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เจนอักษร และ อ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา. 170 หนา. 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบ 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 2) การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 และ 3) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 48 แหง ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 6 คน ประกอบดวย ผูบริหาร

สถานศึกษา รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบงานแนะแนว/หัวหนาวิชาการ หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน หัวหนา         

งานแนะแนว ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและครูประจําชั้น/ครูที่ป รึกษา รวม 288 คน   

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารตามแนวคิดของดูบริน และการดําเนินงานแนะแนว            

ในสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถ่ี คารอยละ คามัชฉิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
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โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย คือ ดานแรงจูงใจ        

ดานบุคลิกภาพ และดานสติปญญา  
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จากมากไปหานอย คือ ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว ดานการใหบริการแนะแนว และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน 

คือ ดานการบริหารการจัดการแนะแนว  
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 The purposes of this research were to identify 1) the characteristics of administrators in schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 8, 2) the guidance performance in schools under                      
the Secondary Educational Service Area Office 8 and 3) the characteristics of administrators affecting                
the guidance performance in school under the Secondary Educational Service Area Office 8. The samples                
of research were 48 schools under the Secondary Educational Service Area Office 8. The 6 respondents 
in each school were a school administrator, an academic assistant/a head of school academic department,                
a head of the student development activity, a head of guidance committee, a teacher who monitored                     
the student care system and an advisor with the total of 288. The instrument was a questionnaire concerning  
the characteristics of administrators based on Dubrin’concept and the guidance performance in school 
based on The Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. The statistics used for data analysis                 
were frequency, percentage and arithmetic mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. 

 
 The findings of this research were as follow: 
 1) The characteristics of administrators in schools under the Secondary Educational Service Area 
Office 8, as a whole and as an individual, were at a high level. In priority with arithmetic mean from 
maximum to minimum were motivation, personality traits, and cognitive factors. 
 2) The guidance performance in schools under the Secondary Educational Service Area Office 8, 
were found at a high level. When concern in each aspect, 2 aspect were at a high level. In priority with arithmetic 
mean from maximum to minimum were guidance activities, guidance service and 1 aspect was at medium level, 
guidance management. 
 3) The characteristics of administrators: personality traits and cognitive factors were affecting                    
the guidance performance in school under the Secondary Educational Service Area office 8 at a .05 level of 
statistical significance. By the findings found that cognitive factors affecting the guidance performance in overall,      
personality traits and cognitive factors affecting the guidance performance in the aspect of guidance activities,   
and personality traits and cognitive factors affecting the guidance performance in the guidance management.  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

 การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการพัฒนาประเทศ        

ในดานตาง ๆใหมีความกาวหนาและนําสมัย การพัฒนาดังกลาวตองอาศัยกําลังคนเปนปจจัยสําคัญ            

และการศึกษาเปนกระบวนการหน่ึงที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนใหดําเนินชีวิต            

ในสังคมไดอยางสันติสุขสามารถเกื้อหนุนตอการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมโดยเฉพาะ               

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) ใหความสําคัญกับการพัฒนา              

บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาและสรางความสมดุล                     

ในการพัฒนาทุกมิติอยางบูรณาการและเปนองครวม การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาใหมของโลก                   

ดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและสังคม เปนผลมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ ภัยพิบัติจากความไมสมดุล

ของธรรมชาติและการใหความสําคัญแกสิทธิมนุษยชนอยางจริงจังมากขึ้น ประเทศตางๆจึงมีการ

ปรับตัวเคลื่อนจากสังคมยุคขอมูลขาวสาร สารสนเทศ เขาสูยุคสังคมใหมที่ใชความรูเปนฐาน                    

ความอยูรอดของผูคนในยุคปจจุบันขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ และคุณภาพ แนวนโยบายของรัฐ           

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหรัฐตองคุมครองและพัฒนา            

เด็กและเยาวชนใหเปนผูมีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา คุณธรรมจริยธรรม แสดงถึง

จุดเนนของรัฐในการเตรียมความพรอมเด็กและเยาวชนใหเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เทคโนโลยีและการสื่อสาร การแขงขันทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี สงผลกระทบตอวิถีชีวิต          

ทุกมิติของมนุษย1 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี          

มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ มีจุดมุงหมายใหผูเรียน

สามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก คือ รักชาติ ศาสน 

กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทยและมี           

จิตสาธารณะ การพัฒนาผูเ รียนเพ่ือใหเกิดคุณลักษณะดังกลาวนอกจากจะสอดแทรกในแตละ                    

                                                        
1สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แผนยุทธศาสตรการแนะแนวระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรไทย, 2554), 3-8. 
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สาระการเรียนรูแลวยังไดกําหนดไวในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ กิจกรรม

แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมสาธารณะประโยชน มุงพัฒนาองครวมของความ

เปนมนุษยใหครบทุกดานท้ังดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม ตลอดจนปลูกฝงและสราง

จิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคมเปนสําคัญ  กิจกรรมแนะแนวนับวามีความสําคัญยิ่ง                     

ตอการพัฒนาคนโดยองครวมทั้งดานสติปญญา อารมณ สังคมและจิตใจ ใหบุคคลเปนผูที่ มี

ความสามารถในการบูรณาการความคิด คานิยม ประเพณี วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เขาสูวิถีชีวิตไทย

ไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังชวยใหครูรูจักและเขาใจนักเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและให

การปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนานักเรียน ครูทุกคนมีความสําคัญในการแนะแนว             

และประสานความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมแนะแนว           

ที่มีประสิทธิภาพมาพัฒนาผูเรียน2 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหการแนะแนว              

เปนภารกิจท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการเพ่ือการสงเสริม ดูแล ชวยเหลือผูเรียนใหสามารถเรียนรู   

และพัฒนาตนไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนา

ผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิต

ทั้งดานการเรียนและอาชีพสามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึง

ความจําเปนตามนัยของรัฐธรรมนูญและปญหาสังคมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ มีสถิติ                   

ในการกระทําพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเพิ่มขึ้น ดังที่สถาบันรามจิตติศึกษา “10 สถานการณที่ตอง            

เอาใจใสเด็กและเยาวชนไทย ป51” ตามโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัด           

พบประเด็นที่เ ก่ียวของกับการแนะแนว คือ นักเรียนมีปญหาดานสวนตัว–สังคม เชน เครียด                 

นอนไมหลับ คาเฉลี่ยของประเทศ พ.ศ. 2551 รอยละ 27จากพ.ศ. 2552 รอยละ 30 แมวัยรุนอายุ              

ต่ํากวา 19 ป ที่มาทําคลอด พ.ศ. 2551 จํานวน 77,092 คน เพิ่มจาก พ.ศ. 2550 จํานวน 68,385 คน 

และเยาวชนอายุต่ํากวา 18 ป พยายามฆาตัวตาย เฉล่ีย20.44 คนตอประชากรแสนคน เด็กและเยาชน

เสพยาเสพติดในสถานศึกษามีถึงรอยละ13 นักเรียนมีปญหาดานการศึกษาและอาชีพ เชน                   

ออกกลางคันรอยละ 1.5 การวิเคราะหผลสอบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET)                

ในภาพรวมวิชาหลักของนักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ชวงปการศึกษา 2551-2553 โดยสถาบัน

                                                        
2กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2551), 18-21. 
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ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ .) พบวา คะแนนเฉลี่ยของประเทศต่ํากวารอยละ503

กระทรวงศึกษาธิการจึง กําหนดนโยบายและมาตรการใหสถานศึกษาดําเ นินงาน โดยใช                  

กระบวนการแนะแนวเปนแกนกลางในการสงเสริม สรางภูมิคุมกัน ปองกันและแกไขปญหา              

ที่สงผลกระทบตอเด็กและเยาวชน ผนวกกับการผลักดันของเครือขายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ             

25 แหง ทําการอบรมครูแนะแนวระดับสูงในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผน     

ปฏิบัติการไทยเขมแข็ง คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและศูนยเครือขายทั่วประเทศ                 

พ.ศ. 2553-2555 มีความเห็นพองวา กระบวนการแนะแนวเปนทั้งศาสตรและศิลปที่สามารถปองกัน

แกไขและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในดานการคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ตลอดจนดํารงชีวิต               

อยูในสังคมไดอยางมีความสุข จากแผนพัฒนาการแนะแนวที่ใชมาแลว 3 ฉบับ เร่ิมจาก พ.ศ. 2535 

และสิ้นสุดป พ.ศ. 2548 ขาดหายไปในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะ          

ดานเทคโนโลยีและการสื่อสารสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในสังคมอยางรวดเร็ว ผลการดําเนินงาน

พบปญหาดานการบริหารจัดการแนะแนวในทุกระดับ ขาดครูแนะแนว ขาดระบบสารสนเทศ                

ทางการแนะแนว และขาดส่ือเคร่ืองมือทางการแนะแนวที่หลากหลายและมีคุณภาพทันตอเหตุการณ 

ตลอดจนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการนําแผนพัฒนาการแนะแนวไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ               

ยังขาดการสนับสนุนและติดตามผลอย างจริงจัง  สํ านัก วิชาการและมาตรฐานการศึกษา                     

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงยกรางแผนยุทธศาสตรการแนะแนวระดับการศึกษา           

ขั้นพ้ืนฐานในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยศึกษา 

วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการแนะแนวฉบับสมบูรณ             

ซ่ึงเปนแผนเชิงรุก เนนการปองกัน มุงสงเสริม พัฒนา และสรางภูมิคุมกันแกผูเรียนทั้งดานการศึกษา 

อาชีพ สวนตัวและสังคม พัฒนาครูแนะแนว ครู ผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ พัฒนาคุณภาพ          

การบริหารจัดการแนะแนว อีกทั้งใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน4 

 ดังน้ัน ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแนะแนวใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

การแนะแนว จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารตองใหความสําคัญโดยใหงานแนะแนวเปนสวนหนึ่ง             

ของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยการกําหนดงานแนะแนวไวในโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน 

ใหมีคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบงานแนะแนวอยางเหมาะสม ชัดเจน มีแผนงาน โครงการและ

กิจกรรมการดําเนินงานในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษารวมถึง                     

จัดบริการแนะแนว 5 บริการ ไดแก บริการศึกษารวบรวมขอมูล บริการสนเทศ บริการใหคําปรึกษา                   

                                                        
3สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แผนยุทธศาสตรการแนะแนวระดับการศึกษา          

ข้ันพ้ืนฐาน ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), ข. 
4เร่ืองเดียวกัน, ค. 
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บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามผล ที่ครอบคลุมแนะแนวการศึกษา อาชีพ สวนตัวและ

สังคม5 การที่จะดําเนินงานแนะแนวใหประสบผลสําเร็จน้ันตองมีทั้งศาสตรและศิลป น่ันคือ การใช

องคความรูทางจิตวิทยาเพื่อใหเขาถึงธรรมชาติของมนุษยที่มีความแตกตางกันการใชศิลปของการ           

แนะแนว คือ  เทคนิคและทักษะตาง ๆ ที่จะทําเขาใจและหาทางชวยเหลือผูเ รียนใหเหมาะสม                   

ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ความวา “ขณะน้ีรูสึก                

กันท่ัวไปวามีปญหาเยาวชน ในบานเมืองมากขึ้นเนื่องจากเหตุหลายกระแส ความจริงเยาวชนมิได

ตองการท่ีจะทําตัวใหยุงยากแตอยางใด แตโดยเหตุที่ไมไดรับความเอาใจใสดูแลเทาที่ควร ขาดท่ีพึ่ง 

ขาดผูที่จะใหความรู ใหคําแนะนําที่ถูกตองเหมาะสม เขาจึงกลายเปนบุคคลที่เปนปญหาแกสังคม             

เปนหนาที่ของทานทั้งหลายผูเปนผูบริหารการศึกษาที่ตองชวยเหลือเขาดวยหลักวิชาและความสามารถ 

ทุกคนไดเรียนวิชาการแนะแนวมาแลวควรจะไดนําหลักการมาปฏิบัติเพื่อใหเยาวชนไดรับประโยชน   

อันแทจริง โดยเฉพาะการแนะแนวทางความประพฤติและจิตใจซ่ึงสําคัญมาก ขอใหเพียรพยายาม

ปลูกฝงความรู ความคิดที่ปราศจากโทษใหแกเขาโดยเสมอหนา แนะนํา อบรมดวยเหตุผล               

และความจริงใจประกอบดวยความเมตตาปราณี สงเคราะห อนุเคราะหและนําพาไปสูทางที่ถูก             

ที่เจริญ เยาวชนก็จะเกิดความม่ันใจ มีกําลังใจที่จะทําความดี เพ่ือจักไดมีอนาคตที่มั่นคงแจมใส               

ในวันขางหนา...”6 จากพระบรมราโชวาทจะเห็นวา บุคคลสําคัญในการดูแลเยาวชนน้ัน คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา ครูอาจารย โดยเฉพาะผูบริหารควรมีความรูความเขาใจในงานแนะแนวของสถานศึกษา 

เพราะเปนผูที่ มี อํานาจสูงสุดในการวิ นิจฉัย  ตัดสินใจและสั่ งการใหบุคลากรในสถานศึกษา                   

ปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบจึงถือวาผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดในการดําเนินงาน 

 

ปญหาของการวิจัย 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ไดสรุปผล            

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการแนะแนวในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                

ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยศึกษาความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง จํานวน 350 คน ประกอบดวย

กลุมแรก คือ ผูรับผิดชอบงานแนะแนวของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จํานวน 175  คน 

กลุมที่สอง คือ ครูผูรับผิดชอบงานแนะแนวเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 175 คน พบวา ดานการดําเนินงาน

                                                        
5สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร

แหงประเทศไทย จํากัด, 2555), จ. 

  6กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2544: คูมือ               

การบริหารจัดการแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), ก. 
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และผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการแนะแนวสําหรับการพัฒนาสื่อ เคร่ืองมือ และระบบสารสนเทศ

ทางการแนะแนวและการพัฒนาระบบบริหารจัดการการแนะแนวอยูในระดับนอย สวนการสงเสริม

และพัฒนา ผูบริหาร ครู อาจารย พอ แม ผูปกครอง ชุมชน และสื่อมวลชนใหมีบทบาทในการแนะแนว

กลุมแรกมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก กลุมที่สองอยูในระดับนอย จากการวิเคราะหเงื่อนไข                     

ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานการแนะแนวท่ีผานมาพบวาเง่ือนไขที่เปนจุดออน คือ 1) สถานศึกษา               

ขาดบุคลากรทางการแนะแนวที่มีความรู ความสามารถโดยตรงดานการแนะแนว 2) ขาดความ

ตอเน่ืองในการจัดทําแผนแมบทเพ่ือดําเนินงานแนะแนวในระดับชาติ 3) ขาดการประเมินแผน              

การดําเนินงานแนะแนวในแตละระยะอยางรอบดานและลุมลึก 4) ปญหาที่พบตอเน่ืองมาตลอด            

จากการประเมินแผนการดําเนินงานแนะแนวทั้ง  3 ฉบับที่ผานมา ไดแก ดานสื่อ เคร่ืองมือ                  

ระบบสารสนเทศทางการแนะแนวและดานการบริหารจัดการแนะแนวในทุกระดับ 5) หนวยงาน            

ที่รับผิดชอบในการนําแผนการดําเนินงานแนะแนวไปสูการปฏิบัติในทุกระดับขาดความเอาใจใส 

สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลอยางจริงจัง7 และยังมีความเห็นวา ผูบริหารมีความสําคัญยิ่ง             

ตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตองมีลักษณะของความเปนผูสรางหรือผูนําการเปลี่ยนแปลง 

โดยมีคุณลักษณะของความเปนผูบริหารที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานจึงจะสามารถนําพาสถานศึกษา 

ครู และนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายการปฏิบัติงาน8 นอกจากน้ี นิรันดร จุลทรัพย ยังกลาวอีกวา 

ปจจุบันงานแนะแนวขาดการสงเสริมอยางจริงจังจากผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ ขาดบุคลากร           

แนะแนว ขาดการบริหารจัดการขาดงบประมาณและอุปกรณทางการแนะแนว ขาดความรวมมือ           

อยางจริงจังจากบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษา9 

  ดังน้ัน ความสําเร็จของงานแนะแนวยอมขึ้นอยูกับผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ                  

หากผูบริหารในฐานะผูนํามีคุณลักษณะที่เหมาะสมและเปนไปตามความตองการของครู ยอมชักจูง  

โนมนาว กระตุนใหครูปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยจะตองเปนผูที่มีทั้งความรู ความสามารถ ทักษะ

และประสบการณควบคูกันไปกับคุณลักษณะพ้ืนฐานของแตละคน ไดแก พ้ืนฐานทางการศึกษา 

คุณวุฒิ และวัยวุฒิ รวมทั้งบุคลิกภาพทางกาย อารมณและสังคมดวยจะตองมีคุณลักษณะของผูนําที่ดี 

เชน คุณลักษณะดานวิชาการ บุคลิกภาพ ความสามารถในการปฏิบัติงาน การจูงใจใหบุคลากรทํางาน 

                                                        
  7สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แผนยุทธศาสตรการแนะแนวระดับการศึกษา            

ข้ันพ้ืนฐาน ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), 3-7. 

 8สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทย 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2549), 15. 

  9นิรันดร จุลทรัพย, การแนะแนวเบื้องตน, พิมพคร้ังที่ 3 (สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, 

2551), 28. 
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เพราะผูบ ริหารตองทํางานรวมกับครู หากผูบริหารสามารถทําใหครูทํางานอยางมีความสุข              

ครูมีความผูกพันในงาน ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ งานก็จะประสบความสําเร็จตามหนาที่                     

ความรับผิดชอบ แตในทางตรงกันขามหากผูบริหารมีคุณลักษณะที่ไมพึงประสงคยอมเปนการทําลาย

ขวัญและกําลังใจของครู อาจทําใหงานน้ันไมสําเร็จประสบความลมเหลวได สงผลตอการบริหาร

การศึกษาของสถานศึกษาได จากการสัมภาษณหัวหนางานแนะแนว ผูบริหารที่เคยปฏิบัติงาน                 

ในสถานศึกษา รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบงานแนะแนว หัวหนางานแนะแนว และศึกษานิเทศก                

ที่เคยทํางานดานการแนะแนว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบประเด็น              

ที่นาสนใจเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารบางคนมีคุณลักษณะที่ไมพึงประสงค เชน มีการใชวาจา            

ที่ไมไพเราะ แข็งกระดาง โมโหงาย ไมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ในขณะที่ผูบริหาร                  

บางคนมีการตัดสินใจชา ขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรคในงานใหมๆ บางคนขาดความรูความสามารถ

ทางการฝกอบรม ไมสามารถจัดอบรมใหแกบุคลากรในสถานศึกษาไดตองพ่ึงวิทยากรภายนอก               

บางคนมีการมอบหมายงานใหทําโดยไมพิจารณาจุดเดนจุดดอยของบุคคล ทําใหครูทํางานที่ไมตรงกับ

ความรู ความสามารถและความถนัดที่มีอยู ผลของงานขาดประสิทธิภาพ สวนดานการดําเนินงาน 

แนะแนวในสถานศึกษาน้ัน พบวา สถานศึกษาบางแหงผูบริหารไมกําหนดบทบาทหนาที่ทางดาน         

การบริหารงานแนะแนวท่ีชัดเจน ขาดการสงเสริมใหค รูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู                   

ความเขาใจ และมีเจตคติที่ดีเก่ียวกับงานแนะแนว ขาดการประชาสัมพันธใหนักเรียน ครู ผูปกครอง 

ไดรับรูและเขาใจถึงสําคัญและความจําเปนของงานแนะแนว บางแหงครูที่ทําหนาที่ทางแนะแนว            

ไมไดจบทางดานการแนะแนวโดยตรง และยังพบอีกวาบางแหงขาดสื่อ เคร่ืองมือที่ทันสมัยและจําเปน

ทางการแนะแนว เชน แบบทดสอบทางจิตวิทยาฯลฯ ขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน

เนื่องจากใหความสําคัญกับ 8 กลุมสาระเปนสวนใหญและประเด็นที่สถานศึกษาทุกแหงพบเหมือนกัน 
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คือ ผูบริหารขาดการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานแนะแนวในทางปฏิบัติอยางเปนระบบ10 11 12 13
 
14

 
15

 

  จากสภาพขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงมุงศึกษาถึงคุณลักษณะของผูบ ริหารสถานศึกษา                   

ที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา           

เขต  8 เพ่ือนําผลการศึกษามาใชเปนขอมูล แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะ                

ของผูบริหารเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สรางความสัมพันธที่ดีระหวาง

ผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน และการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  จากความเปนมาและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 

 1. เพ่ือทราบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 

 2. เพ่ือทราบการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 

  3. เพ่ือทราบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนว          

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

                                                        
 10สัมภาษณ วัชรินทร  เวชสุวรรณ, อดีตผูอํานวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห           

ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย              

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี, 15 สิงหาคม 2556. 

 11สัมภาษณ เกศสุดา เนรมิตธนไพศาล, รองผูอํานวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, 16 สิงหาคม 2556. 

 12สัมภาษณ ปกรณ วงศสวัสดิ,์ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, 17 สิงหาคม 2556. 

 13สัมภาษณ ฑิฆัมพร  วทัญุตางกูร, หัวหนางานแนะแนวโรงเรียนโสภณสิริราษฎร  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, 18 สิงหาคม 2556. 

 14สัมภาษณ ทิพวรรณ โมมาลา, หัวหนางานแนะแนวโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี                      

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, 18 สิงหาคม 2556. 

 15สัมภาษณ นนทวรรณ ทองอราม, หัวหนางานแนะแนวโรงเรียนดานทับตะโก 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, 18 สิงหาคม 2556. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 8

ขอคําถามของการวิจัย 

 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยกําหนดขอคําถามของการวิจัย ดังนี้ 

  1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 8 อยูในระดับใด 

  2. การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 8 อยูในระดับใด 

  3. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 หรือไม 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานของการวิจัย ไวดังน้ี 

 1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 อยูในระดับปานกลาง 

 2. การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 อยูในระดับปานกลาง 

 3. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 

 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เปนองคกรหน่ึงท่ีมี              

ลักษณะเปนองคกรเปดในระบบสังคม การบริหารของโรงเรียนจะมีลักษณะการจัดการเชิงระบบ 

(systems approach) ตามแนวคิดของแคทซและคาหน (Katz and Kahn) ที่ไดกลาววา องคกร           

ที่เปนระบบเปดจะประกอบดวยระบบยอย ๆ ภายในองคกรที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก             

ประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) องคประกอบทั้ง 3 น้ี           

จะมีความสัมพันธ ซ่ึงกันและกัน มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม (context) และขอมูลยอนกลับ 

(feedback)16 ปจจัยนําเขาในระบบการศึกษา (input) คือ การจัดการศึกษา บุคลากร (คุณลักษณะ            

ของผูบริหาร) งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ปจจัยเหลาน้ีถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการ ไดแก              

การบริหารและการจัดการ (การดําเนินงานแนะแนว) การเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา เพ่ือให 

                                                        
  16Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of 

Organizations, 2nd ed. (New York: John Wiley & Son, 1978), 20. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกิดประสิทธิผลของงาน ไดแก คุณภาพการดําเนินงานแนะแนว และความพึงพอใจของทุกฝาย17           

สวนปจจัยนําเขา (input) คือ คุณลักษณะของผูบริหาร เปนปจจัยนําไปสูกระบวนการ (process) คือ 

การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ในสวนของคุณลักษณะของผูบริหารน้ันมีนักวิชาการหลายทาน

ไดเสนอแนวคิดเก่ียวท่ีแตกตางกันออกไปแตมีจุดประสงคที่คลายกัน คือ ตองการผูบริหารที่ มี

ประสิทธิภาพอันจะสงผลใหการดําเนินงานในสถานศึกษาหรือโรงเรียนมีคุณภาพตามไปดวย ดังเชน 

บารนารด (Barnard) กลาวถึง คุณลักษณะของผูบริหารที่ดีประกอบดวย 1) ความมีชีวิตชีวาและทนทาน 

(vitality and endurance) 2) ความสามารถในการตัดสินใจ (decisiveness) 3) ความสามารถ             

ในการจูงใจ (persuasiveness) 4) ความรับผิดชอบ (responsibility) 5) ความฉลาดมีไหวพริบ 

(intellectual capacity)18 สวน ยุคล (Yukl) ไดศึกษาสรุปผลงานวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะที่จําเปน

ตอความมีประสิทธิผลของผูบริหาร ไดแก 1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ( personality) ประกอบดวย 

(1) ความมีพลังสูง (2) ความทนทานตอความเครียด (3)มีความมั่นใจในตนเอง (4) เชื่ออํานาจภายใน

ตนเอง (5) มีวุฒิภาวะดานอารมณ (6) มีความสัตยซ่ือถือคุณธรรม ยึดมั่นหลักการ 2) ดานแรงจูงใจ 

(motivation) ประกอบดวย (1) มีแรงจูงใจดานอํานาจสังคม (2) มีความตองการมุงความสําเร็จ             

อยูในระดับสูงปานกลาง (3) มีความตองการดานความรักใครผูกพันในระดับต่ํา 3) ดานความสามารถ 

(ability) ประกอบดวย (1) มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล (2) มีทักษะดานมโนทัศน (3)               

มีทักษะดานความคิด  (4) มีทักษะในการเกลี้ยกลอม19 นอกจากน้ี สตอกดิลล (Stogdill) กลาวถึง

คุณลักษณะของผูบริหารที่ดี คือ 1) ลักษณะทางกาย (physical characteristics) 2) ภูมิหลังทางสังคม 

(social background) 3) สติปญญาและความสามารถ (intelligence and ability) 4) บุคลิกภาพ 

(personality) 5) ลักษณะที่เก่ียวกับงาน (task-related characteristics) 6) ลักษณะทางสังคม 

(social characteristics) 20 และ แมกนูสัน (Magnuson) ไดศึกษาวิจัยคุณลักษณะของผูบริหาร 

พบวา ผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารโรงเรียนประกอบดวยคุณลักษณะทั้งในดานสวนตัว              

และวิชาชีพ ดังน้ี 1) คุณลักษณะสวนตัว ไดแก มีความยุติธรรม  มีความรู มีอารมณม่ันคง เปดเผย               

                                                        
  17กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูการปฏิบัติ, 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2550), 3. 

  18Chester I. Barnard, Organization and Management (New York: McGraw-

Hill book Company, 1996), 39-40. 

  19G. Yukl, Leadership in Organizations,4thed.(Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall, 1998), 244.  

  20Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and 

Research (New York: the Free Press, 1981), 72-76. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เขาใจงาย มีความม่ันคง คือ คงเสนคงวา และมีความเห็นใจผูอ่ืน 2) คุณลักษณะดานวิชาชีพ ไดแก         

มีความรูในการบริหารดี รูจักที่จะมอบหมายงาน มีการวางแผนและจัดหนวยงานไดดีสามารถทํางาน

กับผูอื่นไดและรูจักใชอํานาจอยางเหมาะสม21 อีกท้ังดูบริน (Dubrin)ไดกําหนดคุณลักษณะสวนบุคคล

และทักษะที่นําไปสูการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวยคุณลักษณะ 1) ดานบุคลิกภาพ 

(personality traits) 2) ดานแรงจูงใจ (motivation) 3) ดานสติปญญาความรูความเขาใจ (cognitive 

factors)22 สวนการดําเ นินงานแนะแนวในสถานศึกษาน้ัน  กระทรวงศึกษาธิการ กลาวถึง                 

การดําเนินงานแนะแนวเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจําเปนตองอาศัยความรวมมือ         

จากทุกคน ทุกฝายอยางจริงจังและตอเน่ืองมีระบบโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) การแตงตั้งคณะกรรมการ            

2) การกําหนดนโยบายและการบริหารงานแนะแนว 3) การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 4) การปฏิบัติงานตามแผน 5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผล23 สํานักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา ยังกลาวถึงภารกิจหลักของสถานศึกษามุงพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ดานการบริหารดานองคกร บุคลากร และการจัดการแนะแนวใหมีความหลากหลายในการปฏิบัติ            

ใหสังคมทุกภาคสวนไดมีสวนรวมเปนภาคีเครือขายในการดําเนินงานแนะแนว24 คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวถึงการบริหารจัดการงานแนะแนวที่ทําใหผูปฏิบัติงานมีทิศทาง

ดําเนินงานโดยประสานกับระบบและบุคคลตางๆใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดกิจกรรมแนะแนวตองพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนผูเรียน              

ให เ กิดการเรียนรูนําไปสู การพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค บูรณาการ                     

การจัดกิจกรรมตามลักษณะของการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไวในหลักสูตร สอดคลองกับ                

สภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู เ รียนและวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

ตอบสนองจุดมุงหมายของหลักสูตร ครอบคลุมดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคมเนนผูเรียน 

                                                        
  21W.G. Magnuson, The Characteristics of Successful School Business 

Managers (Los Angeles: University of Southern California, 1991), 78-91. 

  22Andrew J. Dubrin, Leadership, 5th ed. (U.S.A. : Houghton Mifflin Company, 

2007), 33-57. 

 23กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544:  

คูมือการบริหารจัดการแนะแนว, 6-22. 

 24 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2555), 20-21. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เปนสําคัญ25 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไดกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือการดําเนินงานแนะแนว                     

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรม

แนะแนว ดานการใหบริการแนะแนว ดานการบริหารการจัดการแนะแนว26 ปรากฏในแผนภูมิที่ 1 
 

 

 

 

 
 

 

ขอมูลยอนกลับ (feedback) 
 

แผนภูมิที่ 1 ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 

ที่มา : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations,                

2nd ed. (New York: John Wiley & Son, 1978), 20. 

 : กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูการปฏิบัต,ิ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2550), 3. 

 : Andrew J. Dubrin, Leadership, 5th ed. (U.S.A.: Houghton Mifflin Company, 2007), 

33-57. 

 : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , แนวการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร

แหงประเทศไทย จํากัด, 2555), 61-62. 

                                                        
 25คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ชุดฝกอบรมแนะแนว, 15. 

 26สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551, 61-62. 

