมอ เปิดใจกว้างรับประสบการณ์และนวัตกรรม                                    
ใหม่ ๆ และให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนได้อบรม สัมมนาและศึกษาต่อแสดงให้เห็นว่า 
การบริหารย่อมส่งผลต่อการด าเนินงานทุก ๆ ด้านสอดคล้องกับงานวิจัยของเอคิน (Eakin) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารของโรงเรียน St. Louis พบว่า การบริหารของผู้น าอยู่ในระดับมากและการบริหาร
จ าเป็นต้องมีกระบวนการวางแผนและท าให้ประสบความส าเร็จ คือความรับผิดชอบ ความเฉลียวฉลาด                                           
มีไหวพริบเฉียบแหลมมีความยืดหยุ่นในหน้าที่มีความเข้าใจในระบบครอบครัวของผู้ร่วมงานในแต่ละ
คน.นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรารภ หลงสมบุญที่ได้วิจัย เรื่อง จีรภา แสงแก้ว 
พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
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ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง การบริหารของผู้บริหารกับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากข้อค้นพบการวิจัย.การอภิปรายผลผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนให้ดี
ยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้ 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีนโยบายส่งเสริมเรื่องการบริหาร
ของโรงเรียนด้านการจัดองค์การกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนโดยการจัดอบรมสัมมนาทาง
วิชาการให้กับผู้บริหารโรงเรียน ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร
โรงเรียนด้วยกัน  

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการบริหารของ                                                  
โรงเรียนด้านการจัดองค์การกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนให้มากขึ้น เช่น การจัดประชุม 
อบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดองค์การกับการด าเนินงาน
แนะแนวของโรงเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้โดยผ่านการจัดบริการแนะแนวที่ครอบคุมทั้ง 5 บริการ                                    
และนวัตกรรมใหม่  

3. ผู้บริหารของโรงเรียนควรจัด อบรม สัมมนาทางวิชาการด้านการด าเนินงานแนะแนว
ของโรงเรียนโดยผ่านการจัดบริการแนะแนวที่ครวบคุมทั้ง 5 บริการและพัฒนาตนเองในด้านการ
ปรับตัวให้เป็นผู้รอบรู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์อยู่เสมอเพื่อจะได้น ามาจัดกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียน
โดยผ่านการจัดบริการแนะแนวที่ครอบคุมทั้ง 5 บริการที่จะส่งผลถึงการบรรลุประสิทธิผลของ
โรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของระดับภูมิภาค 
2. ควรมีการศึกษาการบริหารของโรงเรียนที่ส่งผลต่อการด าเนินงานแนะแนวของ

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. 

จีรภา แสงแก้ว. "คุณลักษณะของผู้บริหารส่งผลต่อการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัด
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โรงเรียนสังกัดเทศบาล." วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. 

บุญทัน ดอกไธสง. การจัดองค์การ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2557. 
บุญรัตน์ โตทอง. หลักการจัดการ.  กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพฯ, 2557. 
ประไพ อุดมผล. "การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 

ประภาศน์ อวยชัย และคณะ. "การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา." 2556. 

ปรัชญา เวสารัชช์. หลักการจัดการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ,์ 2554. 
ฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร. หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร. เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2558. เข้าถึง
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ส านักวิชาการและมารตรฐานการศึกษา. "แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับที่ 

11 (พ.ศ. 2555 – 2559)." ม.ป.ป. 
สุธัญญา สมานวงศ์. "การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินการวิจัยในชั้น

เรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร." วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2552. 

สุนี จันสกุล. "สภาพปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดระนอง." วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร แ น ะ แ น ว  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2538. 

สุรกุล, ปิยนุช. "การศึกษาความต้องการในการใช้บริการกิจกรรมแนะแนวของนักเรียนโรงเรียนสังกัด
ส านักงานพันธกิจศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย." วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551. 

สุรัสวดี ราชกุลชัย. การวางแผนและควบคุมทางการบริหาร.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2547. 

สุวิชชา ตรีนาจ. "การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการแนะแนว 5 บริการ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด." วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552. 

เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. 
อุไรภรณ์ บุดดี. "ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี." วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550. 
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ภาคผนวก ก 
 หนังสือขอความอนุเคราะหต์รวจเครื่องมอืและรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอื 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1. รองศาสตราจารย์  ดร.ธีรศกัดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ 
 วุฒิทางการศึกษา : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ต าแหน่งปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สาขาวิชาการศึกษา  
   ภาควิชาพื้นฐาน ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 
2. นายนพดล  เด่นดวง  
 วุฒิทางการศึกษา  : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ต าแหน่งปัจจุบัน   :  ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
   (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 
3. นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย 
 วุฒิทางการศึกษา  :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ต าแหน่งปัจจุบัน   :  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
   (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 
4. นางศุภลักษณ ์ รัศมีแจ่ม 
 วุฒิทางการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  :  ครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
   (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 
5. นางสาวสุธาทพิย์  สุวรรณม่วง 
 วุฒิทางการศึกษา  :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  :  หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 ค่าความตรง (IOC) ของเครื่องมือวิจัย 
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ผลการหาค่าความตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัย 
เรื่อง การบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

ข้อ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

x1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x4 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
x5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x7 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
x8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x12 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
x13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x14 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
x15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x24 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
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ข้อ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

x25 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
x26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x42 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x43 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x47 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x48 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x49 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x50 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x51 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
x52 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
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ข้อ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

y1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y12 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
y13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y15 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
y16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y22 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
y23 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
y24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
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ข้อ 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวม ค่า IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

y29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y41 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
y42 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
y43 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y44 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
y45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y46 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
y47 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
y48 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y49 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
y50 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้
y51 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได ้
y52 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได ้

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 หนังสือขอทดลองเครื่องมอืและรายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือ 
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รายชื่อโรงเรียนที่ใชใ้นการทดลองเครื่องมอื 
 

1. โรงเรียนปัญญาวรคุณ จ.กรุงเทพมหานคร 
2. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จ.กรุงเทพมหานคร 
3. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 
4. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค ์ จ.กรุงเทพมหานคร 
5. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน ์(ทวีวัฒนา) ในพระราชูถัมภ์ฯ จ.กรุงเทพมหานคร 
6. โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานข า จ.กรุงเทพมหานคร 
7. โรงเรียนวัดอินทาราม จ.กรุงเทพมหานคร 
8. โรงเรียนศึกษานารี จ.กรุงเทพมหานคร 
9. โรงเรียนทวีธาภิเศก จ.กรุงเทพมหานคร 
10. โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม จ.กรุงเทพมหานคร 
11. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง จ.กรุงเทพมหานคร 
12. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จ.กรุงเทพมหานคร 
13. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร 
14. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จ.กรุงเทพมหานคร 
15. โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จ.กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 ค่าความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือวิจัย 
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ค่าความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือการวิจัย 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.971 104 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

x1 432.37 962.723 .587 .971 

x2 432.67 949.126 .637 .971 

x3 432.23 971.909 .333 .971 

x4 432.37 962.723 .587 .971 

x5 432.37 962.723 .587 .971 

x6 432.67 949.126 .637 .971 
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x7 432.63 951.413 .623 .971 

x8 432.50 956.948 .729 .971 

x9 432.50 956.948 .729 .971 

x10 432.50 970.121 .304 .971 

x11 432.37 962.723 .587 .971 

x12 432.50 956.948 .729 .971 

x13 432.77 949.495 .692 .971 

x14 432.50 956.948 .729 .971 

x15 432.37 962.723 .587 .971 

x16 432.23 971.909 .333 .971 

x17 432.37 975.895 .131 .971 

x18 432.37 975.895 .131 .971 

x19 432.50 956.948 .729 .971 

x20 432.50 956.948 .729 .971 

x21 432.50 956.948 .729 .971 

x22 432.70 947.459 .449 .971 

x23 432.83 941.592 .548 .971 

x24 432.80 952.993 .578 .971 

x25 432.63 960.861 .602 .971 

x26 432.63 960.861 .602 .971 

x27 432.63 960.861 .602 .971 

x28 432.37 962.723 .587 .971 
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x29 432.67 949.126 .637 .971 

x30 432.50 956.948 .729 .971 

x31 432.50 956.948 .729 .971 

x32 432.50 956.948 .729 .971 

x33 432.67 962.299 .357 .971 

x34 432.37 975.895 .131 .971 

x35 432.37 966.171 .467 .971 

x36 432.37 966.171 .467 .971 

x37 432.50 970.121 .304 .971 

x38 432.23 971.909 .333 .971 

x39 432.37 962.723 .587 .971 

x40 432.37 962.723 .587 .971 

x41 432.63 960.861 .602 .971 

x42 432.53 954.947 .508 .971 

x43 432.50 956.948 .729 .971 

x44 432.93 955.720 .441 .971 

x45 432.37 962.723 .587 .971 

x46 432.37 962.723 .587 .971 

x47 432.53 954.947 .508 .971 

x48 432.50 953.776 .570 .971 

x49 432.63 947.964 .701 .971 

x50 432.37 962.723 .587 .971 
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x51 432.63 947.964 .701 .971 