 

 

สภาพแวดลอม (context) 

-สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง 

ผลผลิต  (output) 

- คุณภาพของการ 

  ดําเนินงานแนะแนว 

-ความพึงพอใจของทุกฝาย 

กระบวนการ (process) 

-การบริหารและการจัดการ 

 
 

-การจัดกิจกรรมเรียนการสอน 

-การนิเทศการศึกษา 

ปจจัยนําเขา (input) 

-บุคลากร 

- ผูบริหาร 

 

-งบประมาณ 

-วัสดุอุปกรณ 

การดําเนินงานแนะแนว
คุณลักษณะของผูบริหาร 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ จัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยโดยมุงที่จะศึกษาคุณลักษณะ             

ของผูบ ริหารตามแนวคิดของดูบริน (Dubrin) ที่ไดกําหนดคุณลักษณะสวนบุคคลและทักษะ                   

ที่นําไปสูการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ ไดแก 1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ (personality traits)            

2) ดานแรงจูงใจ (motivation) 3) ดานสติปญญา (cognitive factors )27 สวนการดําเนินงาน                

แนะแนวในสถานศึกษาน้ัน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากําหนดแนวปฏิบัติเ พ่ือ                    

การดําเนินงานแนะแนวโดยใหสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติ 3 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว                     

ดานการใหบริการแนะแนว ดานการบริหารการจัดการแนะแนว28 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2  

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา  : Andrew J. Dubrin, Leadership,5thed. (U.S.A.: Houghton Mifflin Company, 2007), 33. 

 : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร

แหงประเทศไทย จํากัด, 2555), 61-62. 

 

 

 

 

                                                        
  27Dubrin J. Andrew, Leadership, 5th ed., 33-57. 

28สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช, 61-62. 

 

 

 

 

คุณลักษณะของผูบริหาร (Xtot) 

1. ดานบุคลิกภาพ (X1) 

2. ดานแรงจูงใจ  ( X2) 

3. ดานสติปญญา ( X3) 

การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา (Ytot) 

1. ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว (Y1) 

2. ดานการใหบริการแนะแนว ( Y2) 

3. ดานการบริหารการจัดการแนะแนว ( Y3) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

  เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิ จัยจึงกําหนดนิยาม ขอบเขต หรือความหมาย               

ของคําศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 

  คุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง ทักษะ ความรู ความสามารถ ที่มีในตัวผูบริหาร           

เปนลักษณะประจําตัวของผูบริหารที่แสดงออกมาใหปรากฏและมีอิทธิพลตอผูรวมงานเกิดความ

ศรัทธาเชื่อถือ พรอมที่จะปฏิบัติตามหรือใหความรวมมือปฏิบัติงานดวยความเต็มใจประกอบดวย

คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะดานแรงจูงใจ และคุณลักษณะดานสติปญญา 

  การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบริหารที่ให                

การสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนางานแนะแนวประกอบดวย การจัดกิจกรรม                  

แนะแนว การใหบริการแนะแนว และการบริหารการจัดการแนะแนว  

  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 หมายถึง โรงเรียน              

ที่เปดสอนสายสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ในจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี จํานวน 55 แหง

ประกอบดวยสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 29 แหง และจังหวัดราชบุรี 26 แหง ทั้งน้ีไมนับรวม                   

โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพนมทวน และโรงเรียนเอกชน  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 จากที่ไดกลาวถึงสภาพปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย และตัวแปรที่ใชในการศึกษา                  

ในบทนี้ไดนําเสนอสาระสําคัญที่เก่ียวของกับวรรณกรรม ทฤษฎี รวมทั้งแนวคิดของนักวิชาการ             

และนักวิจัยที่เก่ียวของ การเสนอแนวคิดจากขอบขายทางทฤษฎีที่ใชเปนแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี     

ผูวิจัยไดจัดเรียงหัวขอตามลําดับ ดังน้ี คุณลักษณะของผูบริหาร การดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียน             

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

  

คุณลักษณะของผูบริหาร 

 

 การบริหารหรือการดําเนินงานในองคกรใหประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค                  

ที่วางไวนั้น ผูบริหารโรงเรียนในฐานะผู นําในสถานศึกษา มีภาวะผู นําโดยตําแหนง มีภารกิจ                   

ที่จะตองมอบหมาย ควบคุม สั่งการใหบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่ของตนใหสําเร็จ                     

ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนผูนําของ

สถานศึกษา จึงถือไดวาเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษา เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายตาม

ความตองการ จึงควรมีคุณลักษณะที่ดี ทั้งทางดานคุณวุฒิและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้ง

จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี เปนผูนําวิชาชีพที่จะตองมีความรู ความสามารถ จึงจะนําไปสูการจัดและการ

บริหารสถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ1  

 

ความหมายของคุณลักษณะ 

 คุณลักษณะตรงกับภาษาอังกฤษวา characteristics ปจจุบันมีหลักฐานที่บงชี้ชัดเจนวา 

คุณลักษณะเปนสิ่งท่ีสามารถเรียนรูได และสามารถถายทอดไดทางพันธุกรรม เพ่ือใชตอบสนอง             

ตอส่ิงเราหรือประสบการณเฉพาะนั้น ๆ คุณลักษณะบางอยาง เชน เร่ืองคานิยมความตองการตาง ๆ 

ทางสังคมเปนสิ่งที่ไดมาจากการเรียนรูมากกวาคุณลักษณะอื่น ๆ เชน ภาวะทางอารมณและจิตใจ 

และความตองการทางรางกาย ซ่ึงมีผูใหความหมายไวดังนี้ 

                                                
 1ธีระ รุญเจริญ, ความเปนมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ แอล.ที.เพรส, 2550), 7.   
14 
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 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายวา คุณลักษณะ หมายถึง เคร่ืองหมาย          

หรือสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความดีหรือลักษณะประจําตัวของบุคคล2    

 สุเทพ  พงศศรีวัฒน กลาววา “characteristics” หรือ “คุณลักษณะ”หมายถึง ลักษณะ

ปรุงแตง(individual attributes) ตางๆ เฉพาะรายบุคคลประกอบดวยสิ่งที่เปนพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ                     

ภาวะดานอารมณและจิตใจ (temperament) ความตองการ (needs) แรงขับ (motives) และคานิยม 

(values) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพเปนสิ่งที่คอนขางถาวร ที่บุคคลน้ันแสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะ 

ในแตละสถานการณ ตัวอยางดังกลาวรวมถึงความม่ันใจตนเอง (self-confidence) วุฒิภาวะ                 

ดานอารมณ (emotional maturity) ความม่ันคงดานอารมณ (emotional stability) ระดับความมี

พลัง (energy level) และความสามารถทนตอความเครียด (stress tolerance) เปนตน3  

 มานิตย  สิทธิโสภาสกุล ใหความหมายคําวา คุณลักษณะหมายถึง สิ่งที่ดีที่มีในตัวบุคคล

อันเกิดจากความรูความสามารถรวมทั้งสภาพแวดลอมอ่ืน  ๆซ่ึงอาจจะมีลักษณะการบังคับหรือไมบังคับวา

จําเปนตองมีในตัวบุคคลน้ัน ๆ เชน ภาวะผูนํา ความสามารถทางภาษา ความมีมนุษยสัมพันธ 

ความสามารถในการประสานสัมพันธ4 

 พรพิมล  นิยมพันธ ไดใหความหมายวา คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะสวนตัวหรือ

พฤติกรรมที่แสดงออกมาของบุคคลแตละคนที่บงบอกถึงลักษณะประจําตัวของบุคคลเหลาน้ัน            

ใหปรากฏแกผูอื่น5 

                                                
 2ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: นานมีบุคส

พับบลิเคชั่น, 2546), 253.   

   3สุเทพ  พงศศรีวัฒน, ภาวะผูนํา: ทฤษฎีและการปฏิบัติ (เชียงราย: มหาวิทยาลัย               

ราชภัฎเชียงราย, 2549), 93-94.  

  4มานิตย  สิทธิโสภาสกุล, “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏราชนครินทร, 2549), 42. 

  5พรพิมล  นิยมพันธ, “คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา                 

การบริหารการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 

2550), 11. 
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 บุษราภรณ  จรดล ใหความหมาย คุณลักษณะ หมายถึง คุณลักษณะหรือสิ่งที่ชี้ใหเห็น

เฉพาะตัวของบุคคลผูนั้นทั้ งที่มีมาแต กําเนิดหรือเกิดจากการเ รียนรูซึ่ง เปนการแสดงออก                     

ที่สามารถสังเกตเห็นได6 

 สวนนักวิชาการชาวตางประเทศท่ีไดกลาวถึงความหมายของคําวา คุณลักษณะ ไว คือ           

 เพลเลจริโน และวารนฮากาน (Pellegrino and Varnhagan) กลาววา คุณลักษณะ

ผูบริหาร หมายถึง ศักยภาพทางความรูหรือทักษะที่ชวยใหผูบริหารปฏิบัติงานไดจนสําเร็จ                     

และคุณลักษณะของผูบริหาร คือ สิ่งตาง ๆในตัวผูบริหาร ทั้งที่มีมาแตกําเนิดและที่เกิดจากการเรียนรู 

ไดแก ความรูทั่วไป แรงจูงใจ ลักษณะนิสัย  ภาพพจนที่มองตนเอง บทบาททางสังคม หรือ                    

ความชํานาญเฉพาะของผูบริหารซึ่งมีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหสําเร็จไดผลดีเยี่ยม7  

  จอรจและโจนส  (George and Jones) ไดกลาววา คุณลักษณะเปนสวนประกอบ               

ของบุคลิกภาพ เปนการบงบอกนิสัยของบุคคลโดยเฉพาะเก่ียวกับความรูสึก (feel) ความคิด (think)  

และการกระทํา (act)  เชน ความประหมา (shy) การวิพากษวิจารณ (critical) และการเปนคน                  

ลักษณะงาย ๆ (easygoing)8   

 บารนารด  (Barnard) ไดใหความหมายคุณลักษณะไววา หมายถึง บุคคลที่จะตองมี

พฤติกรรมของการรอบรู (behavioral knowledge) เปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น9  

 พารสัน (Parsons) ไดใหความหมายของคุณลักษณะ หมายถึง เคร่ืองมือ หรือสิ่งที่

ชี้ใหเห็นถึงความดีหรือลักษณะประจําตัวบุคคล10  

                                                
  6บุษราภรณ  จรดล, “การศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงกับคุณลักษณะที่คาดหวังของ

ผูบริหารโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษสังกัด

สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550), 13. 

  7J.W. Pellegrino and C.V. Varnhagan “Abilities and Aptitudes,” The 

International Encyclopedia of Education: Research and Studies V.1. P.1 (Oxford: 

Pergamon, 1985), 1. 

  8Jennifer M. George and Gareth R. Jones, Organization Behavior (New 

York: McGraw-Hill, 1996), 39-40. 

  9Chester I. Barnard, Organization and Management (New York: McGraw-

Hill book Company, 1996), 39-40. 

  10Talcott  Parsons,  อางถึงใน เจริญผล   สุวรรณโชต,ิ ทฤษฎีการบริหาร ( กรุงเทพฯ :                 

โรงพิมพอักษรไทย, 2546), 224. 
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 ดังน้ันจึงสรุปไดวา คุณลักษณะหมายถึง ลักษณะสวนตัวหรือพฤติกรรมดานบุคลิกภาพ

คอนข างถาวรที่บุคคลแสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะในแตละสถานการณประกอบดวย                    

ภาวะดานอารมณและจิตใจ ความตองการ  แรงขับ และคานิยม  

 

ความหมายของผูบริหาร  

 ผูบริหารเปนบุคคลที่มีความสําคัญกับองคกรตาง ๆ เพราะเปนผูที่จะนําพาใหองคกร

ประสบผลสําเร็จตามคาดหวัง เปนผูที่จะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล          

นักวิชาการบางทานไดใหความหมายโดยระบุเฉพาะในดานการศึกษา เชน  

 กิติ ตยัคคานนท กลาววา  นักบริหาร ผูบริหาร ผูนําหรือหัวหนา หมายถึง บุคคล                   

ที่มีความสามารถในการปกครอง บังคับบัญชา ไดรับการแตงตั้ง ยกยองหรือมอบหมายใหเปนหัวหนา 

เปนผูตัดสินใจแทนกลุมและเปนผูดําเนินการ ดําเนินงานใหกลุมคนที่มาอยูรวมกันรวมกันทํางาน              

ใหสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค11   

 อาคม วัดไธสงค ใหความหมาย ผูบริหาร หมายถึง บุคคลที่ทํางานรวมกับบุคคล               

หรือกลุมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ผูบริหารเปนผูบงการพฤติกรรมของคนอ่ืน                   

การทํางานของผูบริหารอาจใชการจูงใจ การสั่งการ หรือการใชกฎระเบียบในการบังคับบัญชา              

คนอ่ืนใหทํางานโดยยึดวัตถุประสงคขององคการเปนหลัก12 

 พิสมัย  โถชัยคํา กลาว วา ผูบริหาร คือ ผูที่มีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงใน 5 อยาง ดังน้ี                  

1) มีบทบาทหรืออิทธิพลตอคนในหนวยงานมากกวาผูอื่ น  2) มีบทบาทเหนือกว าคนอ่ืน                     

3) มีบทบาทสําคัญที่สุดในการทํางานในหนวยงานดําเนินไปสู จุดมุงหมายที่วางไว 4)ไดรับ                  

การยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาใหเปนผูนํา 5) ดํารงตําแหนงในหนวยงานหรือตําแหนงหัวหนา13   

 มานิตย สิทธิโสภาสกุล ไดใหความหมายของผูบริหารวา  หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ            

ที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตละแหงทั้งของรัฐและของเอกชน14  

                                                
 11กิติ ตยัคคานนท, นักบริหารทันสมัย, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: บัตเตอรฟลาย, 2536), 18.   

  12อาคม วัดไธสงค, หนาที่ผูนําในการบริหารการศึกษา, พิมพคร้ังที่ 2 (สงขลา : 

มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547), 17. 

  13พิสมัย  โถชัยคํา, หลักการบริหารองคกรทั่วไป (กรุงเทพฯ: อนงคศิลปะการพิมพ, 2548), 22.  

  14มานิตย  สิทธิโสภาสกุล,“ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหาร                     

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2”(วิทยานิพนธ               

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 2549), 42. 
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 สุเมธ  น่ิมนวล ใหความหมาย ผูบริหาร (Administrator) คือ ผูที่ทํางานใหสําเร็จ                

โดยอาศัยผูอื่นหรืออาศัยความรวมมือจากผูอ่ืน เปนผูมีภาวะผู นํา (Leadership) และภาวะ                     

แหงการเปนหัวหนา (Headship) ซ่ึงผูรวมงานใหการยอมรับ 15  

 คม  สุวรรณพิมล ใหความหมาย ผูบริหาร คือ ผูที่มองไปขางหนาดวยการใชพลัง               

ของทีมงานโดยการกํากับควบคุมใหทีมงานเดินตามแนวทาง และกลยุทธที่กําหนดให16  

  เนตรพัณณา  ยาวิราช ไดใหความหมายวา ผูบริหาร หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง     

ใหดํารงตําแหนงในองคการตาง ๆ มีหนาที่ในการอํานวยการหรือสั่งการ บังคับบัญชา ประสานงาน            

โดยอาศัยอํานาจหนาที่ เ พ่ือใหกิจกรรมงานบรรลุผลสําเ ร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย                     

ที่ตองการสําเร็จ ลุลวงตามวัตถุประสงคโดยอาศัยผูอื่น17 

 นอกจากน้ียังมีนักวิชาการชาวตางประเทศท่ีไดใหความหมายของ ผูบริหาร ไดแก  

 เฮ็มฟลล (Hemphill) ไดใหความหมาย ของคําวา ผูบริหาร คือ 1) บุคคลที่สามารถ                   

สรางความสําเร็จในองคการ 2) บุคคลที่สรางความสัมพันธภายในและภายนอก 3) บุคคลท่ียอม

เสียสละทั้งทางกายและจิตใจใหกับองคการ18 

 สตอกดิลล (Stogdill) ไดใหความหมายของคําวา ผูบริหาร คือ 1) ผูบริหาร เปนผูที่                     

อยูในฐานะกระบวนการอิทธิพลเพ่ือโนมนาวพฤติกรรมของบุคคลในองคการใหไป ในทิศทาง                

ที่ตองการ 2) ผูบริหาร คือ ผูที่นํากระบวนการอิทธิพลมาสรางความสัมพันธระหวางผูบริหาร                

กับบุคคลในองคการ 3) ผูบริหาร คือ ผูที่นํากระบวนการอิทธิพลมาใชในองคการเพ่ือใหองคการ      

บรรลุเปาหมาย19  

 เบนนิส และนานัส (Bennis and Nanus) ไดใหความหมายผูบริหาร หมายถึง บุคคล                

ที่มีลักษณะในตนเอง 5 ประการ ไดแก 1) มีบทบาทและมีอิทธิพลตอคนในองคการมากกวาผูอ่ืน            

                                                
  15สุเมธ  น่ิมนวล , ภาวะผู นํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคกรปกครอง                 

สวนทองถิ่น (กรุงเทพฯ: ส เจริญ การพิมพ, 2552), 7. 

  16คม สุวรรณพิมล, “ ผูบริหารคืออะไร ? ” ประชาชาติธุรกิจ (เมษายน 2553): 26. 

  17เนตรพัณณา  ยาวิราช, ภาวะผูนําและผูนําเชิงกลยุทธ, พิมพคร้ังที่ 7 (กรุงเทพฯ:                

ทริปเพิ้ล กรุป, 2552), 32. 

  18John K. Hemphill, Theory of Leadership (Columbia: Bureau of Education 

Research Ohio State University, 1952), n.p. 

  19Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and 

Research, 72-76. 
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2) มีบทบาทเหนือคนอื่นๆ  3) มีบทบาทสําคัญที่สุดที่ทําใหคนในหนวยงานบรรลุเปาหมาย                     

4) ไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนในองคการ 5) มีความเปนผูนําในตนเอง20   

 จากความหมายที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ผูบริหาร หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมาย                  

ใหเปนหัวหนาหรือผู นําที่มีอํานาจและเปนผู มีความรูความสามารถผูรวมงานใหการยอมรับ        

สามารถทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และจากคําวา 

“คุณลักษณะ” และ “ผูบริหาร” มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายคุณลักษณะผูบริหาร ดังน้ี 

 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ใหความหมาย คุณลักษณะผูบริหาร หมายถึง คุณสมบัติ

ดีเดนของผูบริหารซึ่งมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานใหสําเร็จ21  

 มานิตย  สิทธิโสภาสกุล ใหความหมาย คุณลักษณะผูบริหาร หมายถึง สิ่งที่ดีที่มีในตัว

ผูบริหาร อันเกิดจากความรูความสามารถที่สามารถปลูกฝงไดเก่ียวกับภาวะผูนํา ความสามารถ          

ทางภาษา ความมีมนุษยสัมพันธ ความสามารถในการประสานสัมพันธ วิสัยทัศน การมีคุณธรรม

จริยธรรม22  

 บังอร จงสมจิตต ใหความหมาย คุณลักษณะผูบริหาร หมายถึง คุณลักษณะประจําตัว               

ของผูบริหารที่แสดงออกมาใหปรากฏและมีอิทธิพลทําใหผูรวมงานเกิดความศรัทธา เชื่อถือ                   

พรอมที่จะปฏิบัติตามหรือใหความรวมมือปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ23              

 สวนนักวิชาการตางประเทศ ที่ใหความหมายคุณลักษณะผูบริหาร มีหลายทาน เชน 

 เพลเลจริโน และวารนฮากาน (Pellegrino and Varnhagan) กลาววา คุณลักษณะ               

ของผูบริหาร หมายถึง ศักยภาพทางความรูหรือทักษะที่ชวยใหผูบริหารปฏิบัติง านใหสําเร็จ               

คือ สิ่งตาง ๆ ในตัวผูบริหารทั้งท่ีมีมาตั้งแตกําเนิดและเกิดจากการเรียนรู ไดแก ความรูทั่วไป แรงจูงใจ 

                                                
  20W. Bennis and B. Nanus, Leader: The Strategies for Taking Charge (New 

York: Harper and Row Brown, 1997), 226. 

  21สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา , มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา, พิมพคร้ังที่ 1 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2548), 16. 

  22มานิตย สิทธิโสภาสกุล,“ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหาร                     

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”, 42. 

  23บังอร จงสมจิตต,“คุณลักษณะผู นําของผูบริหารที่สัมพันธกับการจัดการความรู               

ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2” ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต               

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 17. 
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ลักษณะนิสัย  ภาพพจนที่มองตนเอง บทบาททางสังคมหรือความชํานาญเฉพาะของผูบริหาร                    

ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหสําเร็จไดผลดีเยี่ยม24  

 ลิเคิรท (Likert) ใหความหมาย คุณลักษณะผูบริหาร หมายถึง การที่ผูบริหารจะตองมี

ความสามารถทั้งกระทําตนใหเปนผูบังคับบัญชาและเพ่ือนที่ดีของเพื่อนรวมงาน มีความเขาใจ                   

ในระบบงานทุกอยางพอสมควร และจะตองเปนผูที่มีความสามารถในงานทุกอยางแตอาจจะไมดี

ทั้งหมด เปนผูนิเทศ ติดตามงานไดดี 25 

 จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปความหมายของคําวา คุณลักษณะของผูบริหาร 

หมายถึง ทักษะ ความรู ความสามารถที่มีในตัวผูบริหาร เปนลักษณะประจําตัวของผูบริหารที่แสดง

ออกมาใหปรากฏและมีอิทธิพลตอผูรวมงานเกิดความศรัทธา เชื่อถือ พรอมที่จะปฏิบัติตาม                     

หรือใหความรวมมือปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ 

 

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร 

 ผูบริหารมีหนาที่หลักในการบริหารงานตางๆ ของหนวยงานใหบรรลุตามเปาหมาย           

ที่วางไว ผูบริหารที่จะบริหารงานใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเปนตองมี

คุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการเปนผูบริหารอยางครบถวน ทั้งน้ีมีผูเสนอแนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่เอ้ือตอการดําเนินงานไวหลากหลาย ดังน้ี 

 เมตต  เมตตการุณจิต ใหความเห็นวา ผูบริหารการศึกษาวิชาชีพจะตองมีคุณลักษณะ                 

ตามเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา พอสรุปได ดังน้ี 1) เปนผูนําของการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารจะตองมี

คุณลักษณะทั้งการเปนผูบริหารและเปนผูนําดวยการทํางานจึงจะประสบผลสําเร็จ กลาคิด กลาทํา

การเปลี่ยนแปลง ตองมีวุฒิภาวะในการคิดนอกกรอบ มีวิสัยทัศนกวางไกล มากดวยประสบการณ 

และมีคุณธรรม 2) เปนผูนําทางวิชาการ ผูบริหารตองมีความรอบรู การพัฒนาหลักสูตร เทคนิค          

การเรียนการสอน การประเมินผล ฯลฯ สามารถนิเทศ พัฒนาการเรียนการสอนและสงเสริม                  

ใหผูสอนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3) เปนผูมีความสามารถในการบริหารสามารถวางแผน            

และนําแผนไปสูการปฏิบัติไดเปนอยางดี บริหารแบบมีสวนรวม สรางทีมงานในองคการไดดวยดี              

4) เปนผูนําทางเทคโนโลยี ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีสมัยใหม สงเสริม สนับสนุน

ใหสถานศึกษามีอยางเพียงพอเพื่อใชในการจัดการศึกษา 5) สงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวม                

                                                
  24J.W. Pellegrino and C.V. Varnhagan, “Abilities and Aptitudes,” The 

International Encyclopedia of Education: Research and Studies V.1. P.1, 1. 

  25Rensis Likert, The Human Organization (New York: McGraw-Hill book 

Company, 1956), 98. 
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ไมวาจะเปนลักษณะขององคกร คณะบุคคลในรูปของกรรมการหรือในลักษณะใดก็ตามจะทําใหเกิด

ประสิทธิภาพ เพราะเปนการระดมความคิด ทรัพยากร ตลอดจนมีการตัดสินใจรวมกันโอกาสที่จะ

ผิดพลาดจึงมีนอย นอกจากน้ียังเกิดผลในดานความภูมิใจรวมกัน มีความผูกพันกับกิจกรรมที่ทํา

รวมกันซึ่งจะเปนผลใหการพัฒนามีความเขมแข็งและยั่งยืน 6) การพัฒนาองคการและบุคลากร 

องคการและบุคลากรจําเปนตองมีการพัฒนาใหทันตอวิทยาการใหม ๆ ที่มีมาอยางรวดเร็ว ผูบริหาร

ตองสงเสริมและสนับสนุนดวยการจัดใหมีการฝกอบรมหรือสัมมนาอยางเปนระบบและตอเน่ือง26 

 อุทัย  บุญประเสริฐ กลาววา ผูบริหารควรมีลักษณะ ดังน้ี 1) ความสามารถในเชิงวิชาการ            

เปนที่ยอมรับของคนในวงการบริหาร 2) เปนคนซ่ือสัตย สุจริตและยุติธรรม 3) การเปนผูมีวิสัยทัศน 

เห็นการณไกล มองอนาคตขององคการและวางแผนสําหรับวันขางหนาเปนหลัก 4) ความรูความเขาใจ

ในเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา 5) ความสามารถในการบริหารจัดการ 6) ความรูความเขาใจในหลักสูตร 

ศาสตรการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ความกาวหนาทางวิทยาการที่เก่ียวกับการเรียนรู 7)ความรู

ความสามารถทางเทคโนโลยีในระดับที่เพียงพอ 8) ความสามารถในการแสวงหาทุน แหลงทุน 

งบประมาณการบริหารงบประมาณของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 9) การเปนผูมีจิตสํานึกที่ดีตอ            

การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย27 

 ชัยเสฏฐ พรหมศรี ไดสรุปคุณลักษณะของผูนําที่มีประสิทธิภาพ 10 ประการ ดังน้ี                  

1) บุคลิกภาพ ปจจุบันผูบริหารเปนจํานวนมากเขารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เพราะการเปนผูบริหาร

ระดับสูงขององคกรจําเปนที่จะตองมีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ การแตงกายดูดีเหมาะกับกาลเทศะ                  

ทาทางกริยาที่แสดงออกเปยมไปดวยความนาเชื่อถือและสะทอนถึงพลังความสามารถของผูบริหาร                  

2) การสื่อสาร การสื่อสารของผูบริหารตองมีประสิทธิภาพสามารถสื่อสารไดหลายภาษา นอกจากน้ี  

ยังตองมีความสามารถในการใชภาษาทางเทคโนโลยี (technology literacy) เชน การใชคอมพิวเตอร

และอุปกรณที่ประกอบดวยเทคโนโลยีสมัยใหมถือเปนเร่ืองที่สําคัญยิ่งในปจจุบัน สิ่งสําคัญที่สุด         

ของการเปนผูบริหาร คือ การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน พยายามคิดกอนพูดเสมอเพื่อไมใหเกิด

ปญหาที่ตองตามมาแกไขภายหลัง 3) พลัง แรงขับและความกระตือรือรน สิ่งที่ขาดไมไดเลยสําหรับ

บุคคลที่กาวขึ้นเปนผูบริหารก็คือ ความกระตือรือรน มีแรงขับ แรงกระตุนภายในที่พรอมจะมุงทํางาน

อยูเสมอ มีความทาทายกลาเผชิญตองานที่จะทํา ความกระตอืรือรนในการทํางานของผูบริหารชวยให

บรรยากาศในการทํางานมีความตื่นตัวอยูตลอดเวลาทําใหผูใตบังคับบัญชาไมเกิดความเกียจครานและ

                                                
  26เมตต  เมตตการุณจิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม (กรุงเทพฯ: บุคพอยท, 

2547), 174-175. 