x52 432.93 943.926 .667 .971 

y1 432.90 969.886 .419 .971 

y2 433.17 964.695 .360 .971 

y3 433.07 979.926 .000 .971 

y4 433.13 964.602 .375 .971 

y5 432.97 954.585 .528 .971 

y6 433.57 961.633 .572 .971 

y7 433.30 967.045 .475 .971 

y8 433.57 961.633 .572 .971 

y9 433.30 967.045 .475 .971 

y10 432.73 967.306 .415 .971 

y11 432.90 977.403 .100 .971 

y12 433.17 972.213 .176 .971 

y13 432.90 969.886 .419 .971 

y14 433.33 974.644 .181 .971 

y15 433.30 967.045 .475 .971 

y16 433.40 951.766 .590 .971 

y17 433.13 957.085 .567 .971 

y18 433.20 942.234 .522 .971 

y19 433.30 967.045 .475 .971 

y20 433.13 957.085 .567 .971 
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y21 433.40 959.283 .427 .971 

y22 433.40 959.283 .427 .971 

y23 433.40 951.766 .590 .971 

y24 433.30 967.045 .475 .971 

y25 433.13 964.602 .375 .971 

y26 433.57 961.633 .572 .971 

y27 433.30 967.045 .475 .971 

y28 433.17 964.695 .360 .971 

y29 433.57 961.633 .572 .971 

y30 433.57 954.461 .518 .971 

y31 433.23 982.737 -.124 .972 

y32 433.13 964.602 .375 .971 

y33 433.57 954.461 .518 .971 

y34 433.13 957.085 .567 .971 

y35 432.97 954.585 .528 .971 

y36 432.97 954.585 .528 .971 

y37 433.13 964.602 .375 .971 

y38 433.13 964.602 .375 .971 

y39 432.90 977.403 .100 .971 

y40 432.90 977.403 .100 .971 

y41 433.30 967.045 .475 .971 

y42 433.13 957.085 .567 .971 
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y43 433.40 959.283 .427 .971 

y44 432.97 954.585 .528 .971 

y45 433.30 967.045 .475 .971 

y46 433.57 961.633 .572 .971 

y47 433.30 967.045 .475 .971 

y48 433.13 957.085 .567 .971 

y49 433.57 961.633 .572 .971 

y50 432.73 967.306 .415 .971 

y51 433.30 967.045 .475 .971 

y52 433.13 957.085 .567 .971 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

และรายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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รายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เรื่อง การบริหารของผู้บริหารกับการด าเนนิงานแนะแนวในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
2 โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม 
3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 

4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
5 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม นครปฐม 
6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม 
7 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม นครปฐม 
8 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม 
9 โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา นครปฐม 

10 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 
11 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา นครปฐม 
12 โรงเรียนคงทองวิทยา นครปฐม 
13 โรงเรียนบา้นหลวงวิทยา นครปฐม 
14 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ นครปฐม 

15 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นครปฐม 
16 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 
17 โรงเรียนบางเลนวิทยา นครปฐม 
18 โรงเรียนแหลมบัววิทยา นครปฐม 
19 โรงเรียนสามพรานวิทยา นครปฐม 
20 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นครปฐม 

21 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครปฐม 
22 โรงเรียนบางหลวงวิทยา นครปฐม 
23 โรงเรียนสถาพรวิทยา นครปฐม 
24 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา นครปฐม 
25 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา นครปฐม 
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ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด 
26 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชฯ นครปฐม 

27 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม นครปฐม 
28 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 
30 โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 
31 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สุพรรณบุรี 
32 โรงเรียนบางปลาม้าฯ สุพรรณบุรี 
33 โรงเรียนวังหวา้ราษฎรสามัคคี สุพรรณบุรี 

34 โรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา สุพรรณบุรี 
35 โรงเรียนบางแม่หม้ายฯ สุพรรณบุรี 
36 โรงเรียนศรีประจันตฯ สุพรรณบุรี 
37 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา สุพรรณบุรี 
38 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา สุพรรณบุรี 
39 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี 

40 โรงเรียนอทูอง สุพรรณบุรี 
41 โรงเรียนอทูองศึกษาลัย สุพรรณบุรี 
42 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี 
43 โรงเรียนดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี 
44 โรงเรียนบางลี่วิทยา สุพรรณบุรี 

45 โรงเรียนสองพี่นองวิทยา สุพรรณบุรี 
46 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา สุพรรณบุรี 
47 โรงเรียนบอสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี 
48 โรงเรียนหนองวัลยเ์ปรียงวิทยา สุพรรณบุรี 
49 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี 
50 โรงเรียนทงุแฝกพิทยาคม สุพรรณบุรี 

51 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี 
52 โรงเรียนบอกรุวิทยา สุพรรณบุรี 
53 โรงเรียนทุง่คลีโคกช้างวิทยา สุพรรณบุรี 
54 โรงเรียนดา่นช้างวิทยา สุพรรณบุรี 
55 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี 
56 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 9 

...................................................... 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาการบริหารกับการด าเนินงานแนะแนวของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

2. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 การสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การสอบถามเกี่ยวกับการบริหารของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 ตอนที่ 3 การสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
3. ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนว 
4. ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด แต่จะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียนต่อไป จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อค าถามตามสภาพความเป็นจริง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

 
 นางสาวอรินทรา อยู่หลาบ 
 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  การสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน (  ) หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. 
เพศ 
     (  )   ชาย  
     (  )   หญิง 

2. 

อายุ  
     (  )   เท่ากับ หรือ น้อยกว่า  25 ปี 
     (  )   26 – 35 ปี 
     (  )   36 – 45 ปี 
     (  )   46 ปีขึ้นไป 

3. 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
     (  )   ปริญญาตร ี
     (  )   ปริญญาโท 
     (  )   ปริญญาเอก 

4. 
ต าแหน่ง/หน้าที่หลัก 
     (  )   ผู้บริหารโรงเรียน  
     (  )   ครูแนะแนว 

5. 

ประสบการณ์ในการท างานตามต าแหน่ง/หน้าที่หลัก 
     (  )   น้อยกว่า  10 ปี 
     (  )   10 – 19 ปี 
     (  )   20 – 29 ปี 
     (  )   30 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 การสอบถามเกี่ยวกับการบริหารของโรงเรียน  
ค าชี้แจง ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามสภาพ

จริงที่ปรากฏ 1 ข้อ เพียง 1 ค าตอบ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดช่วงระดับความคิดเห็นไว้เป็น                                   
5 ระดับ ดังนี ้

 ระดับ  5  หมายถึง  การบริหารของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง  การบริหารของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 

  3  หมายถึง  การบริหารของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  การบริหารของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 
  1  หมายถึง  การบริหารของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ข้อที่ การบริหารของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การวางแผน ( Planning ) 

1. 
มีการก าหนดวิธีการการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเป็น
ขั้นตอน อย่างชัดเจนไว้ล่วงหน้า 

     

2. มีการคิดวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กร      
3. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรชัดเจน      

4. 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์และความต้องการที่สอดคล้อง
กับนโยบาย      

     

5. 
มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร 

     

6. มีการจัดท าแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว             

7. 
มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอ 

     

8. 
มีการจัดสรรงบประมาณให้เข้ากับแผนงานเพื่อสามารถ
บริหารงานให้มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค ์

     

9. 
มีการคิดวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจ ากัดที่จะ
เกิดขึ้น และมีวิธีการแก้ไขอุปสรรคข้อจ ากัดนั้น ๆ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

     

10. 
มีการก าหนดช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการ
ท างานอย่างชัดเจน 
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ข้อที่ การบริหารของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

11. 
มีการก าหนดการเขียนแผนและสร้างกิจกรรมที่ต้องการ 
เพื่อไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

     

12. 
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ การควบคุมงานแต่
ละส่วนแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 

     

13. 
มีการก าหนดรูปแบบความร่วมมือและการประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน 

     

14. 
ผู้บริหารให้โอกาสและเอื้ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

     

การจัดองค์การ (Organizing) 
15. มีการก าหนดการประชุมจัดงานระบบการท างานอย่าง

เหมาะสม 
     

16. มี ก า ร ก า ห น ด บ ท บ าท ห น้ า ที่  ต ร งต าม ค ว าม รู้ 
ความสามารถ 

     

17. มีการแบ่งงานระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่
ละคนได้ชัดเจน 

     