  27อุทัย  บุญประเสริฐ, เอกสารการประกอบสัมมนาวิชาการบริหารการศึกษา: โรงเรียน 

นิติบุคคล (นครปฐม: สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2547), 46. 
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รูสึกเบื่อหนายเพราะมีหัวหนาเปนแบบอยางที่ดี 4) ทัศนคติเชิงบวก การคิดในมุมบวกโดยตั้งอยู            

บนความเปนจริงนั้นทําใหผูบริหารไมจมปลักอยูกับปญหาหรืออุปสรรคซ่ึงทําใหเกิดความทอแท 

ทอถอย หมดแรงและสิ้นหวัง การมีทัศนคติในเชิงบวกทําใหเกิดขวัญ กําลังใจในการทํางาน มองวิกฤต

เปนโอกาสที่ทําใหตนเองเกิดความเข็มแข็งที่จะไดฝกปรือขึ้นอีกระดับหนึ่ง 5) เห็นอกเห็นใจเขาใจผูอื่น 

ผูบริหารที่ปราศจากความรูสึกเห็นอกเห็นใจหรือเขาอกเขาใจผูอื่นไมสามารถบริหารองคการได                 

อยางมีประสิทธิภาพ ถึงทําไดแตก็ตองตอบแทนคาใชจายอยางมาก ในทางกลับกันถาผูบริหาร         

สามารถแสดงความรูสึกเขาอกเขาใจตอบุคคลในองคการไดก็จะเกิดความไวเนื้อเชื่อใจนําไปสู               

การทุมเทกําลังความสามารถอยางเต็มที่ 6) ภาวะผูนํา มีคําถามมากมายเก่ียวกับเร่ืองภาวะผูนําและ

ประเภทของภาวะผูนําท่ีดีที่สุดซึ่งคงจะไมสามารถท่ีจะสรุปไดอยางชัดเจน ประเภทของภาวะผูนํา 

แบบใดดีที่สุดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวการณที่เกิดขึ้นวา ภาวะผูนําลักษณะใดที่ควรนํามาใช อยางไรก็ตาม

ผูบริหารหลาย ๆทานมักจะมีลักษณะผูนําที่เปนนิสัยทําใหเกิดความเคยชินในการใชลักษณะผูนํา          

แบบน้ันในทุกสถานการณ 7) อารมณขัน การมีอารมณขันชวยลดความตึงเครียดของงานชวยสราง

สัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคล ตั้งอยูบนความพอเหมาะพอดี ไมหยาบโลน เสียดสีประชดประชัน                  

อันนําไปสูความเจ็บช้ํานํ้าใจของอีกฝายซ่ึงอาจทําใหเกิดความขัดแยงตามมาในภายหลัง 8) ความรู

หลากหลาย / เขาใจวัฒนธรรม ผูบริหารสมัยใหมตองพยายามเปดโลกทัศนตนเองใหมากขึ้น พยายาม

รับชม รับฟง หรืออานสิ่งใหม ๆ ที่เปนเร่ืองท่ีนอกเหนือจากที่ตนเองสนใจบาง การเร่ิมตนเขาใจ

วัฒนธรรมของฝายตรงขามทําใหรูสึกเปนพวกเดียวกันและนําไปสูการสรางสัมพันธภาพท่ีรวดเร็ว                

และแนนแฟนมากขึ้น 9) มีความคิดสรางสรรค องคการจะไมสามารถแขงขันไดเลยถาผูบริหาร              

ไม มีความคิดสรางสรรค ซ่ึงรวมถึงการมีวิสัยทัศนที่ชัด เจนและเปนที่ยอมรับของพนักงาน                  

ในองคการและพรอมที่จะนําไปปฏิบัติใหเปนจริงขึ้นมา ความคิดสรางสรรคทําใหเกิดการพัฒนา                

และเปลี่ยนแปลงในองคการ แตตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความถูกตอง เหมาะสมและศีลธรรม               

10) ศีลธรรม สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันน้ีจะไมสามารถอยูรอดตอไปไดถาไรซึ่งศีลธรรมจรรยา 

ผูบริหารในฐานะผูนําองคการและบุคคลหนึ่งในสังคมจําเปนตองใหความสําคัญกับศีลธรรมและ

จริยธรรมใหมาก28   

 สุธี  สุทธิสมบูรณ และ สมาน รังสิโยกฤษณ สรุปคุณลักษณะของผูบริหารที่ดี ดังน้ี              

1) มีความเชื่อม่ันและเคารพในความคิดเห็นของตนเองและผูอื่น 2) มีความรอบรู ความสามารถ           

ในงานที่ตนรับผิดชอบ 3) มีความคิดริเร่ิมและสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา มีความคิดริเร่ิมดวย                    

4) มีความเสียสละ 5) มีความกระตือรือรนและเขาสังคมไดดี  6) มีความซื่อสัตย สุจริต 7) มีความกลา

                                                
  28ชัยเสฏฐ พรหมศรี, การบริหารจดัการแบบมืออาชีพ (กรุงเทพฯ: บุคแบงค, 2548), 

38-42. 
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ในการตัดสินใจ 8) มีความสมานไมตรีและสรางสามัคคีธรรมกับผูรวมงาน 9) มีดุลยพินิจมั่นคงและ

รอบคอบ10) มีความจงรักภักดีตองานและผูรวมงาน 11) มีความกลารับผิดชอบและยอมรับวา                 

มีพันธะตอหนาที่ 12) มีประสบการณในการปกครองบังคับบัญชาจากหัวหนาแบบตางๆมาแลว                 

13) มีบุคลิกภาพบุคลิกภาพเขมแข็งเด็ดเดี่ยว 14) มีเหตุ มีผล ยอมรับความจริง 15) มีความตื่นตัว 

คนควาหาความรูใหมๆ เพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ 16) มีความยุติธรรม29 

 เนตรพัณณา ยาวิราช อธิบายคุณลักษณะของผูนําในปจจุบันที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย 

1) มีแรงขับสูง (drive) หมายถึง คุณลักษณะที่ผูนําเปนผูมีความพยายามสูงในการทํางานใหบรรลุ

ความสําเร็จสูงสุด มีความกระตือรือรน พยายามทํางานใหสําเร็จแมวาจะมีอุปสรรค มีความคิดริเร่ิม       

ในหลาย ๆ ประเทศความตองการประสบความสําเร็จของผูบริหาร หมายถึง การเจริญเติบโต                

ขององคการ ผูนําสมัยกอนเนนที่ความสําเร็จในการทํางาน โดยที่ผูนํามีแรงขับในการทํางานสูง                 

2) มีแรงจูงใจสูง (leadership motivation) ผูนําที่ยิ่งใหญไมใชมีแตแรงขับเทาน้ันแตมีความตองการ

อํานาจสูง ชอบที่จะนํามากกวาตาม ความตองการอํานาจ คือ ความตองการที่จะมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน

และมีอํานาจในการทําใหผูอ่ืนยอมรับ ไววางใจ และทํางานใหสําเร็จตามวิสัยทัศน 3) มีความซื่อสัตย 

(integrity) หมายถึง ผูนําท่ีมีคุณลักษณะทําตามที่พูดไว รักษาคําม่ันสัญญาเพ่ือทําใหผูอื่นเกิด               

ความไววางใจ (trust) ความซ่ือสัตย (honesty) ทําใหบุคคลอ่ืนเชื่อถือ (credibility) 4) เชื่อม่ัน              

ในตนเอง (self-confident) ผูนํามีความมั่นใจในตนเองชอบทํางานที่ทาทายความสามารถ เชน 

เชื่อม่ันวาทํางานไดสําเร็จแมวาจะมีอุปสรรค ตัดสินใจไดในสภาพความไมแนนอนของสถานการณ 

ดวยความมั่นใจในตนเอง 5) มีความรูดานธุรกิจ (knowledge of the business) หมายถึง ผูนํา               

มีความรูมากในเชิงธุรกิจ เชน อุตสาหกรรม การแขงขัน เทคโนโลยีตางๆผูนําที่แสวงหาการเรียนรู  

ชอบการเรียนรู มีความเฉลียวฉลาด มีความกาวหนาในอาชีพมีความชํานาญในเร่ืองที่เก่ียวของ               

ในการทํางานในองคการ 

 สวนคุณสมบัติทั่วไปของผูนําที่ทําใหประสบผลสําเร็จในการทํางาน ไดแก 1) มีความ

เฉลียวฉลาด สติปญญาดี มีการตัดสินใจที่ดี และมีความสามารถในการพูด 2) ไดรับความสําเร็จ            

ในการศึกษา มีการศึกษาดี มีสุขภาพดี 3) มีวุฒิภาวะทางอารมณและมีความม่ันคงทางอารมณ                  

4) มีความมานะพยายามและผลักดันใหประสบผลสําเร็จ 5) มีทักษะทางสังคม มีสวนรวมในสังคม 

                                                
  29สุธี  สุทธิสมบูรณ และ สมาน รังสิโยกฤษณ, หลักการบริหารเบื้องตน, พิมพคร้ังที่ 16  

(กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2549), 60-61. 
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และปรับตัวใหเขากันไดดีกับกลุม รวมทั้งบุคคลตาง ๆ 6) มีความปรารถนาท่ีจะมีสถานะตําแหนง            

ทางสังคมท่ีดี คุณลักษณะดังกลาวสามารถทําใหเกิดขึ้นได มิไดมีมาแตกําเนิดสามารถฝกได30 

 สมถวิล ชูทรัพย ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                 

ประกอบดวย 17 คุณลักษณะ ดังน้ี 

  คุณลักษณะท่ี 1 คุณลักษณะทางกาย ประกอบดวย ลักษณะสงางาม รูปรางหนาตาดี            

นํ้าเสียงนาฟง พูดสื่อความหมายชัดเจน เขาใจงาย สุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

 คุณลักษณะที่ 2 คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบดวย วางตนเหมาะสมกับกาลเทศะ 

เปนกันเองไมถือตัว สุขุม เยือกเย็น ออนนอมถอมตน กระตือรือรน อารมณดี ราเริง แจมใส                    

รูจักควบคุมอารมณตนเอง วาจาสุภาพเรียบรอย  

 คุณลักษณะที่ 3 คุณลักษณะทางสังคม ประกอบดวย เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน เปนที่ยอมรับ            

และเชื่อถือของผูรวมงาน นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ฐานะทางเศรษฐกิจดี ใจกวาง 

 คุณลักษณะที่ 4 คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย สติปญญาเฉียบแหลม มีไหวพริบ 

รอบรู มีความสามารถในการพูด จริงใจ เปนมิตร อารมณขัน  

 คุณลักษณะที่ 5 คุณลักษณะดานความรู ประกอบดวย เปนผูนําทางวิชาการ มีความรู           

ทางวิชาชีพและความรูทั่วๆไปเปนอยางดี แสวงหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

 คุณลักษณะที่ 6 คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย มีความ

กลาหาญ กลาพูด  กลาทํา กลาตัดสินใจ  มีความรับผิดชอบ  มีความสามารถในการตัดสินใจ                          

มีความสามารถในการจูงใจคน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความยืดหยุนขึ้นอยูกับสถานการณ 

 คุณลักษณะที่ 7 คุณลักษณะดานวิชาชีพ ประกอบดวย มีความรูความเขาใจในวิชาชีพ

อยางดีมีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

 คุณลักษณะที่ 8 คุณลักษณะทางแรงจูงใจ ประกอบดวย มีแรงขับในการปฏิบัติงานมีความ

มุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ มีความตองการในอํานาจดวยวิธีการที่ถูกตองและใชเหตุผล สนับสนุนให

บุคลากรประสบผลสําเร็จในงาน พัฒนาผูรวมงานใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มขีดความสามารถ        

ของแตละคน มีการเสริมแรงทางบวกแกผูที่ปฏิบัติงานดี 

 คุณลักษณะที ่9 คุณลักษณะทางทักษะ ประกอบดวย มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน 

ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะทางความคิดรวบยอด ทักษะทางการบริหารงาน ทักษะในการ

ประสานงานและการจูงใจ ทักษะในการแกปญหา และขจัดความขัดแยง ทักษะในเชิงการคิด

สรางสรรค คิดวิเคราะหสังเคราะห พัฒนา ปรับปรุงองคการ มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                
  30เนตรพัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม: Modern Management, พิมพคร้ังที่ 5 

(กรุงเทพฯ: เซ็นทรัลเอ็กซเพรส, 2549), 93. 
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 คุณลักษณะที ่10 คุณลักษณะดานการบริหาร ประกอบดวยมีความรอบรูเก่ียวกับการบริหาร                 

จัดการภายในองคกร  มีความสามารถในการคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

มีความสามารถที่จะมอบหมายงานใหผูอื่นทําตามความถนัดและความสามารถ สามารถกําหนด

วิสัยทัศนและเปาหมายของสถานศึกษา สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหารและกําหนดภารกิจ

ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม 

 คุณลักษณะที ่11  คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวยการเปนผูนําเชิงคุณธรรม                 

จริยธรรม มีความเสียสละ อุทิศตนและเวลาใหกับการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ซ่ือสัตย มีความโปรงใส 

มีความเมตตากรุณาเอื้ออาทรผูอื่น มีใจเปนธรรม ยุติธรรม หนักแนน มีวินัยในตนเอง นําหลักธรรม           

คําสอนทางศาสนามาประยุกตใชในการบริหาร ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน 

 คุณลักษณะที่ 12 คุณลักษณะดานภาวะผูนํา ประกอบดวย เปนผูมีบารมี เปนผูนําและ

สรางผู นํา  มีมนุษยสัมพันธดี  มีวิสัยทัศน  มองการณ ไกล  มีความสามารถในการแกปญหา                          

ในแตละสถานการณไดเหมาะสม มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา มีความสามารถ                     

ในการแสดงบทบาทผูนําตามสถานการณไดอยางเหมาะสม  

 คุณลักษณะท่ี 13 คุณลักษณะดานความสามารถที่ทํางานรวมกับผูอื่น ประกอบดวย                 

มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร มีความสามารถในการทํางานเปนทีม  รับฟงความคิดเห็น            

และขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของทุกฝาย  แสวงหาขอมูลขาวสารในการพัฒนา มีการประเมินผล                    

การปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานใหดีขึ้น   

 คุณลักษณะที่ 14 คุณลักษณะดานการวางแผนการทํางาน ประกอบดวย  มีการวางแผน               

การทํางาน มีความรูเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธและการนําแผนไปสูการปฏิบัติ มีการวางแผน             

การทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามารถติดตาม

ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 

 คุณลักษณะที ่15 คุณลักษณะดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน ประกอบดวย                

มีการติดตอสื่อสาร สรางพันธมิตรกับองคกรภายนอก สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น

เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษา รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 

 คุณลักษณะที่ 16 คุณลักษณะดานความสามารถในฐานะผูนําทางศาสนา วัฒนธรรม            

และจริยธรรม  ประกอบดวย  สรางสภาพแวดลอมที่สงเส ริมและเอื้อตอการพัฒนาองคการ                       

ดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา นํานักเรียนเขารวมกิจกรรม                    

ทางดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม 

 คุณลักษณะที่ 17 คุณลักษณะดานทัศนคติ  มีทัศนคติวามนุษยทุกคนสามารถเรียนรู             

และพัฒนาไดตามศักยภาพ มีทัศนคติวา เด็กเกง ดี มีสุข โดยการบูรณาการท้ังโรงเรียน มีทัศนคติวา
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นักเรียนตองมีความรู ทักษะ และคานิยมที่จําเปนเพ่ือที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน มีทัศนคติวา 

โรงเรียนตองมีสิ่งแวดลอมทางการเรียนที่หลากหลาย มีทัศนคติที่ดีตอโลก31 

 ธีระ รุญเจริญ เสนอคุณลักษณะนักบริหารมืออาชีพที่จะนําไปสูความสําเร็จในการบริหาร                     

และการจัดการศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 

ประกอบดวย 1) ลักษณะพ้ืนฐานเปนทุน 2) การศึกษา 3) บุคลิกภาพ 4) คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 5) ความสามารถ /ทักษะในการบริหาร 6) ความรูลึ กและการรู รอบ                   

7) การมีใบประกอบวิชาชีพบริหารการศกึษา32 

 กมล  ฉายาวัฒนะ ไดสรุปไววา ผูบริหารควรมีคุณลักษณะ ดังน้ี 1) ดานพ้ืนฐานและ

ประสบการณ การวางแผน การวินิจฉัยสั่งการ และการตัดสินใจทําไดดีและมีความเหมาะสม                

2) ดานสติปญญาและคุณภาพสมอง มีความสามารถดานภาษา ดานเหตุผล ความจํา การเรียนรู              

การวินิจฉัยและมีความสามารถในการยืดหยุนในกรณีที่จําเปน 3) คุณลักษณะทางรางกาย สุขภาพ

สมบูรณ แข็งแรงซ่ึงจะสื่อไปถึงการเปนผูเข็มแข็งและมีสุขภาพจิตดี 4) ดานบุคลิกภาพและความสนใจ 

บุคลิกภาพนานับถือ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความรับผิดชอบและมีวุฒภิาวะทางอารมณ33 

 ภารดี  อนันตนาวี กลาววา ผูนําทางการศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการบริหารองคการ

ในยุคการแขงขันจําเปนอยางยิ่งจะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ การมีวิสัยทัศน และมีความสามารถ

ในการกําหนดกลยุทธเปนอันดับหน่ึง วิสัยทัศนและกลยุทธจึงเปนตัวแปรของผูนําที่สําคัญยิ่ง             

ที่จะทําใหภาวะผูนําในการบริหารองคการสูความสําเร็จได และยังไดกลาวอีกวา ผูบริหารจะตอง               

เปนผูที่มีความสามารถในการติดตอสื่อสารเพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายขององคการ เน่ืองจาก                     

การติดตอส่ือสารมีความสําคัญมากในการบริหารสําหรับผูบริหารทุกระดับ34 

 สุเมธ  แสงน่ิมนวล กลาววา คุณลักษณะท่ีดีที่ผูนําตองมี 8 ประการ ไดแก 1) ไววางใจ               

ไมหวงอํานาจ ผูนําตองไววางใจผูตามหรือลูกนอง ไมหวงอํานาจยิ่งมอบอํานาจออกไปมาก                 

                                                
  31สมถวิล ชูทรัพย, “การพัฒนาเคร่ืองมือและตัวบงชี้คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา              

ที่มีประสิทธิภาพ” (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 218-223. 

  32ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท, 

2550), 34-36. 

  33กมล ฉายาวัฒนะ, การบริหารคนและงานตามหลักการของพระพุทธเจา, พิมพคร้ังที่2 

(นนทบุรี: ชบา, 2550), 168-171. 

  34ภารดี อนันตนาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (ชลบุรี: มนตรี, 

2551), 83. 
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ยิ่งเปนผลดีตอการบริหาร เพราะจะชวยแบงเบาในรายละเอียด ทําใหผูนํามีเวลาที่จะสรางสรรค 

ควบคุมและติดตามงาน ความสําคัญของการมอบอํานาจจึงอยูที่ วิธีการและการเลือกบุคคล                     

ที่จะรับมอบอํานาจไดอยางถูกตองและเหมาะสม 2) หยั่งรูแลวเตรียมพรอม ผูนําตองสามารถหยั่งรูวา

จะเกิดสถานการณ เหตุการณอะไรขึ้นขางหนาเพ่ือจะไดเตรียมรับสถานการณไดอยางทันทวงที             

การหยั่งรู ในที่น้ีหมายถึง การหยั่งรูในเชิงวิทยาศาสตร คือ หยั่งรูจากการติดตามขาวสาร จากการเก็บ

ขอมูลมาศึกษาในเชิงสถิติ ตัวอยางเชน ทองที่ที่เคยประสบภัยธรรมชาติ ยอมตองมีขอมูลเกา               

ที่สามารถนํามาใชเตรียมการเพ่ือรับสถานการณที่อาจเกิดขึ้นอีกได ผูนําที่ดีจึงตองพยายามหาวิธี            

ที่จะไมใหเกิดเหตุการณที่เรียกวา ซ้ําซาก 3) ผูนําตองรูจักตัวเอง รูวาตัวเองเปนคนอยางไร มีจุดเดน

จุดดอยหรือขอดี ขอเสียประการใดจะไดใชเปนปจจัยในการนําผูคนใหไดดียิ่งขึ้น 4)  มีจินตนาการและ

การจูงใจ ผูนําตองเปนผูที่มีจินตนาการอยางเชน ไอนสไตน กลาวไววา“จินตนาการสําคัญกวาความรู” 

เพราะจินตนาการคือวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรค เปนความสามารถในการจําลองผลสําเร็จ 

ขั้นตอนการดําเนินการที่มีความเปนไปไดไวในสมอง คือ เม่ือคิดสรางสรรคสิ่งใดแลวตองคิดภาพ             

ในรายละเอียดใหออกวาตองมีขั้นตอนการดําเนินการอยางไรจึงจะสําเร็จ 5) ประพฤติสิ่งที่นานับถือ 

ผูนําจะตองทําตัวเปนแบบอยาง เพราะการประพฤติปฏิบัติของผูนํานอกจากจะมีอิทธิพลตอผูตาม                    

และองคกรดังคําพูดที่วา “หัวไมสายหางไมกระดิก”แลว การปฏิบัติตนของผูนํายังอยูในสายตาของผูคน           

หากประพฤติดีผูคนก็ชื่นชม สรรเสริญ หากประพฤติไมดีผูคนก็ชิงชังไมนับถือ การถูกชิงชังและขาด

ความนับถือจะทําใหบารมีของผู นําตลอดจนแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามลดนอยลงหรือหมดไป                

น่ันยอมเปนอุปสรรคตอการบริหารงานเปนอยางยิ่ง 6) เชื่อม่ันและรับฟง ผูนําจะตองมีความเชื่อม่ัน 

ในตนเองในขณะเดียวกันก็พรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนโดยเฉพาะกับผูตามหรือลูกนอง           

โลกในยุคประชาธิปไตยคนรุนใหมถูกฝกใหมีความคิดเปนของตนเอง และรับฟงเสียงของคนสวนใหญ 

ดังนั้นผูนําที่ดีตองมีคุณสมบัติทันโลกจึงจะสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 7) รูจักปรับตัว

และยืดหยุน ผูนําตองรูจักปรับตัวตามสถานการณ เขาใจการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน 

พรอมที่จะนําผูอื่นใหปรับตัวตาม อยางที่เรียกวา “เปนผูนําการเปล่ียนแปลง”ตองมีความยืดหยุน          

รูจักผอนปรน รับฟงความคิดเห็นของลูกนองและเพ่ือนรวมงานบาง น่ันคือ ทํางานโดยยึดหลัก

นิติศาสตรขณะเดียวกันก็ตองใหความสําคัญแกหลักรัฐศาสตรดวย 8) ยอมรับทั้งความผิดพลาดและ

ความถูกตอง หากผิดพลาดตองยอมรับผิด รูจักการกลาวคําขอโทษ เพราะคนเรา ไมมีใครทําอะไร           

ไดถูกตองเสมอไปแตความผิดพลาดในเร่ืองเดียวกันน้ันไมควรจะกระทําผิดซํ้าและไมควรละเลย            

การเก็บสถิติเพ่ือประเมินหาขอดีขอเสียเม่ืองานเสร็จสิ้นลงใชเปนขอมูลในการพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น35 

                                                
  35สุเมธ  แสงน่ิมนวล, ภาวะผูนํากับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคกรปกครอง                 

สวนทองถิ่น, 16-18. 
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 สัมมา  รธนิธย กลาววา ผูบริหารยอมมีผลตอการสําเร็จหรือประสิทธิภาพของงานบางคร้ัง 

การจัดองคการแมจะไมเรียบรอยถูกตองอยูบางก็อาจไดรับผลงานสูงได หากผูบริหารมีคุณลักษณะที่ดี 

แตถาคุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการนําของผูบริหารไมดีแมการจัดองคการถูกตองหรือดีเพียงใด          

ก็ตามผลงานที่เกิดขึ้นของหนวยงานน้ันๆยอมสมบูรณไดยาก ดังนั้น  ผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติ

เหมาะสม มีพฤติกรรมในการนําที่ถูกตองเหมาะสมเพราะความสําเร็จของงานทุกดานขององคการ

ขึ้นอยูกับผูบริหาร ซ่ึงจะวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินใจแกปญหาตางๆ เพ่ือใหงานเกิดประสิทธิภาพ              

ซ่ึ ง คุณลักษณะผูบ ริหา รที่ พึ งประสงคห รือผู นํา น้ันควรที่ จ ะประกอบด วย เ ร่ือ งที่ สํ าคัญ                    

ไดแก คุณลักษณะสวนบุคคล คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน และคุณลักษณะทางสังคม36  

 นอกจากน้ียังมีนักวิชาการชาวตางประเทศ กลาวถึง คุณลักษณะผูบริหารหลายแง        

หลายมุม ดังเชน  

 อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญชาวกรีก เชื่อวาความเปนภาวะผูนําของบุคคลเร่ิมตน

ตั้งแตกําเนิด จึงเกิดทฤษฎี The Great Man Theory of Leadership โดยมุงเนนการศึกษา

คุณลักษณะทางกาย ทางจิตของผูนําเพ่ืออธิบายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นถึงความเปนภาวะ

ผูนํา โดยจําแนกออกเปน 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะทางกาย (Physical) หมายถึง รูปราง ความสงา 

นํ้าหนัก แววตา ซ่ึงจะพบวา ลักษณะดังกลาวมักจะปรากฏใหเห็นในผูนําที่ประสบความสําเร็จ              

2) ลักษณะดานสติปญญา (Intellectual) หมายถึง ความฉลาด ความรู ความสามารถในการแกไข

ปญหา ซึ่งพบวา สติปญญามีความสัมพันธกับความเปนภาวะผูนํา จึงใหการยกยองและยอมรับผูมี

ลักษณะทางดานสติปญญาสูงกวาบุคคลอื่นในกลุมให เปนผู นํา 3) ลักษณะดานบุคลิกภาพ                     

(Personality) หมายถึง ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว ความมีมนุษยสัมพันธ 

การเขาสังคม การเขาใจและยอมรับผูอ่ืน นิสัยและความประพฤติดีรวมทั้งความมีบุคลิกภาพที่โดดเดน

พบวา คุณลักษณะดังกลาวจะเกิดขึ้นในตัวผูนํามากกวาบุคคลอื่น ๆ โดยทั่วไป37 สวน ดูบริน (Dubrin) 

ไดกําหนดคุณลักษณะสวนบุคคลและทักษะที่นําไปสูการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย            

1) ดานบุคลิกภาพ (personality traits ) 2) ภาวะผูนําดานการจูงใจ (leadership motives)               

3) ภาวะผูนําดานสติปญญา (cognitive factors and leadership)38 

                                                
  36สัมมา รธนิธย, ภาวะผูนําของผูบริหาร, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: ขาวฟาง, 2553), 68. 

  37Aristotle, อางถึงใน วรวิทย จินดาพล, ภาวะผูนํา (กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2542), ไมปรากฏเลขหนา. 

  38Andrew J. Dubrin, Leadership, 5th ed. (U.S.A.: Houghton Mifflin Company, 

2007), 33 
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 บารนารด (Barnard) ใหความเห็นวา ผูนํา (leader) และผูบริหาร (administrator)ที่ดี              

ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ความมีชีวิตชีวาและทนทาน (vitality and endurance) ความมีชีวิตชีวา 

หมายถึง ความคลองแคลววองไว ตื่นตัวอยูเสมอที่จะรับสถานการณทุกชนิด ปรับตัวได ราเริงแจมใส 

อยู เสมอ ความทนทาน คือ ความสามารถในการทํางานตอเ น่ืองกันไดโดยไมตองหยุดพัก                    

เปนเวลานาน ๆ ทนตอความยากลําบากได หรือไมแสดงอาการทอแทใหผูใดพบเห็น สวนความมีชีวิต             

ชีวา ความคลองตัววองไว ราเริงแจมใส ทําใหผูนํามีเสนหถูกใจคน ความทนทานผูนํามีโอกาส                     

หาประประสบการณไดมาก เรียนรูไดตลอดเวลาไมหยุดยั้งทําใหเปนคนทันโลกทันเหตุการณ                 

และทําใหไดรับความสําเร็จงาย เพราะงานบางอยางไมอาจหยุดชะงักหรือทิ้งระยะเวลาพักผอนได 

ความรวมมือของบุคลากรอ่ืนขึ้นอยูกับการทํางานของผูนําเหมือนกัน 2) ความสามารถในการตัดสินใจ 

(decisiveness) ผูนําที่ดีตองตัดสินใจไดเร็วและเต็มใจเสมอที่จะเปนผูตัดสินใจดวยตนเองเมื่อมีปญหา 

เกิดขึ้น การรูจักตัดสินใจเปนลักษณะหนึ่งของความเชื่อม่ันในตนเองถาผูนํามีความเชื่อม่ันในตนเอง           

ก็จะตัดสินใจไดดี ตัดสินใจไดถูกตอง รวดเร็ว ทําใหการแกไขปญหาตาง ๆ กระทําไดทันทวงที             

ความลาชาไมวาในเชิงตอบรับเห็นดวยหรือปฏิเสธไมเห็นดวย อาจทําใหเกิดความเสียหายแกงาน          

และอาจทําใหผูบังคับบัญชายุงยากใจ 3) ความสามารถในการจูงใจ (persuasiveness) ความสามารถ

ในการจูงใจน้ีถาผูนําขาดเสียแลวแมจะเกงมากเพียงใด ก็ตามยากที่จะนําคนจํานวนมากๆได                

ยากที่จะทํางานไดสําเร็จ เพราะการดําเ นินงานนั้นตองไดรับความรวมมือจากคนหมูมาก                 

ผูบริหารที่สามารถชักจูงใจคนน้ี หมายถึง ความสามารถในการสนทนา ความเปนนักพูด สามารถ

แสดงปาฐกถาในที่สาธารณะ ความสามารถในการเขียนบทความ การวางตัวใหผู อ่ืนเลื่อมใส 

ความสามารถในการจับจุดสนใจคนอื่นได รูจักเอาใจคนถูกจังหวะโดยไมเสียงานและรูจักขัดในสิ่งที่

ควร นอกจากน้ียังตองมีความสามารถในการใชภาษาไดดี ผูอ่ืนเขาใจงาย ตรงไปตรงมา แสดงความ

สุจริตใจของตนออกมาใหคนอ่ืนเห็นไดชัด 4)ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง สภาพของ            

อารมณของบุคคลที่มีความรูสึกเสียใจ ไมพอใจเมื่อไมไดทําในส่ิงอันควรทําหรือไมไดละเวนในสิ่ง             

ควรละเวน เปนความรูสึกดวยตนเองวา สิ่งใดถูกส่ิงใดควรในเชิงศีลธรรมและคุณธรรมตามสภาพสังคม

ที่บุคคลเปนสมาชิกอยู ผูนําที่ดียอมยินดีรับผิดและเต็มใจยอมรับ ขณะเดียวกันเม่ือรับหนาที่มาแลว                

จะบากบั่นทําหนาที่อย างดีที่ สุดโดยไมทอดทิ้ งแมจะมีอุปสรรคบางประการมาเกี่ย วของ                     

ความรับผิดชอบเปนลักษณะที่ จําเปนสําหรับผู บริหารทุกคน 5) ความฉลาดและไหวพริบ 

(intellectual capacity)สมองเฉียบแหลมเต็มไปดวยความรอบรู ทันโลกทันเหตุการณ เปนสิ่งจําเปน                  

ที่สุดสําหรับผูบริหารทุกประเภท ความฉลาดมีไหวพริบจะมีไดก็ตอเมื่อผูนําเปนคนมีความรูดี รูงาน                 

รูนโยบายและวัตถุประสงคของงานแจมชัด รูกระบวนการ วิธีการบริหารงาน มีความสามารถ                  

ในการวินิจฉัย สั่งการ เปนคนพหูสูต คือ รอบรูและสนใจเร่ืองตาง ๆ รอบดาน มีความคิดริเร่ิม                

และที่สําคัญที่สุดคือ รางกาย จิตใจและอารมณสมบูรณ เพราะถารางกายจิตใจออนแอ อารมณ          
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ไมมั่นคง ไมวาจะมีระดับสมองหรือเชาวปญญาสูงเพียงใด การใชสมองและเชาวปญญายอมบกพรอง

ผิดพลาดไดเสมอ39  

 สตอกดิลล (Stogdill) ไดสรุปผลงานวิจัยตางๆเก่ียวกับการเปนผูนําในป ค.ศ.1948-1970

และจัดกลุมคุณลักษณะบุคคลของผูบริหารออกเปน 6 ประการ ดังน้ี 1) ลักษณะทางกาย                  

(physical characteristics) เปนผูที่แข็งแรง มีรางกายเปนสงา แข็งแรง ทรงพลัง (energy) มีวัย               

อันเหมาะสม (age) มีลักษณะทาทางที่ดี (appearance) สวนสูง (height) และนํ้าหนัก (weight)           

สัมพันธกัน 2) ภูมิหลังทางสังคม(social Background) เปนผูที่มีการศึกษาและมีสถานะทางสังคมดี               

3) สติปญญา (intelligence and ability) เปนผูที่มีสติปญญาสูง มีการตัดสินใจ มีทักษะในการสื่อ

ความหมายและการพูด 4) บุคลิกภาพ (personality) เปนผูที่มีความตื่นตัวอยูเสมอควบคุมอารมณได              

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีจริยธรรม มีความเชื่อม่ันในตนเอง 5) ลักษณะที่เก่ียวของกับงาน (task-

related) ผูนําเปนผูที่มีความปรารถนาจะทําดีที่สุด ปรารถนาที่จะรับผิดชอบ ไมยอทอตออุปสรรค            

6) ลักษณะทางสังคม (social characteristics) เปนผูที่มีความปรารถนาจะทําดีที่สุด ปรารถนาท่ีจะ

รับผิดชอบ ไมยอทอตออุปสรรค มุงที่งาน40 

 บาส (Bass) ไดสํารวจคุณลักษณะของผูบริหารโดยพัฒนาจากแนวคิดของสตอกดิลล                     

(Stogdill) สรุปได ดังน้ี 1) คุณลักษณะทางกาย ไดแก การมีสุขภาพแข็งแรง สงา 2) คุณลักษณะ          

ภูมิหลังทางสังคม ไดแก การเปนผูมีการศึกษาดี มีฐานะทางสังคมดี เปนที่ยอมรับยกยองจากบุคคลอื่น 

3) คุณลักษณะทางสติปญญา ไดแก การเปนผูมีความรู ความสามารถ มีปฏิภาณไหวพริบดี              

4) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ไดแก การเปนผูมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ         

การเปลี่ยนแปลง มีความเชื่อม่ันในตนเอง 5) คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน ไดแก การเปนผูที่มี              

ความรับผิดชอบตอหนาที่ 6) คุณลักษณะทางสังคม ไดแก การเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี วางตัว                

ในการเขาสังคมไดอยางเหมาะสม41  

 การดเนอร (Gardner) กลาววา คุณลักษณะของผูนําควรประกอบไปดวยการมีสุขภาพ             

ทางรางกายที่สมบูรณ มีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถในการตัดสินใจในบทบาทของตน                    

มีความเชื่อม่ันในตนเอง ปรับตัวได มีความยืดหยุนตามสมควร มีความพรอมที่จะรับผิดชอบงาน         

                                                
  39Chester  I. Barnard, Organization and Management, 93-100. 