18. มีการก าหนดสายการบังคับบัญชา อ านาจการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน 

     

19. มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานอย่างชัดเจน      
20. มีการก าหนดแผนงาน อย่างเป็นระบบและชัดเจน      
21. มีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานในองค์กรชัดเจน      

22. 
มีการควบคุมงานที่ ดี  มีความรับผิดชอบและมีการ
อ านวยการโดยตรง 

     

23. 
มีการจัดการระบบการสื่อสาร ช่วยประสานงานในหน้าที่
ต่าง ๆ ได้ดี 

     

24. 
มีการก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน การด าเนินงาน อย่าง
เป็นระบบและชัดเจน 

     

25. 
มีการมอบหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงานการบังคับ
บัญชาได้อย่างชัดเจน 
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ข้อที่ การบริหารของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

26. 
มีการวินิจฉัยการสั่งการที่ดี ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างสมาชิกในองค์กร 

     

27. 
มีการจัดการ ป้องกันการท างานที่ซ้ าซ้อนท าให้การบริหาร
องค์กรด าเนินไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

     

การน า  (Leading ) 

28. 
ผู้บริหารมีการจัดการชี้น าแนวทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วม
ปฏิบัติงานเพ่ือให้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

     

29. 
มี การด า เนิ นการนิ เทศ โดยผู้ บ ริห ารให้ ค าแนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

30. 
ผู้บริหารมีบทบาทในการจูงใจทางบวกเป็นแรงขับ
เคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรให้ท างานมุ่งไปสู่เป้าหมายได้
ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่วางไว ้

     

31. ผู้บริหารมีการจัดการโดยเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง      
32. มีการติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการกับผู้ใต้บังคับบัญชา      

33. 
ผู้บริหารมีบทบาทเป็นผู้ลดความขัดแย้ง และสร้างความ
เข้าใจภายในองค์กร 

     

34. 
มี ก ารก าหนดหน้ าที่ ค วาม รับ ผิ ดชอบ โดยแต่ งตั้ ง
คณะท างานอย่างชัดเจน 

     

35. 
มีการด าเนินการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานโดยก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินการตามกลยุทธ์ขององค์กรอย่าง
ชัดเจน 

     

36. 
มีการด าเนินการก าหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ตามปฏิทินปฏิบัติงานและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่
วางไว้ 

     

37. 
มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ ์

     

38. 
มีการด าเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรสามารถ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
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ข้อที่ การบริหารของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

39. 
มีการด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
ถูกต้องชัดเจน 

     

40. 
มีการด าเนินการครอบคลุมภารกิจขององค์กรโดยสร้าง
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

     

การควบคุม (Controlling) 
41. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์      

42. 
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน ์

     

43. 
มีการก าหนดการรายงานการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษร 

     

44. มีการก าหนดการรายงานการปฏิบัติงานด้วยวาจา      
45. มีการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน      

46. 
มีการด าเนินการน าผลการปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน 

     

47. มีการด าเนินการน าผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุง      

48. 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินกลยุทธ์
โรงเรียน 

     

49. มีการก าหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน      
50. มีการก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลให้ผู้บริหารทราบ      

51. 
มีการด าเนินการปรับปรุง แก้ไขกลยุทธ์ของโรงเรียนที่
บกพร่องให้ดีขึ้นและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์
ของโรงเรียน 

     

52. 
มี การด า เนิ นการตรวจตราและตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ตอนที่ 3 การสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
ค าชี้แจง ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามสภาพ

จริงที่ปรากฏ 1 ข้อ เพียง 1 ค าตอบ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดช่วงระดับความคิดเห็นไว้เป็น                                   
5 ระดับ ดังนี ้

 ระดับ 5 หมายถึง การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ
ที ่

การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
1. การด าเนินการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล      
2. การศึกษาส ารวจและวิเคราะห์ปัญหานักเรียนเป็นรายกรณี       
3. การใช้เครื่องมือและวิธีต่าง ๆ ในการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล      
4. การรวบรวมข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนไว้ในระเบียนสะสม      
5. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบ      

6. 
การจัดให้นักเรียนเขียนอัตชีวประวัติของตนเองเพื่อให้ครูได้รู้จักนักเรียน
ดีขึ้น 

     

7. การเก็บข้อมูลโดยการสังเกต การสอบถามและอื่น ๆ      
8. การใช้ประโยชน์เพื่อการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ      

9. 
การเยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์สมาชิกในบ้าน เพื่อให้ทราบข้อมูลนักเรียน
อย่างครบถ้วน 