  40Ralph M. Stogdill, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and 

Research, 72-76. 

  41Bernard M. Bass, Stogdill’s Handbook of Leadership (New York: The 

Free Press, 1981), 73-78. 
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มีสมรรถภาพในการทํางาน เขาใจผูรวมงาน และความตองการของผูรวมงานมีทักษะในการส่ือสาร 

มนุษยสัมพันธ การจูงใจ และมีความตองการความสําเร็จในงาน42  

 แมกนูสัน (Magnuson) ไดวิจัยคุณลักษณะของผูบริหาร พบวา คุณลักษณะของผูบริหาร               

โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จนั้นประกอบดวยคุณลักษณะทั้งในดานสวนตัวและลักษณะทางดานวิชาชีพ 

6 ประการ ดังน้ี 1) ดานบุคลิกภาพ คือ คุณลักษณะสวนรวมท่ีเปลี่ยนแปลงไดในแตละบุคคล ไดแก 

คุณลักษณะทางกาย ทางสติปญญา ทางใจ ทางอารมณและสังคม ลักษณะประจําตัวน้ีจะแสดงออกได

ทางระบบจิต อันไดแก ความคิด ความรูสึกและพลังจูงใจ และการแสดงออกทางกาย อันไดแก รูปราง

หนาตา เปนตน องคประกอบสําคัญของบุคลิกภาพ ไดแก สติปญญา อุปนิสัย อารมณและรางกาย           

2) ดานภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมที่เปนอิทธิพลที่ทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือทํางานใหสําเร็จ

ตามจุดมุงหมาย ความเปนผูนําจึงเปนกระบวนการในการจูงใจบุคคลในองคการใหตั้ งใจทํางาน               

ใหประสบผลสําเร็จ 3) ดานมนุษยสัมพันธ 4) ดานคุณธรรมจริยธรรม 5) ดานวิชาการ 6) ดานความรู

ความสามารถในการบริหารงาน43   

 ยุคล (Yukl) ไดศึกษาผลงานวิจัยที่สําคัญเก่ียวกับคุณลักษณะที่ จําเปนตอความมี

ประสิทธิผลของผูบริหารและไดสรุปคุณลักษณะสําคัญ ไดแก 1) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ 

(personality) ประกอบดวยความมีพลังสูง ความทนทานตอความเครียด มีความมั่นใจในตนเอง               

เชื่ออํานาจภายในตนเอง มีวุฒิภาวะดานอารมณ มีความสัตยซื่อถือคุณธรรม ยึด ม่ันหลักการ                     

2) ดานแรงจูงใจ (motivation) ประกอบดวย มีแรงจูงใจดานอํานาจสังคม มีความตองการ                     

มุงความสําเร็จอยูในระดับสูงปานกลาง มีความตองการดานความรักใครผูกพันในระดับต่ํ า                     

3) ดานความสามารถ (ability) ประกอบดวย มีทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล มีทักษะ            

ดานมโนทัศน ดานเทคนิค การเกลี้ยกลอม ชักชวน44  

 เบนนิส (Bennis) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผูนําวา ผูที่จะเปนผูนําน้ัน           

ตองมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพพิเศษกวาคนทั่วๆไป ไดแก มีความเฉลียวฉลาด มีความกลาหาญ              

มีความกระตือรือรน มีลักษณะทาทางดี สงา นาเลื่อมใส มีความยุติธรรม ฯลฯ ทั้งน้ีผูนําจะตองมี

                                                
  42J.W. Gardner, On Leadership (New York: A Division of Macmillan, 1990), 46. 

  43W.G. Magnuson, The Characteristics of Successful School Business  

Managers, 78-91. 

  44G. Yukl,  Leadership in Organizations, 4thed., 244.  
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ลักษณะพ้ืนฐานทั่วไปเชนเดียวกับผูอ่ืน ไดแก มีความซ่ือสัตย การอุทิศตน ความไมพยาบาทมาดราย 

มีความถอมตน ใจกวาง และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค45                              

 สวน ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ไดแบงคุณลักษณะผูนําท่ีมีประสิทธิผลออกเปน 

3 ลักษณะ คือ1) ลักษณะทางบุคลิกภาพ ไดแก ความอดทนตอภาวะกดดัน ความม่ันใจในตนเอง             

ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ และการยึดม่ันในหลักคุณธรรม 2) ลักษณะทางแรงจูงใจ ไดแก มีแรงขับ

ในการทํางานและมีแรงกระตุนในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล มีความมุงม่ันในความสําเร็จ

และมีความตองการในอํานาจ 3) ลักษณะทางทักษะ ประกอบดวยทักษะทางเทคนิค ทักษะระหวาง

บุคคล ทักษะทางความคิดรวบยอด และทักษะทางการบริหาร46  

 กรีนเบิรกและบารอน (Greenberg and Baron) สรุปคุณลักษณะของผูนําท่ีประสบ             

ผลสําเร็จ ดังนี้ 1) แรงขับ (drive) คือ ความตองการที่จะประสบความสําเร็จ ความทะเยอทะยาน           

มีพลังความคิดริเร่ิมและการกระทําที่ทุมเทแบบกัดไมปลอย 2) ความซื่อสัตยและมั่นคง (honesty 

and integrity) เปนความเชื่อถือได เปดกวางและมีความไววางใจนาเชื่อถือ 3) แรงจูงใจในการเปนผูนํา 

(leadership motivation) ความตองการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผู อ่ืนและใชอิทธิพลในการบรรลุ

วัตถุประสงค 4) ความเชื่อม่ันในตนเอง (self-confidence) คือ ความเชื่อม่ันในความรูความสามารถ 

ที่ตนเองมีอยู 5) ความสามารถทางสติปญญา (cognitive ability) มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ

ปฏิภาณ มีความสามารถในการอธิบายและตีความขอมูลจํานวนมาก สามารถมองภาพรวมจากขอมูล

จํานวนมากเขาดวยกัน 6) มีความรูงาน (knowledge of the business) ควรมีความรูในธุรกิจหรือ

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ความรูเ ก่ียวกับกิจการของหนวยงานโดยเฉพาะความรู เ ก่ียว กับเทคโนโลยี                    

ในการทํางาน 7) ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (creativity) ผูนําจะตองเปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

เปนผูริเร่ิมสิ่งใหม ๆใหเกิดขึ้นในการทํางาน 8) ความยืดหยุน (flexibility) ผูนําจะตองมีความสามารถ

ในการปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการของผูใตบังคับบัญชาหรือผูตาม และสอดคลองกับ                

สถานการณตาง ๆ47 

 สตารแรทท (Starratt) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบริหารวา นอกจากผูบริหาร                 

จะมีทักษะในการบริหารแลวยังเปนผูที่นําวิสัยทัศน (vision) ความเขมแข็ง (intensity) และความคิด

                                                
  45Warren G. Bennis, Managing the dream: reflections on leadership and 

change (Cambridge, Ma: Perseus, 2000), 23. 

  46Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration, 6th ed. 

(Singapore: McGraw-Hill, 2001), 396-397. 

  47J. Greenberg and R.A. Baron, Behavior in Organizations, 8thed. (New 

Jersey: Prentice-Hall, 2003), 473. 
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สรางสรรค (creativity) มาสูงานท่ีรับผิดชอบ ผูบริหารที่จะเปนผูนําสนใจในสิ่งที่เปนไปไดและเปนสิ่ง           

ที่ตนเองและผูอ่ืนตองการใหบรรลุ และมีวิสัยทัศนเก่ียวกับความสําคัญของสิ่งที่กําลังทําอยูขณะน้ี 

ผูนําเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมองคการดวยกําลังกายและกําลังใจอยางมาก นําความเข็มแข็ง                     

ในความตองการปณิธานและความกระตือรือรนไปสูงานน้ันดวย คุณลักษณะเหลาน้ีทําใหผูบริหาร            

ที่เปนผู นําแตกตางจากผูอื่นที่ไมเปนผูนํา นอกจากน้ีผูนํายังนําความคิดใหม ๆ และความเชื่อ                 

ในการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรคมาใหองคการ48 

 จากแนวคิดและทฤษฎีเ ก่ียวกับคุณลักษณะของผูบ ริหารสรุปไดวา  คุณลักษณะ                

ของผูบริหารท่ีเหมือนกัน เชน มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมท้ังภายนอกและภายใน มีภาวะผูนํา มีความ

เชื่อ ม่ันในตนเอง มีความรูความสามารถทางสติปญญา มีความมุงม่ันตองานในหนาที่ ในที่ น้ี             

ผูวิจัยใชแนวคิดคุณลักษณะของผูบริหารตามแนวคิดดูบริน (Dubrin) ซึ่งไดกําหนดคุณลักษณะ              

สวนบุคคลและทักษะที่นําไปสูการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย 1) คุณลักษณะดาน                    

บุคลิกภาพ (personality traits) 2) ภาวะผูนําดานการจูงใจ (leadership motives) 3) ภาวะผูนํา

ดานสติปญญา (cognitive factors and leadership) รายละเอียด ดังนี้49 

 คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ (personality traits) 

 ความหมายบุคลิกภาพ นักวิชาการและนักจิตวิทยาไดอธิบายความหมายและใหทัศนะ

เกี่ยวกับคําวา“บุคลิกภาพ” ไวอยางกวางขวางและเปนที่ เขาใจกันไดหลายทาง ตัวอยางเชน                   

นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง สภาวะทุกอยางที่ประกอบกันขึ้นเปนตัวบุคคล

โดยหมายถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะทางจิตใจซึ่งมีอิทธิพลตอการกระทําของบุคคลในสถานการณ

ตางๆ50 รัตนากร  ยิ้มประเสริฐ กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคล

หนึ่งที่เปนที่รับรูกันโดยทั่วไปวา เปนลักษณะของบุคคลนั้น อันประกอบดวยพฤติกรรมที่แสดงออก

และลักษณะเฉพาะภายในบุคคลทําใหบุคคลน้ันมีความแตกตางจากคนอ่ืน 51 สุจิตรา พรมนุชาธิป 

กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง การจัดระบบของลักษณะทุกสิ่งทุกอยางที่รวมกันในตัวบุคคล ไดแก 

ลักษณะทางกาย สติปญญา อารมณ เจตคติ ความสนใจ ความเชื่อ คานิยม ความตองการ ความวิตก

กังวล การยอมรับตนเองและผูอ่ืน การเก็บตัว การแสดงออก เปนตน เปนไปตามแบบฉบับและวิธีการ

                                                
  48Robert Starratt, อางถึงใน สุนทร  โคตรบรรเทา, หลักการและทฤษฏีการบริหาร

การศึกษา (กรุงเทพฯ: ปญญาชน, 2551), 15-19. 

  49Andrew J. Dubrin, Leadership, 33. 

  50นงลักษณ  สุทธิวัฒนพันธ, คิดอยางผูนํา (นนทบุรี: สนุกการอาน, 2546), 118. 

  51รัตนากร  ยิ้มประเสริฐ, เสนทางสูบุคลิกภาพ (นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2548), 1-2. 
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คิดของแตละบุคคลซ่ึงเปนตัวกําหนดการปรับตัวของบุคคลนั้นกับสิ่งแวดลอมของบุคคล52 สวนกลุม

นักวิชาการและนักจิตวิทยาตางประเทศไดนิยามไว เชน อัลพอรต (Allport) กลาววา บุคลิกภาพ  

เปนการเคลื่อนไหวของอินทรียที่มีอยูภายในจิตใจของบุคคลซ่ึงจะเปนตัวกําหนดลักษณะนิสัย

ประจําตัวของบุคคลน้ันทั้งหมด53 Morris กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง รูปแบบของลักษณะตางๆ 

(traits) ประจําตัวของบุคคลที่ เ ก่ียวกับพฤติกรรม อารมณ แรงจูงใจ ความคิดและทัศนคติ54                  

และ Jerry กลาววา บุคลิกภาพของบุคคลจะเปนรูปแบบเฉพาะดานความคิด ความรูสึก พฤติกรรม 

ซ่ึงลักษณะดังกลาวจะจําแนกแตละบุคคลออกจากบุคคลอ่ืนและบุคลิกภาพจะเปนสิ่งที่คงทนถาวร55 

 จากความหมายดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา บุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออก

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งในสิ่งที่มองเห็นไดและส่ิงที่มองไมเห็น เชน ความคิด ความสนใจ คานิยม 

ทําใหผูอ่ืนสามารถเขาใจและแยกแยะไดวาบุคคลน้ันแตกตางจากบุคคลทั่วไป 

 ความสําคัญของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพมีความสําคัญตอพฤติกรรมหลายประการ 

โดยเฉพาะทําใหสามารถคาดหมายพฤติกรรมได คือถารูวาบุคคลน้ันมีบุคลิกภาพอยางไรจะทํานายได

วาในสถานการณใดจะแสดงพฤติกรรมอยางไรรวมถึงสามารถเผชิญปญหาตางๆและมีสวนสําคัญ  

รัตนากร  ยิ้มประเสริฐ กลาววา บุคคลที่มีบุคลิกภาพดี มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเปน

อยางมาก ดังจะเห็นไดจากการรับสมัครงานตําแหนงตางๆ มักจะมีการบงบอกถึงลักษณะสําคัญ

ประการหนึ่ง คือ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ สามารถรวมทํางานกับผูอ่ืนไดดี ซึ่งในปจจุบันน้ี

บุคลิกภาพมีความสําคัญถึงขั้นมีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนและการอบรม แตละหลักสูตรมี

ราคาแพง เพราะใหความรูตั้งแตการแตงกาย การแสดงออก การพูด ทาทางตางๆ ที่จะฝกใหเปนผูที่มี

บุคลิกภาพที่ดีเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในสังคม นอกจากการท่ีมีบุคลิกภาพดีจะชวยใหเรา             

มีโอกาสประสบความสําเร็จแลว ยังชวยใหประสบความสําเร็จดานอื่น ๆ เชน ความสําเร็จทางดาน

ครอบครัว ชีวิตการทํางาน การศึกษา ซ่ึงจะเห็นไดจากการสอบสัมภาษณที่มีวัตถุประสงคในการวัด

บุคลิกลักษณะ ดูรูปรางหนาตา กิริยาทาทาง การสนทนา ปฏิภาณไหวพริบ และความสามารถ

เฉพาะตัวของบุคคลนั้น ดังนั้นบุคลิกภาพจึงเปนตัวกําหนดความสําเร็จในชีวิตของมนุษยได ดังนี้ 

                                                
  52สุจิตรา พรมนุชาธิป, มนุษยสัมพันธ (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน, 2549), 108. 

  53Gordon W. Allport, Pattern and Growth in Personality (New York: Holt, 

Rinchart and Winston, 1961), 21. 

  54C G. Morris, Psychology 3rd (New Jersey: Prentice-Hall, 1979), 618. 

  55Phares E. Jerry, Introduction To Personality (Glenview: Scott; Foesman 

and Company, 1988), 4. 
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 1. การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล บุคลิกภาพชวยใหเราจดจําและเขาใจบุคคล 

แตละคนไดเปนอยางดี ตลอดจนรูวิธีที่จะปรับตัวใหเขากับคนเหลาน้ันได ทําใหเกิดความสัมพันธอันดี

ตอกัน 

 2.การตระหนักในเอกลักษณของบุคคล เพราะบุคลิกภาพเปนลักษณะเฉพาะที่จะทําใหแต

ละบุคคลมีความแตกตางกันและเปนตนแบบบุคลิกภาพที่คนรุนหลังไดศึกษาและเลียนแบบเอกลักษณ

ดังกลาว เชน บุคลิกภาพของความขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด อดทน เปนตน 

 3.การคาดหมายพฤติกรรม บุคลิกภาพจะชวยใหเรามีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพฤติกรรม

น้ันๆทําใหเราสามารถทํานายไดวา หากมีสถานการณบางอยางเกิดขึ้นเขานาจะมีการตอบสนอง                

ในลักษณะใดมากท่ีสุดเราจึงสามารถคาดหมายพฤติกรรมได 

 4.ความม่ันใจ ผูที่มีบุคลิกภาพดีจะเกิดความสนใจในการแสดงออกไดมาก กลาที่จะพูด

และทํา รูแนวทางในการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสถานการณ คนที่แตงกายสะอาดเรียบรอย           

เดินตัวตรงสงางามยอมจะไดรับความสนใจและความเชื่อม่ันจากคนที่พบเห็น 

 5.การยอมรับของกลุม คนที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป โอกาสในการ

ติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนมีมากขึ้น ทําใหไดรับความสะดวกในการกระทํากิจกรรมใดๆไดสําเร็จ 

 6. ความสําเร็จ คนที่มีบุคลิกภาพดีจะไดเปรียบคนอ่ืน ๆเสมอ การมีบุคลิกภาพดีจะทําให

ไดรับความเชื่อมั่นจากผูพบเห็นและคนท่ีมีปฏิสัมพันธดวย ดังน้ัน การทํางานหรือการประกอบ

กิจกรรมต างๆยอมไดรับความรวมมือจากคนสวนใหญมากกวาจึงป รับตัวอยูในสังคมได                     

อยางมีความสุข56 

 สรุปไดวา บุคลิกภาพ มีความสําคัญตอมนุษยในสังคมทําใหมีความเชื่อถือ มีความเชื่อม่ัน

ในตนเองเปนที่ยอมรับของคนทั่วไปทําใหชีวิตประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน 

 องคประกอบของบุคลิกภาพ นักวิชาการหลายทานกลาวถึงองคประกอบของบุคลิกภาพ                 

เชน รัตนากร  ยิ้มประเสริฐ กลาวถึงองคประกอบของบุคลิกภาพ ดังน้ี 1) ลักษณะใบหนา รวมถึง

สวนประกอบของใบหนา คือ หู ตา จมูก ปาก 2) สัดสวนของรางกาย เชน ความสูง 3) ลักษณะของสี

ที่ปรากฏตามสวนตาง ๆของรางกาย คือ เสนผม ผิวหนัง ดวงตา สีเหลานี้จะเปนไปลักษณะใด            

ขึ้นอยูกับพอ แมและบรรพบุรุษ 4) ลักษณะประจําเพศ เชน เพศชายตองมีหนวด เสียงหาว             

กลามเนื้อแข็งแรง เพศหญิงจะมีทรวงอก สะโพก เปนตน 5) การทํางานของรางกาย บางคนทํางาน

ดวยความเครียดบางคนทํางานอยางมีความสุข บางคนโตชา บางคนโตเร็ว 6) ลักษณะทางอารมณ 

เชน มีความม่ันคงหรือออนไหว 7) เชาวปญญาและความสามารถดานอื่นๆ ไดแก ความสามารถ            

ทางสติปญญา ทางดนตรี ศิลปะ เปนตน 8) คานิยมและความสนใจบุคลิกภาพจะสะทอนใหเห็นถึง

                                                
  56รัตนากร  ยิ้มประเสริฐ, เสนทางสูบุคลิกภาพ, 2-3. 
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ความสนใจและคานิยมของบุคคล ซ่ึงหมายถึงสิ่งที่บุคคลยอมรับวาเปนสิ่งที่ดีและนายึดถือปฏิบัติตาม 

9) เจตคติทางสังคม หมายถึง ทาทีการปฏิบัติตอสังคม เชน เชื่อในเร่ืองความเสมอภาค ความทัดเทียมกัน 

10) แรงจูงใจของบุคคลในการแสดงออกของพฤติกรรม 11) ลักษณะการแสดงออกเชน เปนคนสุภาพ

เรียบรอย ราเริง แจมใส เปนตน57 วันชัย มีชาติ กลาววา บุคลิกภาพคนเรามีที่มาหลายปจจัยประกอบ

กัน เชน 1) กรรมพันธุหรือพันธุกรรม พันธุกรรมเปนตัวกําหนดบุคลิกภาพของมนุษยประการหนึ่ง 

ไดแก การถายทอดยีนของพอแมสูลูก เชน รูปรางหนาตา สีผิว ลักษณะทางรางกาย เปนตน                 

2) สภาพแวดลอม มีผลตอการแสดงพฤติกรรมของคนตางกันออกไป สภาพแวดลอมรวมถึง 

วัฒนธรรม ประสบการณ เพ่ือน สิ่งเหลาน้ีมีผลตอการแสดงออกของบุคคลและมีสวนในการสราง

บุคลิกภาพของคน 3) สถานการณ จะมีผลตอพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคน ทั้งน้ีเพราะปกติคนเรา

จะมีพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งแวดลอมคอนขางคงที่ กลาวคือ สิ่งแวดลอมและสถานการณเดียวกัน

หรือคลายกันจะตอบสนองแบบเดียวกันแตในความเปนจริงสถานการณที่เราพบมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาคนจึงตองปรับตัวและแสดงออกใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น 4) ชนชั้นทางสังคม

และการบังคับจากการเปนสมาชิกกลุมตาง ๆ  ซึ่งจะมีผลตอบุคลิกภาพมาก ชนชั้นทางสังคมจะกําหนด

ความเชื่อ คานิยม ความเห็นตางๆเชน พนักงานที่มีฐานะดีและมาจากชนชั้นสูง จะใหความสนใจ            

ตอผลตอบแทนนอยกวาพนักงานที่มาจากชนชั้นระดับลาง เปนตน 5) ความสัมพันธในครอบครัว 

สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวจะกําหนดบุคลิกภาพของสมาชิก ทั้งนี้เน่ืองจากครอบครัว              

เปนแหลงถายทอดความคิด ความเชื่อ คานิยม และเปนตัวอยางของบุคคลในการแสดงออก58  

 สรุปไดวา องคประกอบของบุคลิกภาพ ประกอบดวย 2 สวน คือองคประกอบภายนอก 

ไดแก เพศ ขนาดสัดสวน รูปราง สีผิว เสนผม เปนตน องคประกอบภายใน ไดแก อารมณ นิสัย           

ความถนัดและเชาวปญญา เปนตน 

 ทฤษฎีบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพมีหลายทฤษฎีที่แตกตางกันไป เชน  

 ทฤษฎีองคประกอบของแคทเทล (Facter Theory) แคทเทล(Cattle) กลาววาบุคลิกภาพ

ชวยใหสามารถทํานายไดวาบุคคลจะทําอยางไรในสถานการณที่กําหนด คือ การสรางกฎวาบุคคลที่มี

ความแตกตางกันจะทําอยางไรในสถานการณทางสังคมและสิ่งแวดลอมปกติ บุคลิกภาพจะเกี่ยวของ

ทั้งพฤติกรรมที่เปดเผยและซอนเรนอยูภายใน แคทเทล ไดใหความสําคัญในการศึกษาจนเกิดทฤษฎี

บุคลิกภาพ คือ อุปนิสัย (traits) ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีอยูถาวรในตัวบุคคลซึ่งแบงเปน 2 ลักษณะ คือ              

1) อุปนิสัยพ้ืนผิว (sureface traits) เปนลักษณะพฤติกรรมตาง ๆที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนและมี

                                                
  57รัตนากร  ยิ้มประเสริฐ, เสนทางสูบุคลิกภาพ, 3-4. 

  58วันชัย มีชาติ, พฤติกรรมการบริหารองคการสาธารณะ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย          

มหาจุฬาลงกรณ, 2548), 32-33. 
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ลักษณะรวมกัน 2) อุปนิสัยตนตอ (source traits) เปนลักษณะท่ีซอนเรนอยูภายในอุปนิสัยตนตอ                

เปนผลมาจากแรงใจ ความตองการ ความกลัว ความกระวนกระวาย เปนตน และเปนตัวกําหนด

อุปนิสัยพ้ืนผิว  

 แคทเทล เชื่อวา อุปนิสัยตนตอ มีอิทธิพลอยางแทจริงตอบุคลิกภาพและชวยในการ

วินิจฉัยปญหาทางบุคลิกภาพ อุปนิสัยพ้ืนผิวและอุปนิสัยตนตอเปนผลมาจากสิ่งแวดลอมและ

พันธุกรรม59 

 ดูบ ริน  (Dubrin)  จํ าแนกคุณลักษณะด านบุคลิกภาพของ ผู นําที่มีประสิทธิผล 

(Personality Traits of Effective Leaders) เปน 2 กลุม คือ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพทั่วไปและ

คุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่เกี่ยวของกับงาน รายละเอียด ดังน้ี 

 1. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพทั่วไป (general personality traits) เปนคุณลักษณะ           

ซ่ึงสามารถสังเกตสามารถสังเกตไดทั้งภายในและภายนอกงาน คุณลักษณะทั่วไปจะสัมพันธ                   

กับความสําเร็จและความพอใจทั้งชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว มีดังน้ี                      

  1.1 ความม่ันใจในตนเอง (self-confidence) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของบุคคล                

ในสถานการณตาง ๆ ในลักษณะท่ีมีความสงบและเปนผูนําที่ดีไดแมอยูภายใตภาวะแรงกดดัน            

และภาวะวิกฤติ จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูนําที่จะตองมีความเชื่อม่ันในตนเองอยางแทจริง สังเกตได

จากการใชคําพูดที่จริงจัง การรักษาอากัปกิริยาที่ดี และการแสดงทาทีที่เหมาะสมซ่ึงจะเปนสวนหนึ่ง 

ที่แสดงถึงความเชื่อม่ันในตนเองดวย 

  1.2 ความนอบนอมถอมตน (humility) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูนํา                  

ที่พรอมจะรับความรูจากผูอ่ืนตลอดเวลา เปนผูมีสัมมาคารวะ ถอมตน ไมวางอํานาจและไมภูมิใจ               

ในสิ่งที่ไรเหตุผล รูจักกาลเทศะ การแสดงความเคารพนับถือใหเกียรติผูอื่นเปนการรับรูวาเราไมได

เหนือกวาผูอื่นและทําใหเห็นวาบุคคลนั้นก็ไมไดดอยกวาเรา รู จักทุกคนในฐานะที่เทาเทียมกัน                  

ทําใหลูกนองมีความเคารพนับถือและใหความรวมมือเสมอ 

  1.3 ความไววางใจ (trustworthiness) หมายถึง ความสมํ่าเสมอ ความซ่ือสัตย 

ซ่ือตรง โปรงใส มอบหมายใหทําหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตตอกัน แสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย 

อธิบายการตัดสินใจอยางตรงไปตรงมาใหผู อ่ืนรับรู  มีความรับผิดชอบตอความผิดพลาด                     

และการเรียนรูจากสิ่งที่เกิดขึ้น ใหความสําคัญกับผูอ่ืนกอใหเกิดความไววางใจ แกผูที่เก่ียวของได 

                                                
  59Raymon B. Cattle, อางถึงใน อรทัย สีหาบุญมี, “การศึกษาลักษณะของครูชีววิทยา 

ครูเคมี และครูฟสิกส สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546), 27. 
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  1.4 กลาแสดงออก (extraversion) หมายถึง บุคลิกลักษณะที่มีการแสดงออก                  

ที่เดนชัดในสังคมและมีบุคลิกลักษณะโดดเดน โดยจะทําใหคนที่ทํางานดวยเกิดความสบายใจ                 

กลาที่จะแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ียังชวยใหเกิดการรวมกลุมและชวยใหการทํางานกับสมาชิก 

ของกลุมงายขึ้น ตลอดจนสามารถสรางพลังกลุมและสรางทีมงานไดดี 

 1.5 ความเฉียบขาด  (assertiveness) หมายถึง ความเฉียบขาดในการแสดง                

ความตองการ ความคิดเห็น ความรูสึกและทัศนคติ ผูนําทํางานไดบรรลุเปาหมาย สามารถเผชิญกับ

ปญหาภายในสมาชิกกลุม 

 1.6 ความม่ันคงทางอารมณ (emotional stability) หมายถึง ความสามารถในการ                    

ควบคุมอารมณ โตตอบไดอยาง เหมาะสมแมในภาวะวิกฤติ สามารถควบคุมสถานการณ                   

ที่มีความกดดันได เปนผูที่มีอารมณสงบเยือกเย็น มีความม่ันคง อารมณไมแปรปรวนงายพูดคุยดวยแลว

สบายใจ มีใจยุติธรรม และสามารถเปนความหวังของทุกคนไดเมื่อเผชิญกับภาวะวิกฤติ 

 1.7 ความกระตือรือรน (enthusiasm) หมายถึง การแสดงออกดวยความสนใจ             

และตั้งใจในการทําส่ิงใดสิ่งหน่ึงอยางกระตือรือรน ทั้งการใชคําพูดและการแสดงออก เชน การใช

ทาทาง เปนตน ในสถานการณการบริหารจะตองการผูนําที่ความมุงม่ันกระตือรือรน เพ่ือจูงใจใหเกิด