     

10. การจัดท าแบบทดสอบทางจิตวิทยาแก่ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ      
บริการสนเทศ 

11. 
การประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียนของ
นักเรียน 

     

12. การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จ าเป็นเพื่อการตัดสินใจ      
13. การน าเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่นักเรียนใน      
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ข้อ
ที ่

การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
รูปแบบต่าง ๆ เช่นรายการเสียงตามสายของโรงเรียน เป็นต้น 

14. 
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ให้เป็นปัจจุบันและตรงกับความ
ต้องการของนักเรียน 

     

15. 
การจัดมุมสนเทศ บริการข้อมูลทางการศึกษา  อาชีพ  ส่วนตัวและสังคม
ให้กับนักเรียน 

     

16. 
การจัดป้ายสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จ าเป็น และทันสมัยแก่
นักเรียน 

     

17. 
การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับโลกของงาน การรักษาสุขภาพ 
การศึกษาต่อ ฯลฯ 

     

18. 
เชิญวิทยากร หรือผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพต่าง ๆ มาให้ความรู้กับ
นักเรียน 

     

19. 
จัดทั ศนศึ กษาตามสถาบั นการศึ กษา และแหล่ งเรียนรู้ อ าชีพ                   
ต่าง ๆ 

     

20. 
การร่วมจัดปฐมนิ เทศนักเรียนใหม่  เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ ใน
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ 

     

21. 
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีตา
แด่คุณครู 

     

บริการให้ค าปรึกษา 
22. การจัดให้มีบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนในช่องทางต่าง ๆ      
23. การส ารวจปัญหาเพื่อให้ค าปรึกษา      
24. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม      

25. 
มีแบบบันทึ กข้อมู ลการให้ ค าปรึกษาเป็ นรายบุ คคล และเป็ น                
รายกลุ่มแก่นักเรียน 

     

26. 
มีผลการด าเนินงานตามขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการที่ใช้ในการ
บริการ ให้ค าปรึกษาเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 

     

27. สามารถพูดคุยให้ค าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล      

28. 
ให้ ก า ร ชี้ แ น ะ ส่ ง เส ริ ม ค ว า ม รู้  ค ว า ม เข้ า ใจ ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น                               
ด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ และปฏิบัติตนในสังคม 
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ข้อ
ที ่

การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
29. การปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล      
30. การปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ

นักเรียนเป็นรายบุคคล 
     

31. การติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่เคยให้ค าปรึกษา      
บริการจัดวางตัวบุคคล 
32. การจัดบริการจัดทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ให้กับนักเรียน      
33. การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา      
34. การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนอาหารกลางวัน หรือจัดให้

รับประทานอาหารฟร ี
     

35. การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน      
36 การจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนตามความเหมาะสม      
37. การจัดนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความถนัดหรือที่

สนใจ 
     

38. การจัดบริการข้อมูลการศึกษาต่อแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เลือก
สาขาวิชาที่จะศึกษาต่อที่เหมาะสมกับความถนัดของนักเรียน 

     

39. การจัดส่งตัวนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีความผิดปกติ                    
ได้รับการบ าบัดรักษา 

     

40. ส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนให้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียน      
41. ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น ท างานพิเศษ

ระหว่างปิดภาคเรียน 
     

42. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางตัวบุคคล      
บริการติดตามและประเมินผล 
43. การติดตามผลนักเรียนที่มารับบริการแนะแนวเป็นรายบุคคล      
44. การติดตามผลนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน      
45. การติดตามผลนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา      
46. ติดตามศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษามาแนะน าเกี่ยวกับวิธีการเรียนให้

ประสบความส าเร็จ          
     

47. การสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับบริการแนะแนว      
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ข้อ
ที ่

การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

48. น าข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลไปใช้ในการประเมินผลการให้บริการ
แนะแนวด้านต่าง ๆ 

     

49. การประเมินผลระหว่างด าเนินงานและการประเมินผลเมื่อการ
ด าเนินงานสิ้นสุดลง 

     

50. การประเมินผลการจัดบริการแนะแนวด้านต่าง  ๆ เพื่ อท าสถิติ
เปรียบเทียบและปรับปรุงเพ่ือพัฒนางานแนะแนวต่อไป 

     

51. จัดกล่องรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนว      
52. น าผลการด าเนินการมาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานต่อไป      

 
 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

(ผู้วิจัย) 
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