พฤติกรรมการสรางสรรคการทํางาน ตลอดจนชวยสรางความสัมพันธที่ดีกับสมาชิกในทีมงาน 

 1.8 อารมณขัน (sense of humor) หมายถึง การแสดงออกของคนมีอารมณดี                     

มองเหตุการณหรือสิ่งตางๆโดยไมรูสึกเครียด อารมณขันถือเปนบทบาทท่ีสําคัญของผูนํา                     

ที่จะชวยลดความตึงเครียด ความนาเบื่อหนาย และความไมถูกกัน ตลอดจนชวยใหมีอํานาจ                

เหนือกลุมได 

 1.9 ความอบอุนหรือมีความเอื้ออารี (warmth) หมายถึง การแสดงความเห็นอกเห็นใจ           

มีอารมณม่ันคง เขาใจในส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และพรอมจะชวยเหลือแกปญหาโดยชวยใหภาวะผูนํา              

มีประสิทธิผล ดังนี้ 1) ชวยใหเกิดความสะดวกในการสมานจิตใจกันหรือความมีไมตรีใหกับสมาชิก 

ของกลุม 2) เปนคุณลักษณะพิเศษของภาวะผูนําที่มีความสามารถพิเศษ 3) เปนคุณลักษณะที่ทําให

สมาชิกกลุมเกิดอารมณดีและชวยสรางบรรยากาศในการทํางาน 

  2. บุคลิกภาพท่ีเกี่ยวของกับงาน (task-related personality traits) เปนคุณลักษณะ

ดานบุคลิกภาพท่ีแนนอนของผูนําที่มีประสิทธิภาพและกอใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน มีดังน้ี 

  2.1 ความทุมเทใหกับงานและผูรวมงาน (passion for the work and the people) 

หมายถึง ความมุงม่ัน กระตือรือรนในการทํางาน มีความศรัทธา เต็มใจทุมเทกายใจใหกับงาน               

จนผูรวมงานเห็นและเกิดการทุมเทใหกับงานดวย 

  2.2 ความฉลาดทางอารมณ (emotional intelligence) หมายถึง ความสามารถ            

ในการบริหารจัดการกับความรูสึกและอารมณของตนเอง รับรูไดไว มีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืน ทักษะและ                
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ความเขาใจทางอารมณเปนตัวขับเคลื่อนความคิดและการตัดสินใจตลอดจนสรางสัมพันธภาพ              

กับผู อ่ืนของผู นํา ความสําคัญและความฉลาดทางอารมณที่ มีตอความมีประสิทธิผลของผูนํา 

ประกอบดวย 1) ความสามารถตระหนักรูตนเอง (self- awareness) เปนการรับรูและเขาใจ

ความรูสึกนึกคิดและอารมณของตนเองตามความเปนจริง สามารถควบคุมอารมณและความรูสึก         

ของตนเองชวยใหเขาใจอารมณที่เกิดขึ้นและสามารถตัดสินใจเร่ืองตางๆได 2) ความสามารถบริหาร

จัดการตนเอง (self-management) เปนความสามารถในการควบคุมอารมณตนเอง มีความคงเสน 

คงวาในการคิด การพูดและการกระทําที่สอดคลองกัน นําไปสูความเปนผูมีความสัตยซ่ือ ถือคุณธรรม           

ยึดม่ันหลักการ กลายอมรับความผิดพลาดเม่ือทําผิด 3) ตระหนักรูทางสังคม (social- awareness)              

มีความเขาใจผูอ่ืน สามารถรับรูอารมณผูอื่น เขาใจถึงมุมมองของบุคคลเหลาน้ันเปนความรูสึกแบบ           

“เอาใจเขามาใสใจเรา” และใหความสนใจตอความกังวลใจของคนอ่ืน เขาใจสภาพปญหาปจจุบัน 

ของหนวยงาน มีความเขาใจ รูเทาทันเกมทางการเมือง รูวิธีปฏิสัมพันธกับเครือขายทางสังคมท่ีสําคัญ                   

สามารถการรับรูและตอบสนองตอความตองการของผูรวมงานใหความสําคัญในการติดตามดูแล

ตรวจสอบถึงความตองการมากที่สุด คอยเอาใจใส ดูแลและเปดประตูกวางใหพบปะไดเสมอเมื่อตองการ                 

4)บริหารจัดการความสัมพันธ (relationship management) ผูนําสามารถมองการณไกล ใชการพูด

หวานลอมจนผูฟงคลอยตามและยอมปฏิบัติตาม ใสใจใหผูรวมงานไดพัฒนาตนเองระหวางทํางานดวย

การใหคําแนะนําและใหขอมูลปอนกลับตลอดเวลา แสดงความเปนกลางอยูเหนือความขัดแยง               

โดยใหการยอมรับตอความรูสึกและทัศนะของทุกฝาย สรางบรรยากาศของความเปนกัลยาณมิตร             

ที่พรอมใหการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

 2.3 ความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัว (flexibility and adaptability) 

หมายถึง การเปดใจกวางรับความคิดใหมๆ เชน รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีความสามารถ                   

ในการปรับตัวเขากับสถานการณที่แตกตางกันได และมีความยืดหยุน เปนคุณลักษณะที่สําคัญ        

สําหรับผูนําที่มีประสิทธิภาพ 

 2.4 สภาพการควบคุมภายในตนเองตนเอง (internal locus of control) หมายถึง 

ลักษณะดานบุคลิกภาพของผูบริหารซ่ึงมีความเชื่อมั่นวา เปนผูควบคุมและเปนผูกําหนดดวงชะตาชีวิต

ของตนเอง คุณสมบัติน้ีผูบริหารตองมีความเชื่อมั่นในตนเองมีจิตใจที่เข็มแข็ง มีความอดทนจะจะ

สามารถควบคุมตนเองได  

 2.5 ความกลาหาญ (courage) หมายถึง ความกลาหาญในการเผชิญกับความเสี่ยง 

ความทาทายตอสิ่งแปลกใหม ซึ่งจะตองมีความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความคิดริเร่ิมมีความรับผดิชอบ 
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มีความกลาหาญในการตัดสินใจ เพ่ือที่จะฉวยโอกาส ขจัดอุปสรรค แกไขปญหาและการใชกลยุทธ 

ใหม ๆ ในแตละสถานการณใหได 60 

  สรุปไดวา คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ เปนคุณลักษณะที่ปรากฏในตัวผูบ ริหาร              

จําแนกออกเปนคุณลักษณะดานบุคลิกภาพทั่วไป และคุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่เก่ียวของกับงาน 

  ดานแรงจูงใจ (motives) 

  การบริหารงานในโรงเรียนใหประผลสําเร็จน้ัน ผูบริหารสามารถนําปจจัยตางๆ ที่จะ

สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประสบความสําเร็จ

ตามที่กําหนดไว 

  ความหมายของแรงจูงใจ ( Motivation) มีผูใหความหมายไวอยางกวางขวาง ไดแก           

ธนวรรณ ตั้งสินทรัพยศิริ กลาววาการจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันจากความตองการและความคาดหวัง

ตางๆของมนุษยเพ่ือแสดงออกตามตองการ กลาวไดวาผูบริหารจะใชการจูงใจใหผูใตบังคับบัญชา                    

ทําในสิ่งตาง ๆดวยความพึงพอใจ ในทางกลับกันผูบังคับบัญชาก็อาจใชวิธีเดียวกันกับผูบริหาร61 

พะยอม วงศสารศรี กลาววา การจูงใจ หมายถึง การที่บุคคลแสดงออกซึ่งความตองการในการกระทํา

สิ่ง ใดสิ่ งหน่ึงซึ่งสามารถอาศัยปจจัยตางๆ ไดแก การทําใหตื่นตัว (arousal) การคาดหวัง 

(expectancy) การใชเคร่ืองลอ (incentives) และการลงโทษ (punishment) มาเปนแรงผลักดันให

บุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทางเพื่อบรรลุจุดหมายหรือเงื่อนไขที่ตองการ62 รังสรรค  ประเสริฐศรี 

กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่กระตุนใหอินทรียกระทํากิจกรรมหนึ่งอยางมีจุดหมายปลายทาง           

ซ่ึงอาจเกิดจากสิ่งเราภายในหรือภายนอกก็ได คือ แรงกดดันที่ทําใหบุคคลกระทําอยางใดอยางหนึ่ง 

จนสําเร็จหรือพูดวา แรงชักนําจากสิ่งที่มาทําใหเราเกิดความตองการ (needs) เกิดแรงขับ (drive) 

ความปรารถนา (desire) ขึ้นมาใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไปแนวทางใดทางหนึ่ง แรงจูงใจเปนกําลัง

กอใหเกิดพฤติกรรมโดยการเราภายในตัวบุคคลเพ่ือใหเกิดเปาหมาย63 สวนนักวิชาการตางประเทศ          

ที่อธิบายความหมายของ แรงจูงใจ เชน ลูทันส (Luthan) ไดกลาววา แรงจูงใจเปนแรงผลักดันใหคน          

                                                
  60Andrew J. Dubrin, Leadership, 33-47. 

 61ธนวรรณ  ตั้งสินทรัพยศิริ, การจัดการสมัยใหม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎ         

สวนดุสิต, 2547), 291. 

 62พะยอม  วงศสารศรี, อางถึงใน กมลทิพย  เพ็งจันทร, “แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน         

ของบุคลากรในสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา” (ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2548), 9. 

    63รังสรรค  ประเสริฐศรี, อางถึงใน ภารดี อนันตนาวี, หลักการ แนวคิดทฤษฎีทางการ

บริหารการศึกษา (ชลบุรี: มนตรี จํากัด, 2551), 112. 



41 
 
ใชความสามารถมากขึ้น และกระบวนการเบื้องตนของการเกิดแรงจูงใจจะเกิดความตองการ (needs) 

ทําใหเกิดแรงขับ (drive) เพ่ือนําไปสูเปาหมาย(goals)64 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)                  

ใหคําจํากัดความวา แรงจูงใจเปนแรง (forces) แรงขับ (drive) ความตองการ (needs) ความเครียด 

(tension states) หรือ กลวิธีอื่นใด (mechanisms) ที่ทําใหเกิดการกระทําดวยความเต็มใจหรือ

กระทํากิจกรรมน้ันตอไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของบุคคล65 

 จากความหมายดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันจากความ

ตองการและความคาดหวังตางๆของมนุษยเพ่ือใหแสดงออกตามท่ีตองการ กระบวนการเบื้องตน          

ของการเกิดแรงจูงใจจะเกิดความตองการ (needs) ทําใหเกิดแรงขับ (drive) เพ่ือนําไปสูเปาหมาย

(goals) 

 ความสําคัญของแรงจูงใจ นักจิตวิทยาท่ีศึกษาเร่ืองแรงจูงใจจะใหความสําคัญกับสิ่งเรา

ภายนอกและสิ่งเราภายใน ที่เปนพลังผลักดันใหมนุษยมีการเคลื่อนไหวเพ่ือไปสูเปาหมายที่แตละคน

ตองการ ถาขาดแรงจูงใจมนุษยอาจเปรียบไดกับหุนยนตตัวหนึ่งที่ เคลื่อนไหวตามคําสั่งหรือ                

ความตองการของผูอ่ืน และพฤติกรรมหลายๆอยางของมนุษยจะไมเกิดขึ้นถาขาดแรงจูงใจ66           

มีนักการศึกษาหลายทานไดใหทัศนะและความสําคัญของแรงจูงใจ ไดแก สมพงษ เกษมสิน กลาววา 

แรงจูงใจหรือการจูงใจ (motivation) เปนภาระหนาที่อันสําคัญของผูบริหารและหัวหนาหนวยงาน

จะตองสรางสรรคและจัดใหมีมากขึ้นในองคการหรือหนวยงานเพื่อเปนปจจัยในการบริหารงานใน

องคการเพราะแรงจูงใจหรือการจูงใจจะชวยบําบัดความตองการ ความจําเปน หรือความเดือดรอน

ของบุคคลในองคการได จะทําใหขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน เจาหนาที่ดีขึ้น มีกําลังใจ                

ในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชนตอการบริหารงาน คือ 1) เสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานให

แตละบุคคลในองคกร 2) สรางขวัญและทาทีที่ดีในการปฏิบัติงานแกคนงานและพนักงานเจาหนาที่

องคกร 3) ชวยเสริมสรางใหเกิดความจงรักภักดีตอองคกร 4) ชวยใหการควบคุมงานดําเนินไปดวย

ความราบร่ืนอยูในกรอบของระเบียบวินัย 5) ทําใหเกิดศรัทธาและความเชื่อม่ันในองคกร มีความสุข

การสบายใจในการทํางาน 6) การจูงใจกอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน67 พวงเพชร  วัชรอยู 

ใหความสําคัญของแรงจูงใจวา หนวยงานทุกแหงน้ันแทบจะกลาวไดวา งานแรกที่ผูบริหารตองทํา           

                                                
    64เร่ืองเดียวกัน, 113. 

    65เร่ืองเดียวกัน. 

    66ธร  สุนทรายุทธ, การบริหารจัดการเชิงปฏิรูป ทฤษฎีวิจัยและปฏิบัติการทางการ

ศึกษา (กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ จํากัด, 2551), 112. 

    67สมพงษ เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 

2536), 119-120. 
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คือ กระตุนใหทุกคนทํางานอยางดีที่สุด สวนคนทํางานก็ทําเพ่ือสนองความตองการของตน                  

ดวยเหตุผลตาง ๆ  เปนตนวา เพื่อผลตอบแทนเปนเงินซ่ึงจะสามารถนําไปซื้อสิ่งตางๆได หรือเพ่ือสิ่งอื่น         

ที่ไมอาจสัมผัสได เชน ความพอใจ หรือ การยอมรับนับถือจากผูอ่ืน ฉะนั้นในเร่ืองของแรงจูงใจ                  

กับการทํางานก็คือ “การพยายามใหผลตอบแทนการทํางานของคนตามความตองการของเขา                

และตองประสานความตองการของคนทํางานใหเขากับความตองการของหนวยงานดวย”68 

 จากความสําคัญของแรงจูงใจที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา การจูงใจเปนเคร่ืองมือสําคัญ

ของหนวยงานหรือองคกรในการที่จะหลอหลอมจิตใจของบุคคลใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดพลัง

รวมกันทั้งทางกายและจิตใจในอันที่จะสรางสรรคใหเปนไปตามแนวทางที่ตองการและยังมีผลตอ 

ความพึงพอใจในงานและกําลังใจของคนอีกดวย 

 รูปแบบของแรงจูงใจ บุคคลแตละคนมีรูปแบบแรงจูงใจที่แตกตางกัน นักจิตวิทยา             

ไดแบงรูปแบบแรงจูงใจของมนุษยออกเปนหลายรูปแบบที่สําคัญ มีดังน้ี 1) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ               

2) แรงจูงใจใฝสัมพันธ 3) แรงจูงใจใฝอํานาจ 4) แรงจูงใจใฝกาวราว 5) แรงจูงใจใฝพ่ึงพา แรงจูงใจ              

ทั้ง 5 แบบ มีลักษณะที่สําคัญที่แตกตางกัน ดังน้ี 

 1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ จะมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 1) มุงหา

ความสําเร็จและกลัวความลมเหลว 2) มีความทะเยอทะยานสูง 3) ตั้งเปาหมายสูง 4) มีความ

รับผิดชอบในการทํางานดี 5) มีความอดทนในการทํางาน 6) รูความสามารถท่ีแทจริงของตนเอง              

7) เปนผูที่ทํางานอยางมีการวางแผน 8) เปนผูที่ตั้งระดับความคาดหวังไวสูง 

 2. แรงจูงใจใฝสัมพันธ ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธจะมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 1) เมื่อทําสิ่งใด

เปาหมายก็คือการไดรับการยอมรับจากกลุม 2) ไมมีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสูง ไมกลา

แสดงออก 3) ตั้งเปาหมายไวต่ํา 4) หลีกเลี่ยงการโตแยง มักจะคลอยตามกับผูอ่ืน จากการศึกษาวิจัย

พบวา ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมพันธมักจะเปนผูที่โอบอุมอารี เปนที่รักของเพื่อน มีลักษณะเห็นใจผูอื่น  

 3. แรงจูงใจใฝอํานาจ ผูที่มีแรงจูงใจใฝอํานาจจะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 1) ชอบมีอํานาจ

เหนือผูอ่ืน 2) มักจะตอตานสังคม 3) แสวงหาชื่อเสียง 4) ชอบเสี่ยงทั้งในดานของการทํางาน รางกาย

และอุปสรรค 5) ชอบเปนผูนํา 

 4. แรงจูงใจใฝกาวราว ผูที่มีแรงจูงใจใฝกาวราวจะมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 1) ถือความ

คิดเห็นหรือความสําคัญของตนเปนใหญ 2) ชอบทํารายผูอื่น ทั้งการทํารายดวยกายและวาจา 

                                                
    68พวงเพชร  วัชรอยู, อางถึงใน สุระสิทธิ์ คะลีลวน, “ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ              

ในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน     

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต          

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2551), 18. 
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 5) แรงจูงใจใฝพ่ึงพา ผูที่มีแรงจูงใจใฝพ่ึงพา จะมีลักษณะสําคัญ ดังน้ี 1) ไมมั่นใจในตนเอง 

2) ไมกลาตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ดวยตนเองมักจะลังเล 3) ไมกลาเสี่ยง 4) ตองการความชวยเหลือ

และกําลังใจจากผูอ่ืน69  

 สงวน สุทธิเลิศอรุณ ไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ 1) แรงจูงใจภายใน 

(intrinsic motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวบุคคลซ่ึงมีผลการกระตุนใหบุคคล          

แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามความตองการหรือจุดหมายที่ไดกําหนดไว แรงจูงใจภายใน             

มีความสําคัญกวาแรงจูงใจภายนอกเพราะวาแรงจูงใจภายในเกิดจากความรูสึกของคน เมื่อบุคคล   

รูสึกเชนใดก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองความรูสึกของตนเสมอ ตัวอยาง แรงจูงใจภายใน เชน           

ความอยากรูอยากเห็นทําใหบุคคลคนควาเพ่ิมเติมหรือเกิดไทยมุง ความสนใจทําใหไถถาม                    

ความอบอุนทําใหสบายใจ ความสําเร็จทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ความพอใจทําใหเกิดการยอมรับ 

และทําอะไรก็ได เปนตน 2) แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจาก

ภายนอกตัวบุคคลซึ่งมีผลตอการกระตุนใหบุคคลไดแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงตามความ

ตองการหรือตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว แรงจูงใจภายนอกที่สําคัญ ไดแก การแขงขัน การรวมมือ 

บุคลิกภาพ การใหรางวัล การลงโทษ เปนตน  นอกจากน้ี สงวน สุทธิเลิศอรุณ ยังไดแบงแรงจูงใจ            

ตามพื้นฐานทางสังคม เปน 3 ประเภท คือ 1) แรงจูงใจใฝสัมพันธ (affiliative motive) เกิดขึ้น

เนื่องจากสัญชาตญาณในการรวมกลุมของมนุษย 2) แรงจูงใจใฝอํานาจ (power motive) เกิดขึ้น

เนื่องมาจากสัญชาตญาณในการเปนผูนําของบุคคลเพ่ือที่จะใหไดมาซ่ึงอํานาจและอํานาจจะบันดาล 

ใหเกิดผลที่ตองการอีกหลายอยางอันอาจเปนที่ยอมรับหรือยกยองของสังคม 3) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

(achievement motive) เปนความปรารถนาท่ีจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีไดผล               

เปนเยี่ยมหรือไดผลดีกวาบุคคลอื่น ๆโดยทุมเทความพยายามทั้งหมดที่มีอยูจนประสบความสําเร็จ           

ไดรับคํายกยองชมเชยหรือไดรับรางวัล70 

 สรุปไดวา แรงจูงใจสามารถแบงเปนประเภทใหญ ๆ ออกเปน 2 ประเภท คือ แรงจูงใจ

ภายในและแรงจูงใจภายนอก 

 ทฤษฏีการจูงใจ แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฏีการจูงใจ มีหลายแนว ไดแก  

 ทฤษฎีการจูงใจของเทยเลอร (Taylor) แนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจของเทยเลอร (Taylor) 

เกิดขึ้นในยุคของสมัยของการบริหารเชิงวิทยาศาสตร ในผลงานของเทยเลอร ไดใหขอสังเกตวา             

                                                
    69เร่ืองเดียวกัน. 

    70สงวน สุทธิเลิศอรุณ, อางถึงใน สมคิด กลับดี “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร, 2549), 18. 
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“สิ่งที่คนงานตองการจากนายจางของเขาเหนือส่ิงอื่นใด คือ คาจางที่สูง และสิ่งที่นายจางตองการ 

จากคนงานมากที่สุด คือ คาแรงที่ต่ํา ซึ่งการมีหรือไมมีองคประกอบสองสิ่งน้ีกอใหเกิดดรรชนี           

ที่ดีที่สุดของการบริหารที่ดีหรือเลว เทยเลอรเชื่อวา การใหผลตอบแทนเปนการจูงใจในการทํางาน

อยางหน่ึง ในการใหผลตอบแทนจะตองไมใชผลการตอบแทนท่ีใหเฉพาะกับคนที่มีผลผลิตสูง หรือ               

กับคนที่มีผลผลิตต่ําเทาน้ัน เทยเลอรไดกําหนดมาตรฐาน เคร่ืองวัดซ่ึงเปนระบบการจายผลตอบแทน

ไว 3 ระดับ ไดแก 1) ต่ํากวามาตรฐาน 2) เทากับมาตรฐาน และ 3) สูงกวามาตรฐาน โดยผลตอบแทน

น้ันเปนเงินซ่ึงจะมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน ถาตอบแทนดวยจํานวนเงินที่สูง ซ่ึงเหมาะสมกับ

ระดับของผลผลิตแลวผลงานจะเพ่ิมผลผลิตมากขึ้น ในทางกลับกันถาคนงานที่มีผลผลิตสูงแต

ผลตอบแทนไดรับเทากับคนงานที่มีผลผลิตปานกลางหรือต่ํา ผลผลิตที่สูงเขาจะลดผลผลิตของตนเอง

ลงทันที”71 ทฤษฏีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก (Herzsberg) จากการวิจัยโดยสัมภาษณนักบัญชี            

และวิศวกร พบวา มีปจจัยหลายประการที่ เกี่ยวของกับความพอใจและไมพอใจในการทํางาน 

ประกอบดวยปจจัยจูงใจ (motivation factors) ไดแก ลักษณะของงาน ความกาวหนาในหนาที่ 

ความรับผิดชอบ และงานที่ทาทายกับปจจัยอนามัย (hygiene factors) เกี่ยวกับเงินเดือน                 

สภาพความม่ันคง สัมพันธภาพระหวางบุคคล นโยบายและการบังคับบัญชา โดยมีความเชื่อวา           

ปจจัยจูงใจมีสวนตอการเพิ่มผลผลิตแตปจจัยอนามัย ไม ใชสิ่ ง จูงใจที่ทําใหผลผลิตเ พ่ิมขึ้น                  

หากแตทั้งสองปจจัยถือเปนขอกําหนดเบื้องตนที่จะปองกันไมใหคนไมพอใจในงานที่ทํา72                  

ทฤษฎีความตองการของเมอเรย (Murray) เมอเรย ไดสรางทฤษฎีความตองการ โดยถือวา                

ความตองการเปนพื้นฐานที่จะทําใหเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจซึ่งเปนผลใหมนุษยเราแสดงพฤติกรรม       

ไปในทางที่จะนําไปสูเปาหมาย ความตองการจําเปนของคนเราน้ันมี 4 ประการ คือ 1) ความตองการ

ความสําเร็จ (need for achievement) หมายถึงความตองการที่จะทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดใหสําเร็จลุลวง         

ไปดวยดี 2) ความตองการมิตรสัมพันธ (need for affiliation) หมายถึงความตองการมีความสัมพันธ

อันดีกับผูอื่นคํานึงถึงการยอมรับของเพ่ือนรวมงาน 3) ความตองการอิสระ (need for autonomy) 

หมายถึงความตองการที่จะเปนตัวของตัวเอง 4) ความตองการมีอํานาจ (need for power) หมายถึง                

ความตองการที่จะมีอิทธิพลเหมือผูอื่นและตองการที่จะควบคุมคนอื่นใหอยูในอํานาจของตน เมอรเรย 

ไดสรุปวา คนที่มีแรงจูงใจสูงนั้น จะมีความตองการที่จะกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดใหสําเร็จเพ่ือใหเปนที่

                                                
    71Frederick W.Taylor, The Principles of Scientific Management (New York: 

Harcourt Brace & Word, 1942), 111-113. 

    72Frederick Herzsberg, Mausner, Bernard and Synderman, Babara,                

The Motivation To Work (New York: John Wiley & Sons, 1959), IX. 
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ยอมรับของบุคคลอื่น มีลักษณะเปนตัวของตัวเองตลอดจนความตองการท่ีจะมีอํานาจควบคุมบุคคล

อ่ืนดวย73 

 จากทฤษฎีการจูงใจสามารถสรุปไดวา ความตองการเปนพ้ืนฐานที่จะทําใหเกิดแรงขับ            

หรือแรงจูงใจซึ่งเปนผลใหมนุษยเราแสดงพฤติกรรมไปในทางที่จะนําไปสูเปาหมาย 

  ดูบริน (Dubrin) กลาววา ผูนําที่มีประสิทธิภาพมักจะแสดงลักษณะเดนดานแรงจูงใจ         

เปนพลังกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่จะตอบสนองความตองการการยอมรับ การยกยอง และความ

ตองการประสบความสําเร็จสูงสุด นําปจจัยตางๆท่ีจะสงเสริมสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ

ที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตามที่กําหนดไว  พยายามชักจูงโนมนาวใจใหผูใตบังคับบัญชา

ทุกคนเต็มใจและรวมมือรวมใจที่จะปฏิบัติหนาที่ มีสวนรวมในการคิด ทํางานตองตรงกับความรู

ความสามารถ ความถนัดและความพอใจของผูปฏิบัติงาน งานตางๆจึงประสบผลสําเร็จประกอบดวย          

  1. แรงจูงใจใฝอํานาจ (power motive) เปนแ รงจูงใจที่ตองการควบคุมและมีอิทธิพล           

เหนือผูอ่ืน เปนความตองการที่จะไดมาซึ่งอํานาจเหนือบุคคลอ่ืน เปนแรงจูงใจที่ทําใหบุคคลแสวงหา

อํานาจทําทุกอยางเพ่ืออํานาจ บุคคลประเภทน้ีจะเกิดแรงจูงใจในการนําศักยภาพของตนที่ มี                 

มาปฏิบัติงานอยางเต็มที่ ผูนําที่มีแรงจูงใจอํานาจสูงมีลักษณะเดน 3 ประการ คือ 1) มีการแสดงออก

ดวยความเขมแข็ง และใชความพยามยามเพ่ือแสวงหาอํานาจ 2) มีการใชเวลาสวนใหญในการคิด           

หาวิธีการเปลี่ยนแปลงแกไขพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน 3) มีความเอาใจใสเก่ียวกับชีวิตความเปนอยู          

หรือความอยูรอดของสมาชิกกลุม แรงจูงใจดานอํานาจเปนสิ่งสําคัญเพราะถาปราศจากอํานาจ               

จะกลายเปนยากที่จะมีอิทธิพลเหนือผูอื่น ผูถืออํานาจจะใชอํานาจเพ่ือแสวงหาอํานาจ 2 ทาง คือ 

  1.1 แรงจูงใจอํานาจสวนบุคคล (personalized power motive) เปนการแสวงหา

อํานาจที่ตนเองสนใจ อยากจะเดนจึงพยายามที่จะใหเปนคนเดนที่สุดโดยการเสริมสรางสัญลักษณ 

สถานภาพ ความหรูหราและการเงิน ผูนําบางคนแขงขันดานอํานาจหรือบางคนพอใจที่จะมีอํานาจ

เหนือผูอ่ืน  

 1.2 แรงจูงใจอํานาจทางสังคม (socialized power motive) เปนความตองการอํานาจ

ดานการยอมรับและการยกยองภายในจากองคกรและจากบุคคลอ่ืนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศน

ขององคกร ตลอดจนเปนการใชอํานาจเพื่อชวยเหลือผูอื่น แรงจูงใจอํานาจสังคมจะตรงกันขามกับ

แรงจูงใจดานอํานาจสวนบุคคล เพราะแรงจูงใจอํานาจสังคมผูนํามีแนวโนมที่จะมีวุฒิภาวะทางอารมณ

                                                
    73Henry A. Murray, อางถึงใน พินิจ ทางทอง, “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี , 

2549),25. 
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มากกวาผูนําจะใชอํานาจมากขึ้นเพ่ือผลประโยชนโดยรวมขององคกร ผูบริหารสามารถเลือกวิธีการ

จัดการบุคลากรดวยการใหมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของงาน ใหสิทธิ์ใชทรัพยากรตางๆ               

ใหผลยอนกลับเกี่ยวกับงานที่ทํา สงเสริมใหกําลังใจเพ่ือความกาวหนาทางอาชีพ 

  2. แรงขับและแรงกระตุนใหประสบความสําเร็จ (drive and achievement motive) 

หมายถึง การที่ผูนําเปนมีความพยามยามในการทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว แรงขับเปนการกระทํา

ทุกวิถีทางเพ่ือกระตุนหรือเราที่จะทําใหการกระทําตางๆ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เปนการกระตุนให

ผูปฏิบัติงานไดทํางานอยางขยันขันแข็ง มีความกระตือรือรนที่จะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจและ

สติปญญาในการปฏิบัติงานโดยมีความสํานึกความรับผิดชอบควบคูกันไป ประกอบดวย 1) มีความ                     

สําเร็จในการทํางานเปนความพยายามเพ่ือแสวงหาความสําเร็จและรับผิดชอบตอความลมเหลว             

ที่เกิดขึ้นโดยงานน้ันตองมีความทาทาย 2) กลาที่จะเผชิญความเสี่ยงโดยใชความพยายามของตนเอง

อยางเต็มที่  โดยงานนั้นจะตองมีความเปนไปไดที่ จะสํ าเร็จ 3) ยอมรับการปอนกลับในผล                      

ของการปฏิบัติงานและการนําไปใชในการแกไขปรับปรุง 4) นําเสนอความแปลกใหมของนวัตกรรม

หรือการแกปญหาเชิงสรางสรรค 5) การวางแผนและการกําหนดเปาหมาย 

  3. ยึดมั่นในจริยธรรมการทํางาน (strong work ethic) จริยธรรมเปนความเชื่อถือหรือ

วินัยของบุคคล เกี่ยวของกับสิ่งที่ดีและเลว หรือสิ่งที่ถูกหรือผิด ผูนําที่มีประสิทธิผลจะมีจริยธรรม                 

ในการทํางานโดยการกําหนดมาตรฐานของความผิดชอบในการท่ีจะทําถูกหรือผิด การทําความดี          

หรือความชั่วโดยไมยึดถือประเพณีวัฒนธรรมของคนใดคนหน่ึง  

  4. มุงม่ัน สุขุมและรอบคอบ (tenacity and resilience) เปนความตั้งใจจริงที่จะฝาฟน

อุปสรรคตาง ๆ ผูนําจะตองเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ใหได ความมุงม่ันจึงเปนสมบัติที่สําคัญสําหรับ             

ผูนําขององคการ เพราะวา องคการจะตองใชความพยายามและความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน                     

ใหม ๆ ใหประสบผลสําเร็จ74 

  สรุปไดวา แรงจูงใจเปนพลังกระตุนของผูบริหารที่นําปจจัยตาง ๆ สงเสริมสนับสนุน               

ใหผู ปฏิบัติงานเกิดความ พึงพอใจท่ีจะปฏิบัติ งานใหประสบความสํา เร็จตามที่ กํ าหนดไว                     

โดยการชักจูง โนมนาวใจใหรวมมือรวมใจที่จะปฏิบัติหนาที่ ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมคิดรวมทํางาน            

งานที่ทําตรงกับความรูความสามารถ ความถนัด และความพอใจของผูปฏิบัติงาน 

  ดานสติปญญา (cognitive factors) 

  ความหมายของสติปญญา สติปญญาตรงกับภาษาอังกฤษวา Intelligence นักจิตวิทยา                    

หลายทานไดศึกษาและใหความหมายของคําวา สติปญญา ไวดังน้ี พร้ิมเพรา ดิษยวณิช ใหความหมาย 

สติปญญา หมายถึง ความสามารถทางการรู การเรียนรู ความสามารถในการเปลี่ยนความคิด                 

                                                
  74Andrew J. Dubrin, Leadership, 47-49. 
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เชิงนามธรรม เปนภาษาเขียนหรือคําพูดและการใชภาษากลับไปเปนความคิดเชิงนามธรรม รวมทั้ง

ความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหรูปทรงและการจัดการกับปญหาตางๆอยางมีความหมาย

และแมนยําตามลําดับกอนหลัง75 โรเจอร (Rogers) ใหความหมาย สติปญญา หมายถึง ความสามารถ

ที่ มิใชสิ่งเดียวแตมีหลายอยางผสมกลมกลืนกันไปไมหยุดน่ิง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา                   

การใชสติปญญาตัวหนึ่งสามารถนําไปสูการใชสติปญญาอีกตัวหน่ึงได และสติปญญาแทๆพบไดยาก76 

สตอดดารด (Stoddard) ใหความหมายวา สติปญญา หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่จะทํางานได

ครอบคลุมในสาขาวิชาที่ถนัด77 เวคสเลอร (Wechsler) ใหความหมายวา สติปญญา หมายถึง สิ่งที่

รวมตัวกัน หรือการใชความสามารถทั้งหมดที่จะแสดงอยางมีเปาหมาย คิดอยางมีเหตุมีผลและจัดการ

กับส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 78 

  สรุปไดวา สติปญญา หมายถึง ความสามารถทางการรู การเรียนรู ในการเปลี่ยนความคิด

เชิงนามธรรม สามารถที่จะทํางานไดครอบคลุมในสาขาวิชา คิดอยางมีเหตุมีผลและสามารถจัดการ        

กับส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ   

  ทฤษฎีสติปญญา มีนักจิตวิทยาไดเสนอทฤษฎีจิตวิทยา หลายทาน ไดแก แคทเทล 

(Cattle) เสนอวา สติปญญาประกอบดวยความสามารถทั่วๆไป 2 ตัวคือ 1) สติปญญาไมมั่นคง (fluid 

intelligence) ไดรับการถายทอดทางพันธุกรรม ไมทราบแนชัดวาควบคุมโดยสมองสวนใดมีบทบาท

ในกิจกรรมทางสมองทุกอยาง 2) สติปญญาแบบตกผลึก (crystallized intellized intelligence) 

เปนความสามารถที่เปนผลมาจากการเรียนรูและประสบการณ มีตําแหนงการควบคุมจากสมอง

ชัดเจน ถาสมองถูกทําลายความสามารถดานน้ีถูกทําลายดวย79 เอเวอรี (Avery) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับ

สติปญญาวา สติปญญาไมใชความสามารถเดี่ยวๆ แตสติปญญาเปนความสามารถโดยรวมของบุคคลที่

                                                
  75พร้ิมเพรา ดิษยวณิช, อางถึงใน ไชยพัฒน กลั่นสุภา , “ลักษณะทางบุคลิกภาพและ

ความสามารถทางสติปญญาที่สงผลตอพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองคการ:           

ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของธนาคารออมสิน (สํานักงานใหญ)” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต                

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา           

พระนครเหนือ, 2551), 15. 

  76เร่ืองเดียวกัน. 

  77เร่ืองเดียวกัน. 

  78เร่ืองเดียวกัน. 

  79Raymon B. Cattle, อางถึงใน ไชยพัฒน กลั่นสุภา, “ลักษณะทางบุคลิกภาพและ

ความสามารถทางสติปญญาที่สงผลตอพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายในองคการ:    

ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของธนาคารออมสิน (สํานักงานใหญ),” 17. 
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จะแสดงออกถึงจุดประสงค การคิดเชิงเหตุผลและการจัดการอยางมีประสิทธิภาพกับสิ่งแวดลอม 

ความจํา (memory) เปนตัวกําหนดและเพ่ิมสติปญญาของบุคคล ดังนั้นเราสามารถสังเกตพบไดวา 

สติปญญาประกอบดวยจํานวนของความสามารถของบุคคล สติปญญาไมใชสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นไดโดยงาย 

นักจิตวิทยา ไดกําหนดรูปแบบของสติปญญาออกเปน 3 ชนิด คือ 1) สติปญญาทางสังคม เกี่ยวของ

กับความสามารถท่ีจะเขาใจวิธีที่จะจัดการกับบุคคล  2) สติปญญาเชิงรูปธรรมเก่ียวของกับ

ความสามารถที่จะเขาใจวิธีที่จะจัดการกับบุคคล 3) สติปญญาเชิงนามธรรม เ ก่ียวของกับ

ความสามารถที่จะเขาใจและจัดการกับสัญลักษณทางภาษาและคณิตศาสตร ดังนั้นการที่มีสติปญญา

ต่ําในดานใดดานหน่ึงมิไดหมายถึงสติปญญาโดยรวมต่ําไปดวย  สรุปไดวาสติปญญาน้ันประกอบดวย

ความสามารถหลายอยางมารวมกันมิใชความสามารถอยางเดียว80 

  สรุปไดวา ทฤษฎีสติปญญา เนนถึงความสามารถของบุคคลที่สามารถพัฒนาได                

อยางตอเนื่อง สติปญญามิใชความสามารถเดี่ยวๆแตเปนความสามารถโดยรวมในการคิดเชิงเหตุผล

และจัดการอยางมีประสิทธิภาพกับสิ่งแวดลอม สติปญญามี 3 ชนิด คือ สติปญญาทางสังคม 

สติปญญา เชิงรูปธรรม และสติปญญาเชิงนามธรรม  

  ดูบริน (Dubrin) กลาววา ความรูความเขาใจ (cognitive) เปนกระบวนการดานสติปญญา

ในการรวบรวมความรู ความเขาใจ ความสามารถทางดานสติปญญาเปนสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จ

ของภาวะผูนํา ผูนําจําเปนจะตองมีระดับสติปญญาที่เฉลียวฉลาดเพราะจะทําใหเกิดความคิด

สรางสรรค ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลง การแกปญหาอยางสรางสรรค และมีความสามารถที่จะ

แสวงหาขอมูลที่จําเปน การแกปญหาและทักษะดานการใชสติปญญา ความรูความเขาใจจะเกี่ยวของ

กับหัวขอดังน้ี 

  1. ความรูความเขาใจทั่วไป (general mental ability) หมายถึง ความสามารถดานสติปญญา              

ความรูความเขาใจท่ัวไป มีสมมติฐานที่เปนพ้ืนฐานสําคัญ 2 ประการ คือ 1) ผูนําที่มีระดับสติปญญา

และความสามารถสูงจะมีการแผนงาน มีการตัดสินใจและมีกลยุทธที่ดีกวาผูนําที่มีระดับสติปญญา 

และความสามารถต่ํา 2) ผูนํากลุมจะสื่อสารแผนการการตัดสินใจ และมีกลยุทธการปฏิบัติงาน              

ในรูปของพฤติกรรมแบบบงการ ความรูความเขาใจจะขึ้นอยูกับสมมติฐานมุงที่ความสามารถ             

ดานสติปญญา  

                                                
  80K. Avery and A. Avery, “Emotional Intelligence,” Emotional Intelligence 

in the Work Place (Research Paper, 2013), accessed May 9, 2013, available from 

http://www.noctrl.edu. 
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  2. ความรูดานธุรกิจ (knowledge of the business) หมายถึง มีความรูมากในเชิงธุรกิจ               

เปนความสัมพันธที่ใกลชิดกับความสามารถดานสติปญญา เชน การแขงขัน เทคโนโลยีตางๆ                

เปนผูแสวงหาความรู มีความเฉลียวฉลาด  มีความก าวหนาในอาชีพสูง มีความเชี่ยวชาญ                     

ในเร่ืองท่ีเก่ียวของในการทํางานขององคกร 

  3. ความคิดสรางสรรค (creativity) หมายถึง กระบวนการทางสมองท่ีคิดในลักษณะ              

อเนกนัยอันนําไปสูการคิดคนพบสิ่งแปลกใหม หรือความคิดแบบกระจาย คิดหลากหลายทิศทาง 

หลายแงมุม คิดกวางไกล ผูนําบางคนอาจมีความคิดสรางสรรคมากกวาอีกคนหน่ึง ผูนําจะตองคนหา

จินตนาการ หาแนวทางแกปญหาขององคการอยางมีมาตรฐานและสรางสรรค ประกอบดวย                  

การมีความคิดริเ ร่ิม มีความคิดคลองตัว มีความยืดหยุนในการคิดและมีความคิดละเอียดลออ                

ความคิดสรางสรรคในตัวบุคคลถาไดรับการพัฒนาสงเสริมใหสูงขึ้นจะเปนสิ่งที่จะนําไปสูการวางแผน

เพ่ือการปรับปรุง พัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีได 

  4.ความสามารถหยั่งลึกถึงบุคคลและสถานการณ (insight into people and situation) 

เปนความสามารถในการหยั่งลึกถึงความรูสึกนึกคิดของบุคคล ความสามารถในการหยั่งลึก                 

จะสัมพันธกับลักษณะดังตอไปน้ี 1) ความคิด จะเปนลักษณะสําคัญของผูนํา ผูบริหารท่ีมีความสามารถ                     

หยั่งลึก สามารถเลือกบุคคลท่ีจะมอบหมายงานที่สําคัญไดอยางฉลาด ตลอดจนสามารถฝกอบรมและ

พัฒนาสมาชิกทีมไดดีดวย ผูบริหารจะสามารถสั่งงานโดยพิจารณาถึงจุดแข็งจุดออนของสมาชิกในทีม 

2) ผูนําสามารถเผชิญปญหาในแตละสถานการณได เชน มีการตัดสินใจที่รวดเร็วในการปฏิบัติงาน          

3) ความสามารถในการรับรูและเขาใจสภาพแวดลอม เปนความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา

ไดอยางสรางสรรค                         

  5. การมองการณไกลและมีทักษะทางความคิด (farsightedness and conceptual 

thinking) เปนความสามารถเขาใจในวิสัยทัศนและกลยุทธขององคการ โดยสามารถนําไปประยุกตใช                 

ในการปฏิบัติและกําหนดนโยบายไดในระยะยาว ขณะเดียวกันผูนําควรมีการพัฒนาแบบหมุนเวียน

ดวยแผนระยะปานกลางและในระยะสั้นดวยเพื่อพัฒนาวิสัยทัศนและกลยุทธ ดังนั้นผูนําจําเปนตอง

เปนผูมองการณไกลและมีทักษะทางความคิด 

  6. การเปดรับตอประสบการณ (openness to experience) เปนการมุงสูการเรียนรู                     

ในสิ่งที่มีประโยชน เปนการเพ่ิมประสบการณและพัฒนาระดับสติปญญาที่ดี การพัฒนาระดับ

สติปญญาน้ีจะรวมถึงการมีจินตนาการ มีวัฒนธรรมที่ดี มีความคิดริเร่ิม ความอยากรูอยากเห็น                    
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การเปดใจกวางและการเอาใจใสตอความคิดเห็นใหมๆ81 

  สรุปไดวา ความสามารถดานสติปญญา ความรู ความเขาใจเปนสิ่งสําคัญที่ผูนําตองมี 

ระดับสติปญญาที่ เฉลียวฉลาดจะทําใหเกิดความคิดสรางสรรคอันนําไปสู การเปลี่ยนแปลง                  

การแกปญหาอยางสรางสรรคและมีความสามารถท่ีจะแสวงหาขอมูลที่จําเปนสําหรับการแกปญหา 

  จากการนําเสนอคุณลักษณะของผูบริหารตามแนวคิดของดูบริน (Dubrin) จะเห็นไดวา

คุณลักษณะทั้ง 3 ดาน ที่ไดกลาวมาแลวเปนสิ่งจําเปนและจะตองมีประจําตัวผูบริหารหรือผูนํา                     

เพราะการเปนผูนําท่ีดีนั้นเปนการสรางศรัทธา ความเลื่อมใสใหแกผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา            

และยังเปนองคประกอบที่สําคัญที่สําคัญยิ่งที่จะนําองคการและหนวยงานนั้น ๆ ไปสูจุดหมาย            

และเจริญกาวหนาทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 

การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

 

  งานแนะแนวเปนงานหน่ึงในโรงเรียนที่มีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบตอเน่ือง                    

และจําเปนตองสัมพันธเชื่อมโยงกับบุคคลและหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก มีเปาหมาย

สําคัญในการปองกัน สงเสริม และชวยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพปจจุบัน ทามกลาง

กระแสการเปลี่ยนแปลงมากมาย สงผลตอการดํารงชีวิต กระบวนการคิดและพฤติกรรมของนักเรียน             

เปนอยางมาก ดังนั้นผูดําเนินงานแนะแนวจึงจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในกระบวนการ               

แนะแนวและมีศิลปะในการดําเนินงาน ประสานสัมพันธทั้งงานและบุคคลหรือกลาวไดวาตองใช                    

ทั้งศาสตรและศิลปในการดําเนินงาน 

 

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการแนะแนว 

  เพ ื่อใหเขาใจ ความหมาย “การแนะแนว” ไดชัดเจน จึงนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการ

หรือผูมีประสบการณทางดานแนะแนวที่ไดใหความหมายของ การแนะแนว ไวดังน้ี    

 สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย ใหความหมายของการแนะแนววา  เปนกระบวนการ                     

ที่จะชวยใหนักเรียนสามารถที่จะชวยตนเองได ชวยใหเขารูจักและเขาใจตนเอง เขาใจคนอ่ืนในสังคม              

สามารถปรับตัวเพ่ือที่จะอยูรวมกันไดดวยดี ชวยใหเขาสามารถพัฒนาตนเองทุกดาน ชวยใหนักเรียน

แตสามารถแกปญหา สามารถเลือกและตัดสินใจไดดวยตนเองอยางดีที่สุดอยางฉลาดที่สุด            

                                                
  81Andrew J. Dubrin, Leadership, 53-56. 
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สามารถดําเนินชีวิตและปรับตนเองใหเขากับสถานการณ ใหเขากับสังคมและส่ิงแวดลอมไดอยางดี         

จนมีความสุข ความเจริญและกาวหนาในชีวิต82   

 นงลักษณ ประเสริฐ และ จรินทร วินทะไชย กลาววา การแนะแนวเปนกระบวนการ

ตอเน่ือง ที่ใชทั้งศาสตรและศิลปเพ่ือชวยเหลือบุคคลใหรูจักเขาใจตนเองและสิ่งแวดลอม สามารถ                     

ตัดสินใจเลือกสิ่งตางๆ ไดดวยตนเองอยางฉลาด มีเหตุผล รูจักปองกันปญหา วางแผนและพัฒนา

ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข83 

 สําหรับนักวิชาการชาวตางประเทศ ใหความหมายการแนะแนวไวหลายทาน เชน  

 กูด (Good) ใหความหมายของการแนะแนว ดังน้ี 1) การแนะแนว คือ กระบวนการชวยเหลือ

ใหบุคคลสามารถเขาใจตนเองและโลกเกี่ยวกับตัวเองไดดี เสาะแสวงหาความรูเพ่ือจะนําไปสูความเขาใจ

เกี่ยวกับความกาวหนาทางการศึกษา การพัฒนาอาชีพและการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 2) การแนะแนว 

คือ วิธีการชวยเหลืออยางมีแบบแผนตอเน่ืองกัน ซึ่งนอกเหนือไปจากการสอนปกติเปนการชวยเหลือ           

ใหนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลอ่ืนๆ สามารถประเมินความสามารถและขอบกพรองของตนเองเพื่อจะ

นําไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันได 3) การแนะแนวเปนวิธีการที่กระทําโดยตรงตอเด็กในการท่ี

จะนําเด็กไปสูจุดหมายปลายทางโดยการจัดสภาพแวดลอมใหแกเด็กเพ่ือจะเปนสาเหตุใหเด็กทราบถึง

ความปรารถนาและความตองการเบื้องตนของตนเองและเกิดความสนใจตอความตองการเหลาน้ัน          

อันจะนําไปสูลําดับขั้นของความสําเร็จตามที่ตนเองปรารถนาไว 4) การแนะแนวเปนวิธีที่ครูจะนําเด็ก            

ใหรูจักวิธีการศึกษาคนควาและไดรับการตอบสนองตามความตองการของตนเอง84  

 โจนส (Jones) กลาววา งานแนะแนวเปนงานใหการใหความชวยเหลือซ่ึงบุคคลหนึ่ง                     

ชวยใหอีกบุคคลหนึ่ง รูจักตัดสินใจ รูจักปรับตัวและมีความสามารถในการแกปญหา85  

 กิบสันและมิตเชลล (Gibson and Mitchell) กลาววา กิจกรรมแนะแนวเปนกระบวนการ

วางแผนเก่ียวกับขอมูล ทักษะและประสบการณตาง ๆ ที่มีประโยชนและเปนที่ตองการของบุคลากร

ในโรงเรียน เปนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักสูตร โดยมีลักษณะ 3 ประการ คือ 

                                                
  82สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย, หลักสูตรการแนะแนวสําหรับอาจารยที่ปรึกษา

(กรุงเทพฯ: ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ, 2546), 5.  

  83นงลักษณ ประเสริฐ และ จรินทร วินทะไชย, หลักการแนะแนว (กรุงเทพฯ: ศูนยตํารา

และเอกสารทางวิชาการคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 2. 

  84Carter V. Good, Dictionary of Education (New York: McGraw-Hill Book 

Co., 1973), 270. 

  85Arther J. Jones, Principles of guidance, 6th ed. (New Dehi: Tata McGrew-

Hill, 1979), 7. 



52 
 
1) มีการปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา 2) มีการดําเ นินการอยางตอเ น่ือง  3) มีครูแนะแนว                     

เปนผูรับผิดชอบหรือแลวแตนโยบายของสถาบัน สวนเปาหมายและเน้ือหาขึ้นอยูกับความตองการ             

ของบุคลากรในโรงเรียนโดยมีครูแนะแนวเปนผู รับผิดชอบในการพัฒนาและชี้แจงใหทุกฝาย               

ทราบถึงบทบาทและหนาที่ของตน 86 

 สรุปไดวา การแนะแนวเปนกระบวนการชวยเหลือบุคคลหรือกลุมบุคคลใหสามารถเรียนรู

และป รับตั วทั้ ง ด านร าง กาย  อารมณ  สังคม  และจิตใจ  เขา ใจตนเอง  รู ค วามสามารถ                    

ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพ รวมทั้งสภาพแวดลอมที่ตนอยู สามารถตัดสินใจเลือก                     

สิ่งท่ีเหมาะสมกับตนเอง แกปญหา ปรับตัวใหเขากับสังคมและสถานการณตาง ๆ พัฒนาตนสู                

โลกอาชีพและการมีงานทํารวมทั้งดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 ความจําเปนและความสําคัญของการแนะแนว การแนะแนวเปนกระบวนการที่ชวยให

ผูเรียนไดรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน คิดเปนใชชีวิตเปน สามารถตัดสินใจและ

วางแผนการศึกษาและอาชีพ ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข หลักสูตรแกนกลางการศึกษา            

ขั้นพ้ืนฐานกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดบริการและจัดกิจกรรมแนะแนวใหแกผูเรียนทุกคน  

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ยกรางแผนยุทธศาสตรการแนะแนวระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

เนนการสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูดานการแนะแนวเช่ือมโยงกับบริบทสังคมไทย                     

มีโครงสรางและการบริหารงานแนะแนวอยางชัดเจนทุกระดับ  การดําเนินงานแนะแนวอยางมี                     

ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน มีบุคลากรทางการแนะแนวในสถานศึกษาทุกแหง สงเสริมและพัฒนา

บุคลากรในสถานศึกษาให มีความรูความเขา ใจและสามารถใชก ระบวนการแนะแนวได                     

อยางมีประสิทธิภาพ และดําเนินการใหเครือขายมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนวอยางเขมแข็ง87  

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา งานแนะแนวเปนงานสําคัญงานหน่ึงที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการ           

ใหมีขึ้นอยางตอเนื่อง เพ่ือชวยเหลือผูเรียนในทุกดานใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ                     

สามารถเผชิญปญหาทั้งในปจจุบันและอนาคตไดอยางผูมีปญญา  รูเทาทันโลก คิดเปน ทําเปน 

แกปญหาเปน สามารถบูรณาการความคิด คานิยม ประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยีใหเขาสูวิถีชีวิต           

ไดอยางเหมาะสม เติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ 

                                                
  86R. L. Gibson and M. H. Mitchell,  Introduction to Counseling and 

Guidance (Englewood Cliffs, NJ: Prentice, 1995), 8.    

  87สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แผนยุทธศาสตรการแนะแนว (กรุงเทพฯ:                

โรงพิมพอักษรไทย, 2554), 3-4. 
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 จุดมุงหมายของการแนะแนว  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวถึง

จุดมุ งหมายของการแนะแนววา การแนะแนวมีเปาหมายสําคัญเ พ่ือใหบุคคลรู จักตนเอง                     

รูจักส่ิงแวดลอม สามารถคิดวิเคราะหสังเคราะห ตัดสินใจแกปญหา รูจักเลือกและวางแผนชีวิต            

การเรียน อาชีพ และสามารถปรับตนเองไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเต็มศักยภาพอันนําไปสู               

การมีชีวิตที่ดี มีความสุข มีความสําเร็จและเปนประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป           

จุดมุงหมายหลักมี 3 ประการ คือ 1) การปองกัน 2) การแกไข 3) การสงเสริมพัฒนาการทุกดาน88 

  สรุปไดวา จุดมุงหมายของการแนะแนวเพื่อการปองกัน แกไข และสงเสริมพัฒนา           

ผูเรียนทุกดาน 

 ประเภทของการแนะแนว การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาควรจัดตามประเภท

ของการแนะแนวโดยจัดตามลักษณะปญหาของนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือ   

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กลาวถึง องคประกอบของการจัดกิจกรรมแนะแนว            

มี 3 ดาน คือ 1) ดานการศึกษา ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองดานการเรียนเต็มตามศักยภาพ รูจักแสวงหา

และใชขอมูลประกอบการวางแผนการเรียน หรือการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัย ใฝรู            

ใฝเรียน สามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาตอไดอยางเหมาะสม 2) ดานอาชีพ ใหผูเรียน              

รูจักตนเองในทุกดาน รูและเขาใจโลกของงานอาชีพอยางหลากหลาย มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต                    

มีการเตรียมตัวสูอาเซียนสามารถวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ                 

3) ดานสวนตัวและสังคม ใหผูเรียนรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน มีวุฒิภาวะ              

ทางอารมณ มีเจตคติที่ดี มีทักษะชีวิต ปรับตัวและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข89 

  สรุปไดวา การแนะแนวมีองคประกอบ 3 ดาน คือ ดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและ

สังคม 

 ปรัชญาการแนะแนว  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวถึง ปรัชญา               

การแนะแนว ดงัน้ี  1)  คนทุกคนมีคุณคาและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยและตองการการยอมรับซึ่งกัน

และกัน 2) คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน 3) บุคคลเปนทรัพยากรที่มีคาคนแตละคนมีศักยภาพ

ที่สามารถพัฒนาและเรียนรูได 4) แตละคนมีความแตกตางกันทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม 

สติปญญา ความสนใจ ความสามารถ ความถนัดและเจตคติ 5) พฤติกรรมของบุคคลยอมมีสาเหตุ           

การที่บุคคลแสดงออกอยางใดหรือเปนเชนไรยอมเกิดจากตนเองและสิ่งแวดลอมเปนเหตุและบุคคล

                                                
  88คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ชุดฝกอบรมแนะแนว, 51. 

 89สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม                    

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2555), 2. 
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เปลี่ยนแปลงไดตามเหตุ 6) คนทุกคนยอมมีปญหา คนตองอยูรวมกันในสังคมที่ตองพ่ึงพาอาศัยกัน          

และพฤติกรรมของแตละบุคคลยอมสงผลกระทบตอบุคคลอ่ืน 7) ธรรมชาติของคนอยูรวมกัน                 

เปนสังคม จําเปนตองมีความสัมพันธและพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน90 

 จากปรัชญาของการแนะแนวสรุปไดวา บุคคลยอมมีคุณคา ศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพ                   

เทาเทียมกัน มีความแตกตางกันทั้งในดานความรูสึกนึกคิด ความตองการ ความถนัด ความสามารถ 

ความสนใจ และเจตคติ พฤติกรรมของบุคคลยอมมีสาเหตุและสงผลกระทบกับบุคคล อ่ืน                     

เพราะการอยูรวมกันในสังคม 

 หลักการของการแนะแนว คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวถึง หลักการ

ของการแนะแนว ดังนี้ 1) จัดบริการใหกับทุกคน (ไมเลือกปฏิบัติ) และใหบริการดวยความเคารพ           

ในเกียรติแหงความเปนมนุษยที่เทาเทียมกันโดยคํานึงถึงประโยชนของผูรับบริการเปนสําคัญ                    

2) การจัดบริการตองคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไมมีการบังคับ 3) การใหบริการตองเปดโอกาส

ใหบุคคลไดมีบทบาทสําคัญในการใชปญญาเรียนรูหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง และไดพัฒนาตน              

ตามศักยภาพ ทุกคนยอมมีความแตกตางกันบริการแนะแนวตองจัดใหนักเรียนทุกคนเพื่อใหได                

มีโอกาสเลือกและตัดสินใจดวยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ความสามารถ สอดคลองกับ                

ความตองการของทองถิ่นและสังคมโลก 4) การใหบริการตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

และคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล คนมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จัดบริการแนะแนว

อยางตอเน่ืองใหนักเรียนรูจักตนเอง สามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนเองกับส่ิงแวดลอม              

ที่เปลี่ยนไปจนสามารถตัดสินใจได 5) การใหบริการ คือ การอํานวยเหตุปจจัยที่เหมาะสมในการสราง

เสริมพัฒนา พฤติกรรมทุกอยางยอมมีสาเหตุการจัดการแนะแนวจึงตองศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน

ใหชัดเจน ตองมีขอมูลของนักเรียนในดานตางๆ ตรงตามขอเท็จจริงและเปนปจจุบันเพ่ือใหครู              

และนักเรียนเกิดความเขาใจ ยอมรับความจริง ตลอดจนสามารถแกไขและพัฒนาพัฒนาตนได                   

6) การใหบริการชวยเหลือเพ่ือนมนุษยเปนภารกิจที่พึงกระทําดวยความเมตตา ทุกคนควรมีสวนรวม

ในการชวยเหลือสังคมและสิ่งแวดลอม 7) การจัดบริการแนะแนว มีการประสานงานและรวมมือ

ระหวางบุคลากรท้ังในและนอกโรงเรียนและควรจัดบริการตางๆใหครอบคลุมทั้งดานการศึกษา อาชีพ 

สวนตัวและสังคม91 

 สรุปหลักการของการแนะแนว เปนการจัดบริการใหกับทุกคนโดยคํานึงถึงความแตกตาง                     

ระหวางบุคคล นักเรียนไดมีโอกาสเลือกและตัดสินใจดวยตนเองตามความสนใจ ความสามารถ               

ความถนัด ครอบคลุมดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม 

                                                
 90คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ชุดฝกอบรมแนะแนว, 49-51. 

 91เร่ืองเดียวกัน. 
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การบริหารการจัดการแนะแนว 

 กระทรวงศึกษาธิการ กลาววา การกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติการแนะแนว โครงสรางบริหารจัดการ และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการแนะแนว              

ที่ชัด เจนจะชวยใหสถานศึกษามีทิศทางในการบริหารจัดการแนะแนวอยางมีประสิทธิภาพ                     

เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเ รียน ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองมีความรู ความเขาใจ                   

และมีทักษะในเร่ืองดังกลาวเปนอยางดีและนําไปปฏิบัติได ดังน้ี 

 1. การกําหนดวิสัยทัศน เปนการจัดวางทิศทางของสถานศึกษาหรือการปฏิบัติงาน               

ในดานตางๆ โดยบุคลากรทุกฝายตั้งความมุงหวังหรือปรารถนาที่จะตองพัฒนาสถานศึกษาไปสู

ความสําเร็จ โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของขอมูล ความตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของ การไดมา               

ซ่ึงวิสัยทัศนงานแนะแนวจะตองศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก 1) ขอมูลเก่ียวกับสภาพ

ปญหา ความตองการของผูเรียน ขอมูลสภาพความพรอมสถานศึกษาของทองถิ่น 2) ตั้งคําถามใหครู

รวมกันคิดและเขียนออกมา เชน สถานศึกษาปรารถนาจะใหการแนะแนวพัฒนาผูเ รียนใหมี

คุณลักษณะอะไรบางหรือแกปญหาระดับนโยบาย (เชน ปญหายาเสพติด) ใครบางเปนกลุมเปาหมาย

และดําเนินการอยางไร 3) ตรวจสอบขอมูล ผลการประเมินตัวผูเรียน สภาพแวดลอม และสถานภาพ

ของโรงเรียนประกอบการพิจารณาความเปนไปได แลวนําขอมูลมากลั่นกรอง 

 2. กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตร ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนงานแนะแนว                     

ของสถานศึกษาและครอบคลุมจุดมุงหมายของงานแนะแนว  

 3. จัดทําแผนปฏิบัติการแนะแนว โดยคํานึงถึงการจัดบริการแนะแนว 5 บริการ อยาง                      

ครบถวน กลาวคือ ผูบริหารตองระดมบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือรวมจัดทํา

แผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมงานแนะแนวและสามารถตอบสนองวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมาย

ที่กําหนดไว 

 4. วางระบบการปฏิบัติงานแนะแนว ระดมความคิดจากทุกกลุมทุกฝาย แสดงในตารางที่ 192  

 

     

 

 

 

 

                                                
  92กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษา                     

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544, 103. 
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ตารางที่ 1 แผนปฏิบัติการแนะแนว 

 

 

บริการแนะแนว 
 

ทําอะไร 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

 

ใครทํา 
เคร่ืองมือ/

งบประมาณ 

1.  บริการรวบรวมขอมูล     

2.  บริการสนเทศ     

3.  บริการใหคําปรึกษา     

4.  บริการจัดวางตัวบุคคล     

5.  บริการติดตามและประเมินผล     
 

ที่มา   : กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษา                   

ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 103. 
 

 การนําแผนปฏิบัติการแนะแนวสูการปฏิบัติในสถานศึกษาจําเปนตองมีการจัด                     

ระบบงานใหมีความชัดเจน เปนที่เขาใจตรงกัน  ทุกกลุมทุกฝายมีสวนรวมโดยผูบริหารเปนผู                 

มีบทบาทสําคัญยิ่งในการริเร่ิม สงเสริม สนับสนุน และแกไขปญหา อุปสรรค เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

แนะแนวดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอบขายงานแนะแนว การกําหนดขอบขายงานแนะแนวที่ชัดเจนจะเปนประโยชน            

ตอการบริหารจัดการงานแนะแนว ทําใหผูปฏิบัติงานมีทิศทางการดําเนินงาน และการประสานกับ             

ระบบและบุคคลตาง ๆ ขอบขายงานแนะแนวที่แทตองเปนไปตามศาสตรของการแนะแนว สอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และบูรณาการกับระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียน ดังน้ัน เนื้อแทของงานแนะแนวในปจจุบันมี 3 ดาน คือ การจัดบริการแนะแนว         

การจัดกิจกรรมแนะแนว และการประสานกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน งานแตละดานมีภารกิจ

ตามลักษณะงานลวนเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอยางกลมกลืน93 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3 

                                                
 93คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ชุดฝกอบรมแนะแนว, 14. 
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งานจัดกิจกรรมแนะแนวงานบริการแนะแนว งานประสานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน

บริการศึกษาขอมูล
นักเรียนเปนรายบุคคล

บริการสนเทศ

บริการจัดวางตัวบุคคล

บริการใหการปรึกษา

บริการติดตามผล

ดาน
การศึกษา

ดาน
อาชีพ

ดาน
สวนตัว
และสังคม

ประสาน ชวยเหลือ การ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล

ประสาน ชวยเหลือการ      
คัดกรองและจัดกลุมนักเรียน

ประสาน ชวยเหลือ แกไข
นักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา 
/รับการสงตอ

ประสาน ชวยเหลือการ
สงเสริม/พัฒนานักเรียน

ประสานเครือขายชุมชน                  
ผูปกครอง นักเรียน

แผนผังแสดงขอบขายงานแนะแนว

แผนภูมิที่ 3 ขอบขายงานแนะแนว 

ที่มา : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ชุดฝกอบรมแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ              

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 15. 
 

  จากแผนภูมิที่ 3 แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันระหวางงานบริการแนะแนว                 

งานจัดกิจกรรมแนะแนว และงานประสานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนลวนเปนภาระงานสําคัญ                 

ในการพัฒนาและชวยเหลือนักเรียน โดยมีรายละเอียด 3 ดังน้ี  

  1. งานบริการแนะแนว เปนการจัดบริการตามศาสตรของงานแนะแนว ประกอบดวย          

งานบริการ 5 บริการ แสดงในตารางที่ 2 94
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 94เร่ืองเดียวกัน, 15. 

 

 



58 
 
ตารางที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงานบริการแนะแนว 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน 

1.1 จัดบริการ                 

ศึกษารวบรวมขอมูล 

-วางแผนการเก็บขอมูลนักเรียนในแตละป 

-จัดหา จัดสรางเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลนักเรียน 

-พัฒนาเทคโนโลยีในการศึกษารวบรวมขอมูล 

-จัดเก็บขอมูลนักเรียนอยางเปนระบบ 

-ศึกษาวิเคราะหขอมูล และนําขอมูลไปใช 

1.2 จัดบริการสนเทศ 1.2.1 จัดบริการสนเทศการศึกษา 

- ติดตามและรวบรวมขอมูลขาวสารดานการศึกษาที่เปนปจจุบัน 

- นําเสนอขอมูลดวยวิธีการตาง ๆ แกนักเรียน ผูปกครองและผูที่สนใจ 

เชน จัดทําเอกสารแนะแนว จัดปายนิเทศ จัดนิทรรศการเชิญวิทยากร 

จัดศูนยบริการคนควา เผยแพรในเว็บไซตของโรงเรียน ฯลฯ 

-จัดทําโครงการตาง ๆเพ่ือเสริมบริการสนเทศดานการศึกษา 

-ประสานบุคคล องคกรและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 

-ประเมินผลการจัดบริการและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

 1.2.2 จัดบริการสนเทศดานอาชีพ 

-แนวโนมของตลาดแรงงานและอาชีพใหมๆที่นาสนใจ 

-นําเสนอขอมูลแกนักเรียนดวยวิธีการตาง ๆ  เชน  จัดศูนยบริการ 

 คนควา จัดเชิญวิทยากรบรรยาย จัดศึกษาดูงานอาชีพ จัดฉายสื่อโสต 

-จัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อเสริมบริการสนเทศดานอาชีพ    

-ประสานบุคคล องคกรและหนวยงานที่เก่ียวของ 

-ประเมินผลและนําผลไปปรับปรุงพัฒนางาน                

1.2.3 จัดบริการสนเทศดานสวนตัวดานอาชีพ 

-ศึกษาและวิเคราะหสถานการณปญหาเยาวชนในปจจุบัน 

-แสวงหาวิธีการหรือส่ิงที่จะชวยใหนักเรียนไดขอคิดในการดํารงชีวิต 

-นําเสนอขอมูล ดวยวิธีการตาง ๆ แกนักเรียน เชน เชิญวิทยากร 

บรรยาย กิจกรรมกลุมพัฒนาตน จัดศูนยบริการคนควา 

-จัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อเสริมบริการสนเทศดานสวนตัวและสังคม 

-ประสานบุคคลองคกรและหนวยงานที่เก่ียวของ   

-ประเมินผลการจัดบริการและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
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ตารางที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงานบริการแนะแนว (ตอ) 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน 

1.3 จัดบริการ                 

จัดวางตัวบุคคล 

 

 

 

 

1.3.1 จัดวางตัวดานการศึกษา 

-การเลือกวิชาเรียน กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

-วางแผนการศึกษาตอ  

-การเขาศึกษาตอสถาบันตาง ๆ เปนกรณีพิเศษ (โควตา)  

-ประสานบุคคล องคกรและหนวยงานที่เก่ียวของ 

1.3.2 จัดวางตัวดานอาชีพ   

-จัดฝกงานอาชีพ 

-จัดหารายไดพิเศษระหวางเรียน   

-ประสานบุคคล องคกรและหนวยงานที่เก่ียวของ 

1.3.3 จัดวางตัวดานสวนตัวและสังคม 

-ทุนการศึกษา สวัสดิการอื่น ๆ ประสานบุคคล องคกรและหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ     

1.4 จัดบริการ 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา    

-ประชาสัมพันธการใหบริการและวิธีขอใชบริการ 

-ดําเนินการใหการปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

-สรางเครือขายเพ่ือนผูใหการปรึกษา (YC: Youth Counselor) 

-ประสานเครือขายผูปกครองและองคกรที่เก่ียวของ 

-บันทึกการใหการปรึกษา 

-ประเมินผลและติดตามผลนักเรียน 

1.5 จัดบริการ 

ติดตามประเมินผล 

1.5.1 ติดตามและประเมินผลการจัดบริการแนะแนว 

-ประเมินผลความพึงพอใจของผูที่ไดรับบริการแนะแนวตาง ๆ  

-ประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว  

-ประเมินผลงาน/กิจกรรม/โครงการแนะแนว  

-ติดตามผลการศึกษาตอและอาชีพของผูที่สําเร็จการศึกษา 

1.5.2 ติดตามผลการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน   

-จัดทําเคร่ืองมือติดตามผล 

-เก็บรวบรวมขอมูลขอมูลจากครูที่ปรึกษา 

-วิเคราะหผลและรายงานผล 
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ตารางที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงานบริการแนะแนว (ตอ) 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน 

1.5 จัดบริการ 

ติดตามประเมินผล 

1.5.3 ติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหา 

-จัดทําเคร่ืองมือติดตามผล  

-เก็บรวบรวมขอมูลจากครูที่ปรึกษา  

-วิเคราะหผลและรายงานผล 

1.5.4 จัดทําสารสนเทศและรายงานผล 

-รวบรวมงานตาง ๆ ที่ทําในแตละขั้นตอนของการดําเนินงานแนะแนว  

-สรุปสถิติและจัดทําสารสนเทศของงานทุกขั้นตอนในแตละปการศึกษา  

-รายงานผล  

-นําสารสนเทศท่ีไดไปใชในการปรับปรุงและพัฒนางานขั้นตอนตาง ๆ   
 

ที่มา : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ชุดฝกอบรมการแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ            

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 15-18. 
 

 สรุปไดวา งานบริการแนะแนว ประกอบดวย 5 บริการ คือ บริการศึกษารวบรวมขอมูล 

บริการสนเทศ บริการจัดวางตัวบุคคล บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา บริการติดตามและประเมินผล 

 2. งานจัดกิจกรรมแนะแนว เปนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนตามหลักสูตร                     

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีขอบขายการจัดกิจกรรมแนะแนว 3 ดาน คือ  

แนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะแนวสวนตัวและสังคม แสดงในตารางที่ 3 ดังน้ี95 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 95คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ชุดฝกอบรมแนะแนว, 19. 
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงานการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน 

2.1 ขั้นกําหนดเปาหมาย -ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ ธรรมชาต ิ          

ของนักเรียน 

-วิเคราะหสมรรถนะสําคัญของนักเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค             

ของหลักสูตรและโรงเรียน 

-ศึกษาวิสัยทัศนของสถานศึกษาและวิเคราะหขอมูลของนักเรียน              

เปนรายบุคคล 

-ศึกษาวัตถุประสงคของกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร 

-สอบถามความตองการของผูปกครองเกี่ยวกับเร่ืองที่ควรจัดการ              

แนะแนว    

2.2 ขั้นจัดทําแผน -กําหนดสัดสวนของกกิจกรรมแนะแนวใหครอบคลุมดานการศึกษา 

ดานอาชีพ ดานสวนตัวและสังคม โดยยึดสภาพปญหา ความตองการ 

ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของนักเรียนและเปาหมาย                      

ของสถานศึกษา โดยครู ผูปกครองและนักเรียนมีสวนรวม 

-กําหนดวัตถุประสงคการจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาเปนระดับ

การศึกษาและชั้นป 

-ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบดวย ชื่อกิจกรรม  

วัตถปุระสงค พฤติกรรมนักเรียน หลักฐานการทํากิจกรรม(ภาระงาน/

ชิ้นงาน) วิธีการจัดกิจกรรม วิธีการประเมินผลภาคเรียนและจํานวนเวลา 

ที่จัดกิจกรรมแนะแนว 

-จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบดวย ชื่อกิจกรรม 

เวลา จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน วิธกีารจัด

กิจกรรม สื่อ/อุปกรณ และการประเมินผล 

2.3 ขั้นจัดกิจกรรม 

แนะแนว 

2.3.1 ดําเนินการใชแผนการจัดการเรียนรู 

-เตรียมการจัดกิจกรรมและเตรียมสื่อการสอน 

-จัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรูที่วางไว 

-บันทึกหลังสอน ในหัวขอตอไปน้ี  บรรยากาศการเรียนรู (ความสนใจการ

มีสวนรวม) ผลการเรียนรูของนักเรียน ปญหา/อุปสรรค                    

ขอควรปรับปรุงแกไข                      
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงานการจัดกิจกรรมแนะแนว (ตอ) 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน 

2.4 ขั้นประเมินผล 2.4.1 ประเมินผลการผาน/ไมผานจุดประสงคเปนรายบุคคลในแตละ

แผนการจัดการเรียนรู 

-ในกรณีนักเรียนไมผานจุดประสงค จดกระบวนการ แกไข/พัฒนา 

ตามสภาพปญหา 

-นักเรียนที่ผานจุดประสงค สงเสริมใหมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นดวยวิธีการตางๆ

เชน ใหศึกษาเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูอืน่ๆ ใหจัดทําผลงาน และนําเสนอ

ผลงาน 

2.4.2 ประเมินผลและตัดสินผลการเขารวมกิจกรรม 

-ประเมินผลการเขารวมกิจกรรมแนะแนวของนักเรียนเปนรายบุคคล  

ตามเกณฑการวัดประเมินผล 

-ดําเนินการใหนักเรียนซอมกิจกรรม กรณีไมผานเกณฑการประเมินผล 
 

ที่มา : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ชุดฝกอบรมแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ                 

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 19-20. 
 

 สรุปไดวา งานจัดกิจกรรมแนะแนว มีขอบขายการจัดกิจกรรม 3 ดาน คือ แนะแนว

การศึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะแนวสวนตัวและสังคม โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ                

การกําหนดเปาหมาย การจัดทําแผน การจัดกิจกรรมแนะแนว และประเมินผล 

  3. งานประสานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนการทํางานประสาน เอื้ออํานวย              

และชวยเหลือครูที่ปรึกษาในการดําเนินงานแตละขั้นตอนของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน                     

แสดงในตารางที่ 4 ดังน้ี 96 

 

 

 

 

 

                                                
 96คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ชุดฝกอบรมแนะแนว, 20. 
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ตารางที่ 4 ขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงานประสานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน 

3.1 ประสานชวยเหลือ

ครูที่ปรึกษาในการรูจัก

นักเรียนเปนรายบุคคล 

3.1.1 จัดเตรียมระเบียนสะสมใหครูที่ปรึกษานําไปสํารวจ/สอบถามขอมูล

นักเรียนดานตางๆ 

3.1.2 จัดบริการแนะนําการใชเคร่ืองมืออ่ืนๆเพ่ือการรูจักนักเรียนเพ่ิมเติม

เชน แบบบันทึกการเยี่ยมบาน แบบประเมินจุดแข็งจุดออน (SDQ)  

3.1.3 จัดเตรียมและใชเคร่ืองมือทางจิตวิทยาและการแนะแนว เชน แบบ

วัด/แบบทดสอบตางๆและประสานงานแจงผลใหครูที่ปรึกษารับทราบ 

3.1.4 ประสานบุคคล องคกรและหนวยงานที่เก่ียวของ 

3.2 ประสานชวยเหลือ

ครูที่ปรึกษาในการ 

คัดกรองนักเรียน 

3.2.1 ประสานงานการสงตอขอมูลเดิมของนักเรียนใหกับครู                 

ที่ปรึกษาใหมในแตละป 

3.2.2 ประสานครูที่ปรึกษาในการคดักรองและจัดกลุมนักเรียนโดยใช 

ขอมูลประกอบการคัดกรองตามเกณฑ 

3.2.3 สรุปและรายงานผลการคัดกรองและจัดกลุมนักเรียน 

3.2.4 ประสานบุคคล องคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3.3 ประสานชวยเหลือ

ครูที่ปรึกษาในการ

สงเสริม/พัฒนานักเรียน 

3.3.1ประสานงานการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

- เสนอแนะแนวทางและจัดหาตัวอยางการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

- ใหการสนับสนุน สื่อและเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม 

3.3.2 ประสานงานการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองในชั้นเรียน    

 (classroom meeting)  

- นําเสนอแผนการจัดประชุม 

- จัดเตรียมเอกสารรายงานการจัดประชุมและการประเมินผล 

-สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการประชุม 

ครูที่ปรึกษาและขอเสนอแนะ 

-รายงานผลแกผูที่เก่ียวของ 

3.3.3 ประสานงานการสงเสริมศักยภาพนักเรียน 

-สนับสนุนและชวยเหลือครูที่ปรึกษาในการสํารวจและคนหาศักยภาพ 

 นักเรียนดวยวิธีการตาง  ๆ

-รวมมือในการจัดทําแผนสงเสริมศักยภาพนักเรียน 

-รวมมือในการประสานงาน กับหนวยงานหรือฝายตาง ๆ ที่เก่ียวของ         
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ตารางที่ 4 ขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงานประสานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (ตอ) 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน 

3.4 ประสานชวยเหลือ

ครูที่ปรึกษาในการ

ชวยเหลือ/แกไขนักเรียน

กลุมเส่ียง/ มีปญหา/ 

รับการสงตอ 

3.4.1 ประสานความชวยเหลือแกครูที่ปรึกษา 

-รวมวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไข/ชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง/ 

-สงเสริมความรูเชิงจิตวิทยาในรูปแบบตางๆ เชน การอบรม เอกสาร

ความรู ฯลฯ 

-รวมประชุมปรึกษารายกรณี (case conference) 

-รวมจัดกิจกรรมเพื่อแกไขและชวยเหลือนักเรียน 

3.4.2 รับการสงตอนักเรียนจากครูที่ปรึกษา 

-ประชาสัมพันธวิธีการสงตอนักเรียนแกครูที่ปรึกษา 

-รับและรวบรวมขอมูลนักเรียน 

3.4.3 ดําเนินการใหการปรึกษา 

-วิเคราะหและวินิจฉยัสภาพปญหาของนักเรียน 

-บริการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและชวยเหลือตามสภาพปญหา 

-ประสานงานขอความรวมมือกับบุคคลที่เก่ียวของกับนักเรียน 

-บันทึกการใหการปรึกษาและการใหความชวยเหลือ 

3.4.4 ประเมินผลและติดตามผล 

-ประเมินผลการใหการปรึกษาและการชวยเหลือ 

-แจงผลการใหการปรึกษาแกครูที่ปรึกษา 

-ประสานงานผูที่เก่ียวของใหชวยดูแลนักเรียน 

-ติดตามพฤติกรรมนักเรียนอยางตอเน่ือง 

3.4.5 ประสานงานกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

-ประสานขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพตาง  ๆเฉพาะดาน  

กรณีปญหาของนักเรียนยากตอการชวยเหลือโดยฝายเดียว 

-แจงบุคคลที่เกี่ยวของกับนักเรียนใหชวยดูแลนักเรียน               
 

ที่มา : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ชุดฝกอบรมแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ           

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 20-22. 
 

  สรุปไดวา งานประสานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนการประสานชวยเหลือครู                     

ที่ปรึกษา ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริม/พัฒนานักเรียน                     

การชวยเหลือ/แกไขนักเรียนกลุมเสี่ยง/ มีปญหา/รับการสงตอ 
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  แหลงสารสนเทศดานเครื่องมือทางจิตวิทยาการแนะแนว แหลงสารสนเทศดานเคร่ืองมือ            

ทางจิตวิทยาการแนะแนวมีหลากหลายชองทาง  แสดงไดในตางรางท่ี 5 ดังน้ี 

ตารางท่ี 5 แหลงสารสนเทศดานเคร่ืองมือทางจิตวิทยาการแนะแนว  

 

แหลงสืบคน แบบทดสอบหรือเคร่ืองมือทดสอบทางจิตวิทยา 

1. กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 

  

1. ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณใหมป 2547 (54ขอ) 

2. ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้นใหม ป 2547 (15ขอ) 

3. เคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก ชุดยอ           

(ฉบับภาษาไทย) 

4. แบบสอบถาม General Health Questionnaire                 

ฉบับภาษาไทย 

5. แบบวัดความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress Test-20, 

SPST-20) 

6. ดัชนีวัดความสุขคนไทย Thai Happiness Indicators           

(TMHI-15) 

7. ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสมบูรณ 

(Thai Happiness Indicators (TMHI – 66) 

8. แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในวัยรุน 

9. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

10.แบบคัดกรองโรคภาวะซึมเศราในเด็ก 

11.แบบคัดกรองโรคในกลุมพัฒนาการผิดปกต ิ

12.เคร่ืองมือชี้วัดคุณภาพชีวิต 

13.แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ (EQ) 

2. เว็บไซต การแนะแนวการศึกษา

และชีวิตของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การใชเคร่ืองมือและแบบทดสอบ        

ทางจิตวิทยาเปนการทดสอบผาน

ระบบออนไลนดวยตนเอง 

http://guidance.go.th/mentalhe

alth.htm 

1.แบบวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณใหมป 2547  

2.แบบวัดความสุขคนไทย ฉบับ 15 ขอ ฉบับสั้นใหม ป 2547 

(THI-15) 

3.แบบคัดกรองฆาตัวตาย 

4.แบบคัดกรองภาวะซึมเศรา 

5.แบบประเมินแอลกอฮอล 

6.คัดกรองภาวะซึมเศราในวัยรุน 

7.คัดกรองภาวะซึมเศราในเด็ก 
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ตารางท่ี 5 แหลงสารสนเทศดานเคร่ืองมือทางจิตวิทยาการแนะแนว (ตอ) 
 

แหลงสืบคน แบบทดสอบหรือเคร่ืองมือทดสอบทางจิตวิทยา 

 8. แบบคัดกรองโรคจิต (pdf.) 

9. เคร่ืองมือชี้วัดคุณภาพชีวิต 

10.General Health Questionnaire 

11.แบบวัดความเครียดสวนปรุง 

12.แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

13.แบบคัดกรองโรคในกลุมพัฒนาการผิดปกติอยางรอบดาน 

14.แบบทดสอบอ่ืน  ๆ

3. เว็บไซต 

http://eduzones.com/test/test

self.php 

การใชเคร่ืองมือและแบบทดสอบ        

ทางจิตวิทยาเปนการทดสอบ             

ผานระบบออนไลนดวยตนเอง 

1. แบบทดสอบคนหาตัวเอง สําหรับนักเรียนระดับ                 

ช้ันมัธยมตน 

แบบทดสอบคนหาตัวเองชุดน้ีจัดทําขึ้นสําหรับนักเรียนระดับ        

ชั้นประถม เพ่ือเปนแนวทางการเลือกศึกษาตอในสายการเรียน      

ที่ตนเองถนัด 

2. แบบทดสอบอาชีพไหนที่ใชเราสําหรับนักเรียน  

นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป 

การคนหาอาชพีไหนที่ใช ที่เหมาะสมกับตัวคุณโดยใชหลักการ

และแนวทางของ Holland นักจิตวิทยาดานบุคลิกภาพ              

นํามาจัดทําเปน แบบทดสอบ และสรางเปนโปรแกรม ซ่ึงมีความ

เชื่อถือสูง เปดใหใชบริการตั้งแตป ค.ศ. 2006 และไดรับ             

การยอมรับเปนอยางดีจากผูทําการทดสอบ 

3. แบบทดสอบ คนหาตัวเองสําหรับนักเรียน                        

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แบบทดสอบคนหาตัวเองชุดน้ีจัดทําขึ้นสําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเปนแนวทางในการเลือกคณะสาขา       

ที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาโดยนําหลักการทํางานของสมอง 

ซีกซายและขวามาใชวิเคราะห 

4. แบบทดสอบสาขาแหงอนาคต สําหรับนักเรียน นักศึกษา 

อายุระหวาง 15 - 22 ป 

แบบทดสอบชุดน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อชวยใหนักเรียนนักศึกษา 
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ตารางท่ี 5 แหลงสารสนเทศดานเคร่ืองมือทางจิตวิทยาการแนะแนว (ตอ) 
 

แหลงสืบคน แบบทดสอบหรือเคร่ืองมือทดสอบทางจิตวิทยา 

 ที่มีอายุตั้งแต 15-22 ปไดตรวจสอบบุคลิกภาพของตนเอง และ

สาขาอาชีพที่เหมะสมกับแบบบุคลิกภาพ เพ่ือเปนการเตรียมตัว     

ในการเลือกวางแผนการเรียน และเปนแนวทางในการกาวสู   

สาขาแหงอนาคต                   

4. เว็บไซตกรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 

การใชเคร่ืองมือและแบบทดสอบทาง

จิตวิทยา เปนการทดสอบผานระบบ

ออนไลนดวยตนเอง 

http:/www.vgnew-

epd.com/guide/vrtestform.asp 

 

1. แบบทดสอบความพรอมทางอาชีพ 

การใชแบบทดสอบความพรอมทางอาชีพเพื่อทดสอบความสนใจ

ในอาชีพของผูรับบริการจะใชแบบทดสอบ A ที่สามารถแปลผล

ออกมาเปนบุคลิกภาพ 6 กลุม (R.I.A.S.E.C) ชวยใหบุคคล            

ที่ยังไมแนใจในการเลือกอาชพีที่ตนมีความสนใจและถนัด            

ไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. แบบสํารวจคานิยม 

ในการวางแผนเลือกอาชีพในอนาคต การรูถึงคานิยมของตนเอง

จะชวยใหรูถึงระดับความพอใจในการทํางานของทานไดดียิ่งขึ้น 

คานิยมในการทํางานจึงเปนสิ่งจําเปนที่ทานตองคนหา 

3. แบบทดสอบทางดานทักษะ 

การคนหาทักษะของตนเองหรือความสามารถหมายถึง  กิจกรรม

ที่ทานทําไดหรือมีความถนัด  ทักษะที่พูดถึงน้ีอาจหมายความถึง 

สิ่งที่ทานมีตามธรรมชาติ  เชนบางคนถนัดการเขียนรูป บางคน

ถนัดทําครัว เปนตน  ทักษะบางชนิดก็เปนสิ่งที่ไดจากการเรียนรู

ฝกฝนไดเกิดความชํานาญ เชน พิมพดีด ขับรถ เลนกีฬา 

5. เว็บไซต  

http://predict.8k.com 

การใชเคร่ืองมือและแบบทดสอบทาง

จิตวิทยา เปนการทดสอบผานระบบ

ออนไลนดวยตนเอง 

แบบทดสอบลักษณะนิสัยของคุณในดานตาง  ๆ

 

 นอกจากน้ียังมี หนวยงานที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ 1) โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ                  

2) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร 3) สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 4) การแนะแนว 
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การศึกษาและชีวิต ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ97 

 สรุปไดวา แหลงสารสนเทศดานเคร่ืองมือทางจิตวิทยาการแนะแนว มีหลากหลายชองทาง

ไดแก กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซตการแนะแนวการศึกษาและชีวิตของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  http://eduzones.com/test/testself.php เว็บไซตกรมการ

จัดหางาน กระทรวงแรงงาน เว็บไซต http://predict.8k.com  เปนตน 

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา การปรึกษาเชิงจิตวิทยา หมายถึง กระบวนการท่ีมีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูใหบริการปรึกษากับผูรับบริการการปรึกษา โดยผูใหการปรึกษาประยุกตใชหลักการ/แนวคิด

ทางจิตวิทยามาเอื้ออํานวยใหผู รับการปรึกษาไดตระหนักในประสบการณของตนผานการสนทนา      

ระหวางผูใหการปรึกษาและผูรับการปรึกษาโดยผูใหการปรึกษาใชกระบวนการและทักษะ เอ้ือใหผูรับ

การปรึกษาไดสํารวจตนเองอยางรอบดาน ตระหนักรู เขาใจ และยอมรับตนเองในสิ่งที่เปนปญหา                   

ไดมากขึ้น และสามารถแสวงหาแนวทางแกไขปญหาไดดวยตนเอง เปนกระบวนการที่มีหลักการขั้นตอน 

และจุดมุงหมายในการพูดคยุ ผูใหการปรึกษาจะตองเรียนรูและฝกฝนความสามารถในการติดตอส่ือสาร 

การใหความเปนมิตร มองเห็นคุณคาและความสามารถของผูอ่ืน เพ่ือชวยใหผูมีปญหาเกิดความไววางใจ

และรวมมือกันแกไขปญหาตามศักยภาพของตน  

 สวนลักษณะของผูใหการปรึกษา ควรประกอบดวย 1) ดานทัศนะตอการมองโลกและชีวิต           

รวมทั้งมุมมองตอปญหาของมนุษย การที่จะเปนผูที่ใหการปรึกษาไมไดขึ้นอยูกับบุคลิกภาพเพียง            

อยางเดียว ผู ใหการปรึกษามีความจําเปนที่ จะตองมีทัศนะ ในการมองโลกและมองปญหา                   

ที่เหมาะสม ควรมีความเขาใจวา มนุษยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีปญหาไดทุกขณะ ทุกเม่ือ ทุกเวลา  

ปญหาของมนุษยที่เกิดขึ้นแลวคลี่คลายได แกไขได ความสุขทีแ่ทจริงของมนุษยไมไดเกิดจากสิ่งแวดลอม

ภายนอกแตเกิดขึ้นจากภายในจิตใจ ปญหาของมนุษยเกิดจากความปรารถนาความคาดหวังไมเปนดั่งใจ

มนุษยมีความสามารถ มีศักยภาพในการเขาใจและแกปญหาของตนได 2) ดานความพรอมของจิตใจ 

ความพรอมทางดานจิตใจของผูใหการปรึกษามีสวนสําคัญมากที่สุด เพราะจะทําผ ูใหการปรึกษา              

สามารถอยูกับผูรับการปรึกษาไดอยางกลมกลืนและเขาถึงปญหาที่แทไดโดยการรับรูและเทาทัน                

กับความรูสึก นึกคิดของตน รูจัก เขาใจและยอมรับตนเอง  มีความจริงใจและเต็มใจใหความชวยเหลือ          

ผูที่มีปญหาจนสุดความสามารถ มีความเขาใจและเห็นใจในปญหาและความทุกขใจของผู อ่ืน                    

โดยมีความตั้งใจมุงมั่น ที่จะเขาไปชวยเหลือใหบุคคลคลาย จากปญหาและความทุกขใจที่ประสบ                

3) ดานคุณสมบัติของครู ผูใหการปรึกษา ประกอบดวย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ราเริง ยิ้มแยม

แจมใสเปนมิตร แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับอาชีพครูและกาลเทศะ มีวุฒิภาวะทางอารมณ 

                                                
 97คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ชุดฝกอบรมแนะแนว, 73-76. 
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สบายใจที่จะอยูกับผูอื่น มีความเมตตา กรุณา สุขุมรอบคอบ ออนโยน ใจเย็น อดทนและเขมแข็ง                  

มีกิริยามารยาทเรียบรอย มีความม่ันใจในตนเองและใหเกียรติผูอื่น เปนตน98 

 สรุปไดวา การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเปนกระบวนการที่มีหลักการ ขั้นตอน และจุดมุงหมาย           

ในการพูดคุย ซึ่งผูใหการปรึกษาตองมีทัศนะที่ดีตอการมองโลกและชีวิต  มีความพรอมทางดานจิตใจ   

 กิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

กิจกรรมแนะแนวเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิด

ตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งในดานการศึกษา และอาชีพ สามารถปรับตนได

อยางเหมาะสม โครงสรางเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา               

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบดวยกิจกรรม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม

นักเรียน และกิจกรรมสาธารณประโยชน การจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนขึ้นอยูกับ             

การบริหารจัดการของสถานศึกษา ทั้งนี้ใหเปนไปตามโครงสรางเวลาของหลักสูตรและผูเรียนตอง

ไดรับการพัฒนาและฝกปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 3 ลักษณะ อยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองทุกปจนจบ

การศึกษาตามหลักสูตร โดยแสดงในแผนภูมิที่ 4 ดังนี้99 

 

 

  

 

 

 
 

 

แผนภูมิที่ 4 โครงสรางการจัดกิจกรรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ที่มา  : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ชุดฝกอบรมแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ                    

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 1. 
 

 จากแผนภูมิที่ 4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551กําหนดโครงสราง

เวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปละ 120 ชั่วโมง                 

                                                
 98เร่ืองเดียวกัน, 73-76. 

 99เร่ืองเดียวกัน, 1. 
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และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ปละ 360 ชั่วโมง การจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนขึ้นอยูกับ             

การบริหารจัดการของสถานศึกษา  

 สรุปไดวา กิจกรรมแนะแนวควรจัดใหครอบคลุมทั้งดานการศึกษา สวนตัว อาชีพ              

และสังคม เพ่ือใหผูเรียนรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน สามารถวางแผนการศึกษา 

อาชีพ รวมทั้งการดําเนินชีวิตและสังคม เพ่ือใหผูเรียนสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมและอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข แสดงในแผนภูมิที่ 5 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 5 แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว 

ที่มา  :  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ชุดฝกอบรมแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ                   

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 124. 
   

  การติดตามประเมินผลงานแนะแนว  การติดตามประเมินผลงานแนะแนวอยางมี

ประสิทธิภาพ มีการจัด 3 ลักษณะ คือ 1) งานโครงการ ไดแก โครงการเกี่ยวกับปฐมนิเทศ                      
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จัดหาทุนการศึกษา การติดตามผล การสอบเขาสถาบันการศึกษาอื่นการจัดนิทรรศการวันอาชีพ                 

เพ่ือนที่ปรึกษา คายอบรมคุณธรรม การฝกจิตอาสา เปนตน การติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการ                    

ควรติดตามตั้งแต เร่ิมตนจนกระทั่งงานสําเร็จโดยมีวิธีการ เชน ศึกษาโครงการอยางละเอียด                   

ทําความเขาใจเปาหมายอยางถองแท  ตรวจสอบผลงานตามเปาหมาย และความสอดคลองระหวาง             

ผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวัง ตรวจสอบดวยกลวิธีสังเกต สัมภาษณ แบบสอบถาม ความพึงพอใจ           

ในงาน รวบรวมขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  แลวเสนอรายงาน  เลือกเสนอรายงานแบบงาย  เชน รายงาน

ยอ ตาราง ผังความคิด ภาพประกอบการบรรยาย เปนตน หรือ เสนอรายงานแบบเปนระบบงานวิจัย          

2) งานบริการ งานแนะแนวบริการ 5 บริการ เนนติดตามผลบุคคลเปนเฉพาะราย หรือเปนกลุม                 

สวนกลวิ ธีในการติดตามและประเมินผลงานบริการแนะแนวมีหลาย วิธี ไดแก การสั งเกต                 

การสัมภาษณ-โทรศัพท-อีเมล-เว็บไซต แบบสํารวจ แบบวัดแบบสอบถาม การจัดเวที ระดมความคิดเห็น                 

การประชุมเฉพาะกรณี  การวิจัย เปนตน  แตละกลวิธีมีการใชใหตรงกับเปาหมายท่ีตองการแตกตางกัน 

3) งานจัดกิจกรรมแนะแนว (การสอนกิจกรรมแนะแนว) การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนกิจกรรมหน่ึงในโครงสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ผูเรียน            

ใชเวลาเรียนสัปดาหละ 1 คาบ  มีการประเมินผลอยางเปนระบบ แสดงในแผนภูมิที่ 6 ดังน้ี 

 

        ซอมเสริม........          การประเมิน                                เกณฑการประเมิน 

                            การจัดกิจกรรมแนะแนว          1. เวลาเขารวมกิจกรรม 

                                                                        2. การปฏิบัติกิจกรรม 

                                                                        3. ผลงาน/คุณลักษณะอันพึงประสงค 

                         ไมตามเกณฑ       ตามเกณฑ 

          ไมผาน        

                       ผาน            สงผลการประเมิน 

แผนภูมิที่ 6 การประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว   

ที่มา  :  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ชุดฝกอบรมแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ                    

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), 235. 
 

 สรุปไดวา การติดตามประเมินผลงานแนะแนวมีการประเมิน 3 ลักษณะ คือ ประเมิน

โครงการ ประเมินงานบริการ 5 บริการ และประเมินการสอนกิจกรมแนะแนว100 

 

 

                                                
 100เร่ืองเดียวกัน, 128-129. 
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แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการแนะแนว  

 การบริหารจัดการแนะแนวควรใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตองอาศัย

ความรวมมือจากทุกคนทุกฝายอยางจริงจังและตอเน่ือง โดยมีกระบวนการดําเนินงาน ดังน้ี  

 1. การเตรียมการและวางแผนการดําเนินงาน (Plan) มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ         

แนะแนว เพ่ือศึกษาวิเคราะหขอมูล สภาพความตองการของผูเรียน สภาพปญหา นโยบายการจัด

การศึกษา แผนพัฒนาการแนะแนว สภาพความพรอมของสถานศึกษารวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ  

 2. การปฏิบัติตามแผน (Do) มีการสรางความตระหนักความเขาใจกับบุคลากรทุกคน            

ทุกฝายที่เก่ียวของแลวดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  

 3. การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน (Check) มีการติดตามและประเมินผล

เพ่ือตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานที่ผานมา  

 4. การปรับปรุงและพัฒนา (Act) เปนการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง             

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนวในทุกขั้นตอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีการจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาตอไป101 

 การบริหารการจัดการแนะแนวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรใหความสําคัญเกี่ยวกับ

บุคลากรผูปฏิบัติงาน ดังตอไปน้ี 

 1. เวลาในการปฏิบัติงาน การแนะแนวเปนงานปองกัน สงเสริม พัฒนาและชวยเหลือ

ผูเรียนทุก ๆ  ดานเปนงานที่เกิดขึ้นไดทุกขณะ ตามสภาพความตองการและปญหาของผูเรียนแตละคน             

ซ่ึงมีความแตกตางกัน ดังน้ันการดําเนินงานแนะแนวสามารถทําไดหลายวิธีไมมีรูปแบบตายตัว              

ตั้งแตการใหบริการในลักษณะตาง ๆ การรวบรวมวิเคราะห สังเคราะหขอมูลผูเรียน การเยี่ยมบาน 

การใหคําปรึกษา การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลและเปนกลุมฯลฯภารกิจเหลาน้ี           

ถือวา เปนการปฏิบัติงานตามหนาที่อีกลักษณะหน่ึง ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยให

ครูรูจักและเขาใจผูเรียน การปฏิบัติงานดังกลาวที่ผูรับผิดชอบภารกิจน้ัน ๆ  ดําเนินการเปนเวลา

ปฏิบัติงานเชนเดียวกับครูผูปฏิบัติการสอนในรายวิชาตาง ๆ แตจะนับเวลาปฏิบัติงานเปนคร้ังหรือ

อยางไรนั้น ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารสถานศึกษาที่จะนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

  2. การประสานความรวมมือกับบุคลากรภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรให

ความสําคัญแกบุคลกรทุกกลุมทุกฝาย โดยใหรวมกําหนดนโยบาย แผนงาน และจัดประชุมชี้แจง

ภายในสถานศึกษาเพ่ือสรางความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการแนะแนว ตลอดจนรวมประชุม                

                                                
  101กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษา                     

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544, 21-22. 
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ระดมความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับบุคลากรภายในสถานศึกษาเปนระยะ ๆ เพื่อประสาน                

ความรวมมือและหาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนิน 

  3. การประสานความรวมมือกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา บุคลากรภายนอกสถานศึกษา

ที่มีบทบาทตอการแนะแนว ไดแก คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของ

ตางๆจําเปนทีส่ถานศึกษาควรจัดทําเอกสารหรือเชิญประชุมรวมกัน เพื่อสรางความเขาใจและมีเจคติที่ดี            

ตอการแนะแนว รวมทั้งมีสวนรวมในการวางแผนของสถานศึกษา ตลอดจนยอมรับ ในบทบาทหนาที่

ความรับผิดชอบที่กําหนดไวและใหความชวยเหลือสนับสนุนงานกิจกรรมหรือโครงการ                     

ของสถานศึกษาดวยความเต็มใจ 

 4. การสรางขวัญและกําลังใจ การที่ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารหรือผูชวยผูบริหาร

และครูทุกคนถือวางานแนะแนวเปนภารกิจของทุกคนที่ตองรวมกันปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน 

บุคลากรทุกคนจึงควรมีสวนรวมในการประชุมวางแผนการดําเนินงานและสรุปผล นอกจากน้ีควรให

การสนับสนุน ยกยอง ชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณบุคลากรผูปฏิบัติงานดีเดนหรือประสบความสําเร็จ 

ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษา ฝกอบรมดูงาน เพื่อเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ 

มีทักษะและประสบการณดานจิตวิทยาการแนะแนวเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาคน พัฒนางานและ

พัฒนาผูเรียน  

  กลาวโดยสรุป แนวทางการบริหารจัดการแนะแนวของสถานศึกษายอมเปนไปตามสภาพ                 

ของผูเรียน สภาพปญหา นโยบายการจัดการศึกษาและศักยภาพความพรอมของสถานศึกษานั้นๆ 

ตองมีการบริหารจัดการอยางมีหลัก มีระบบ เปนขั้นตอนโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย สิ่งสําคัญคือ

การมีแผนงานหรือแผนปฏิบัติการ มีระบบการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการกํากับ ติดตามประเมินผล

การดําเ นินงานเปนระยะๆ อยางจริง จังและตอเ น่ือง  มีการพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ                     

แสดงในแผนภูมิที่ 7  
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แผนภูมิที่ 7 แผนภูมิแนวปฏิบัติการบริหารการจัดการแนะแนว 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544: คูมือ                   

การบริหารจัดการแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 22. 
  

 ดังน้ันแนวปฏิบัติการบริหารการจัดการแนะแนวในสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จน้ัน                    

ตองเก่ียวของกับนักเรียนทุกคน ทุกกลุม  
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 โครงสรางองคกรแนะแนว การกําหนดโครงสรางองคกรและบทบาทหนาที่เปนสิ่งสําคัญ 

ทําไดหลายรูปแบบโดยคํานึงถึงเปาหมาย คือ ผูเรียนและศักยภาพของสถานศึกษาเปนหลักรูปแบบ

หนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ คือ การกําหนดองคกรและคณะกรรมการที่รับผิดชอบ                 

การแนะแนว  รวมทั้งผูปฏิบัติงานจากทุกกลุมที่ เกี่ยวของโดยมีการสรางเครือขายในระดับ                    

คณะการทํางานและระดับปฏิบัติงาน มีการสรางความเขาใจเก่ียวกับทิศทาง นโยบายและแนวทาง                     

การดํา เ นินงานรวมทั้ งบทบาทหนาที่ของทุกฝ าย  การดําเ นินงานแนะแนวใหครอบคลุม                     

ทุกกลุมเปาหมายและบรรลุผลจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกสวนในสังคม                    

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันอยางมีคุณภาพ                  

สามารถนําเสนอในแผนภูมิที่ 8 ดังนี้ 

โครงสรางองคกรแนะแนว 

              คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

              

         คณะอนุกรรมการแนะแนว 

              

              คณะทํางานแนะแนว 

     

          ผูปฏิบัติงาน 

 

แผนภูมิที่ 8 โครงสรางองคกรแนะแนว 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544:                       

คูมือการบริหารจัดการแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 8. 
 

  จากแผนภูมิที่ 8 โครงสรางองคกรแนะแนวไดกําหนดคณะบุคคลในการดําเนินงาน ดังน้ี 

  1. คณะอนุกรรมการแนะแนว ประกอบดวย ผูชวยผูบริหารท่ีรับผิดชอบการแนะแนว                

เปนประธาน หัวหนาหมวดวิชา  หัวหนางานที่ เ ก่ียวของ หัวหนาครูที่ป รึกษา/ครูประจําชั้น                  

ผูแทนนักเรียน ผูแทนปกครอง และประธานคณะทํางานแนะแนวเปนกรรมการ และมีหัวหนา               

งานแนะแนวเปนเลขานุการ ทั้งน้ีองคประกอบของคณะกรรมการและจํานวนของคณะกรรมการ                

ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสถานศึกษา มีบทบาทหนาที่ คือ ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานการแนะแนว วิเคราะห

นโยบายและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ นิเทศ กํากับ ติดตาม                     

ประเมินผลการดําเนินงานแนะแนวรายผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา และแตงตั้ง

คณะทํางานแนะแนวตามความเหมาะสม  
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  2. คณะทํางานแนะแนว คณะทํางานแนะแนวสามารถจัดตั้งไดหลายลักษณะขึ้นอยูกับ    

ขนาดของสถานศึกษาและการจัดแบงขอบขายงานแนะแนวนอกจากแบงตามกระบวนการ                

แนะแนวเปน 5 งานแลว สามารถจัดแบงในลักษณะอื่น ๆ เชน แบงตามการคัดกรองกลุมผูเรียน 

ดังน้ันการจัดตั้งคณะทํางานจึงใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการแนะแนวที่จะพิจารณา                

ใหสอดคลองตามศักยภาพของสถานศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ คณะทํางานมีบทบาทหนาที่             

คือ ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ศึกษา วิเคราะหผล

การดําเนินงานเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาและวางแผนงานตอไป รายงานผลการดําเนินงาน 

ตอคณะอนุกรรมการแนะแนว   

  3. ผูปฏิบัติงาน การดําเนินงานแนะแนวใหไดผลดี มีประสิทธิภาพสามารถเขาถึงผูเรียน 

ไดเปนรายบุคคลจําเปนตองระดมสรรพกําลังทั้งในและนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมที่สําคัญ 

ไดแก ผูบริหาร ครู ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น ครูแนะแนว ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และส่ือมวลชน                

แตละบุคคล มีบทบาท ดังน้ี 

   3.1 บทบาทหนาที่ผูบริหาร ผูบริหารตองใหความสําคัญและเปนผูนําในการบริหาร               

จัดการ กําหนดทิศทางการแนะแนวของสถานศึกษา เพ่ือใหกระบวนการแนะแนว เอื้อประโยชน               

ตอการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง โดย 1) สรางระบบงานและจัดโครงสรางองคกรแนะแนวของ                 

ของสถานศึกษาใหชัดเจน 2) สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของงานแนะแนว 3) สงเสริม                    

ใหครูอาจารยไดรับความรูเพ่ิมเติมในเร่ืองจิตวิทยาและการแนะแนวเพื่อใหสามารถบูรณาการ                   

ในการจัดการเรียนรูและเชื่อมโยงสูการดํารงชีวิตประจําวัน 4) คัดเลือกบุคลากรที่ มีความรู 

ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสมทําหนาที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้นและ

คณะอนุกรรมการแนะแนว 5) ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนว          

อยางเปนระบบ 6) รวมมือในการวเิคราะหปญหาที่เกิดขึ้นแกไข สรางขวัญ กําลังใจแกผูที่ปฏิบัติงาน 

7) เปนผูนําทางการแนะแนวและใชกระบวนการทางจิตวิทยาการแนะแนวในการบริหารสถานศึกษา                  

8) สงเสริมความรวมมือ และความเขาใจอันดีระหวางครู ผูปกครองและชุมชน 9) ประสาน                  

ดานการแนะแนวระหวางสถานศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชน บาน วัด โรงเรียนในลักษณะ

เครือขายแนะแนว 

   3.2 บทบาทหนาที่ของครู ครูเปนผูมีบทบาทหนาที่สําคัญในการพัฒนานักเรียน                    

ใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ครูทุกคนจึงควรมีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 1) ศึกษาขอมูล                  

ของผูเรียนเปนรายบุคคลเพ่ือการรูจักและเขาใจผูเรียนอยางแทจริง 2) ศึกษาเพ่ิมเติมองคความรู           

ดานจิตวิทยาและการแนะแนว 3) ใหคําปรึกษาเบื้องตนเก่ียวกับวิชาที่สอนในดานการศึกษาตอ               

การประกอบอาชีพและบุคลิกภาพที่พึงประสงคในการประกอบอาชีพน้ัน ๆ 4) ใชขอมูลการรูจักและ

เขาใจผู เรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเ รียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ             
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5) สอดสองดูแลเอาใจใสนักเรียน ประสานขอมูลกับครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว 6) มีสวนรวม          

ในการดําเนินงานแนะแนวของสถานศึกษาในลักษณะเครือขายการแนะแนว 7) สอดแทรกและบูรณาการ                

กิจกรรมใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตรในรายวิชาตาง ๆ 

   3.3 บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น  ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้นเปนผูที่                  

ใกลชิดกับนักเรียน เปนบุคคลสําคัญในการดูแลชวยเหลือผูเ รียน ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น                    

จึงควรมีบทบาท ดังน้ี 1) รวบรวมขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคล จัดทําขอมูลเปนระบบและเปน                    

ปจจุบัน 2) คัดกรองจําแนกกลุมผูเรียนเปนกลุมปกติ กลุมพิเศษ และประสานขอมูลในการดูแล

ชวยเหลือ สงเสริมและพัฒนา 3) ดูแลใหคําปรึกษากรณีปญหาไมยุงยากซับซอน ทั้งรายบุคคล          

และรายกลุม 4) จัดกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหรูจัก รักและเห็นคุณคา        

ในตนเอง มีทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 5) ติดตามผลการสงเสริม                   

พัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางตอเนื่อง 6) ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน  และหนวยงาน            

ที่เกี่ยวของเพ่ือรวมมือกันในการสงเสริม พัฒนา ปองกันและแกไขปญหาผูเรียน 7) มีสวนรวม                  

ในการประเมินผลและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานแนะแนวของสถานศึกษา 

   3.4 บทบาทหนาที่ของครูแนะแนว ครูแนะแนวมีบทบาทเปนที่ปรึกษา (superviser)                  

มีหนาที่ ดังน้ี 1) เปนที่ปรึกษาแกครูและผูเก่ียวของทุกคนในการใหความรู เทคนิคกระบวนการ           

แนะแนวตามหลักจิตวิทยาและการแนะแนว โดยจุดประกายใหครูทุกคนใชกระบวนการแนะแนว

พัฒนาจิตใจของผูเรียนอยางตอเน่ืองและจริงจัง เปนแกนนําใหความรูคําแนะนําแกครู ผูปกครองและ

ผูที่เกี่ยวของในการรู จักและเขาใจผู เรียนดวยวิธีการตาง ๆ เชน การใชระเบียนสะสม การใช

แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การเยี่ยมบาน ฯลฯ ใหความรูแกครูทุกคนในการใชเคร่ืองมือ 

รูจักการคัดกรองผูเรียน เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมสําหรับผูเ รียน              

ทุกกลุมใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และสามารถพัฒนาตนเองไดเต็ม                 

ศักยภาพ ใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติ ลักษณะผูเ รียนกลุมพิเศษประเภทตางๆ                   

และเสนอแนวทางในการดูแลชวยเหลือ สงเสริมและพัฒนา 2)เปนผูใหคําปรึกษาแกผูเรียน ผูปกครอง                  

และผูมาขอรับบริการท่ัวไป ทั้งดานการสงเสริมพัฒนา ปองกันและแกไขปญหาโดยใหคําปรึกษา                    

ครอบคลุมดานการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคมทั้งรายบุคคลและรายกลุม ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล                     

จัดทํากรณีศึกษาและประสานงานกับผูเกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษาในการดูแลชวยเหลือ

ผูเรียนกลุมพิเศษ หรือสงตอผูเรียนที่ยากตอการชวยเหลือ 3) เปนผูประสานงานผูที่เกี่ยวของทั้งใน

และนอกสถานศึกษาเปนระบบเครือขายในการดําเนินงานแนะแนวและการดูแลชวยเหลือผู เรียน           

โดยประสานงานการจัดทําขอมูลการรูจักและเขาใจผูเรียน ประสานความรวมมือกับครู ผูบริหาร และ

ผูเก่ียวของท้ังในและนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมแนะแนวและบริการตาง ๆ รวมทั้งกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชนในการดูแลชวยเหลือ สงเสริมและพัฒนาผูเรียน              
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ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถ ประสานงานกับครูและผูมีสวนรวมในการติดตามผล

การดําเนินงาน รายงานผลและพัฒนางาน 

  นอกจากในฐานะหัวหนาแนะแนว ซึ่งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

งานวิชาการสถานศึกษาแลวที่สําคัญคือ การศึกษาสํารวจ ติดตามผลการเรียนของผูเรียนรายบุคคล 

ระดับชั้น ชวงชั้น และระดับกลุมสาระการเรียนรูในแตละปการศึกษาเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบ            

การวางแผนการจัดหลักสูตรของสถานศึกษา ปรับปรุงแกไข และพัฒนาการดําเนินงานดานตาง ๆ 

   3.5 บทบาทหนาที่ของนักเรียน นักเรียนรูจักและพัฒนาตนใหมีความสมบูรณ               

เต็มตามศักยภาพน้ันจะตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง ทั้งดานการศึกษา อาชีพ และการพัฒนา

บุคลิกภาพ รวมทั้งการทําประโยชนเพื่อสวนรวม ตามบทบาทหนาที่ ดังนี้ 1) รูจักตนเองทุกดาน                

ทั้งความถนัด ความสามารถ ความสนใจ คานิยม อารมณ และบุคลิกภาพ ดวยการสํารวจ วิเคราะห

และประเมินตนเองตามสภาพจริง 2) รูจุดเดน จุดดอยของตนและปรับปรุงพัฒนา 3) รูจักวิธีเรียน               

ที่เหมาะสม 4) วางแผนชีวิตในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 5) ใหความชวยเหลือผู อ่ืน                 

ทั้งดานการเรียน การแกปญหาและการปรับตัว 6) มีสวนรวมในการปองกันพัฒนาและแกไขปญหา                      

ของสถานศึกษา 

   3.6 บทบาทหนาที่ของผูปกครอง ผูปกครองในฐานะที่เปนผูใกลชิดบุตรหลานมากที่สุด

จึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ และการเรียนรู ผูปกครองจึงมีบทบาท

ในการสนับสนุนผูเรียนดังน้ี1) เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตครอบครัวที่มีความรัก ความเขาใจ 

และความอบอุน  2) ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนใหโอกาสผูเรียนไดสํารวจตนเองเพื่อประกอบ           

การตัดสินใจการเลือกแผนการเรียน การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 3) ใหความรวมมือกับ

สถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนา ปองกันและแกไขปญหาผูเรียน              

4) มีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว และจัดทําเอกสาร รวมกิจกรรมตางๆ                   

ของสถานศึกษา 5) เปนที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีงามใหกับผูเรียน  

   3.7 บทบาทหนาที่ของชุมชน ชุมชนเปนสังคมของการเรียนรูและมีสวนรวมในการดูแล

ชวยเหลือ สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนในแนวทางที่เหมาะสม ดังน้ันชุมชน ควรมีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

1) เปนแบบอยางท่ีดีแกเด็กและเยาวชน 2)สอดสองดูแลใหความชวยเหลือเด็กและเยาวชนเสมือนบุตร

หลานของตนเองทั้งดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยไมแสวงหาประโยชนจากเด็กและ

เยาวชน 3) รวมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนมีโอกาสใชเวลาอยางสรางสรรค            

4) เปนแหลงเรียนรูและฝกงานแกเด็กและเยาวชนในการเพ่ิมพูนประสบการณ ดานความรูและ              

การงานอาชีพ 5) ติดตามผลการดําเนินงาน สะทอนปญหาและแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชน           

ตอการพัฒนาผูเรียน แกผูปกครอง ครู ผูบริหารการศึกษา 
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  3.8 บทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน สื่อมวลชนมีอิทธิพลในการใหขอมูล การสรางเจตคติ

และคานิยมแกเยาวชน สื่อมวลชนจึงควรมีบทบาทหนาที่ในการแนะแนว ดังน้ี 1) ใหความรวมมือ          

ในการเผยแพรขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชน นาสนใจ ในเชิงสรางสรรคตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสังคม 2) ใหการสนับสนุนและเปนเครือขายในการพัฒนาและขยายผลการแนะแนวอยางจริงจัง                  

ตอเน่ือง สมํ่าเสมอ102 

  จะเห็นไดวาโครงสรางขององคกรแนะแนวไดมีการแบงหนาที่ความ รับผิดชอบ                  

ตั้งแตคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะอนุกรรมการแนะแนว  คณะทํางานแนะแนว                     

และผูปฏิบัติงาน เพื่อปองกัน เสริม ดูแล แกไขผูเรียนใหไดรับประโยชนสูงสุด ครูทุกคนมีบทบาท             

ในการแนะแนวรูจักและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล มีความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายทั้งใน                

และนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน  

  การบริหารบุคลากรแนะแนว กระทรวงศึกษาธิการกลาววา กุญแจสําคัญที่จะทําให        

งานแนะแนวประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย คือ ผูบริหารสถานศึกษา ตองเปนผูมีความรู 

ความสามารถและทักษะในการบริหารบุคคลทั้งในดานการคัดสรร การพัฒนา การเสริมแรง                 

การสรางขวัญกําลังใจ การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาน้ันไมใชเปนหนาที่ของบุคคลใด             

บุคคลหน่ึง โดยเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีหนาที่รวมกันในการทํางาน ดังน้ันในการบริหาร

บุคลากรแนะแนวอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองกระทํา ดังตอไปน้ี  

  1. สํารวจและศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของบุคลากรและภาระงานแนะแนวในสถานศึกษา  

ขอมูลพ้ืนฐานของบุคลากรไดจากขอมูลในสารสนเทศของสถานศึกษาสวนภาระงานแนะแนว                 

ในสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษามีภาระงานแนะแนวหลักๆ คือ การจัดบริการแนะแนว 5 งาน คือ บริการ

ศึกษารวบรวมขอมูล บริการสนเทศบริการใหคําปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล การประเมินผล               

และมีอีก 2 งานที่เหลือ คือ การจัดกิจกรรมแนะแนวในกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบูรณาการ

แนะแนวในการจัดการเรียนการสอน 

  2. จัดวางตัวบุคลากรใหเหมาะสมกับงานแนะแนว งานแนะแนวมีภาระงานหลายประการ

และเปนงานท่ีตองไดรับความรวมมือจากบุคคลหลายฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา       

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานแนะแนวประสบผลสําเร็จตามที่มุงหวัง ผูบริหารตองพิจารณาวางตัวบุคคล

เพ่ือดําเนินงานตามภาระงานแนะแนว ทําหนาที่เปนหัวหนางานแนะแนว คณะกรรมการหรือ

คณะทํางานในฝายงานตางๆ การเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานแนะแนวควรถามความสมัครใจหรือ

                                                
  102กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544,            

6-11. 
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คัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เชน มีวุฒิการศึกษาทางดานการแนะแนวหรือการใหคําปรึกษา            

มีความถนัดความสนใจความรูและประสบการณ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีจรรยาบรรณอันเหมาะสม                  

กับงาน สามารถรักษาความลับไดเปนอยางดี  ซึ่งจะทําใหผูรับบริการแนะแนวเกิดความไวใจ                

ครูแนะแนวพรอมที่จะใหขอมูลตางๆ เก่ียวกับตัวเขาแกครูแนะแนวเน่ืองจากบุคลากรแนะแนวมีหนาที่

ใหความชวยเหลือผูเรียนในเร่ืองตางๆและตองทํางานประสานงานกับบุคลากรอ่ืนๆ ดังน้ันบุคลากร

แนะแนวจึงควรมีบุคลิกที่เหมาะสมกับงาน คือ ตองมีความจริงใจไมเสแสรง เคารพในสิทธิสวนบุคล

และยอมรับวาทุกคนมีคา มีสุขภาพจิตดี คือ ปรับตัวไดดี มีอารมณม่ันคง มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ประสานงานกับบุคคลที่เก่ียวของได มีเมตตา ชอบชวยเหลือผูอื่น ไวตอความตองการและความรูสึก

ของผูอื่นสามารถเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืน มีเหตุผล มีประสบการณกวางขวางพอที่จะเขาใจ

ปญหาของผูเรียน มีความสุขุม พิจารณาส่ิงตางๆ อยางรอบคอบ และหมั่นศึกษาหาความรูอยูเสมอ 

  3. มีการพัฒนาบุคลากรแนะแนว การบริหารงานบุคลากรแนะแนวเปนสิ่งที่จําเปน          

และสําคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การคัดสรรบุคลากรดังที่กลาวมาอาจจะยังไมทําให             

การปฏิบัติงานแนะแนวบรรลุผลสําเร็จไดเนื่องจากมีขอจํากัดตามสภาพความเปนจริงของขนาด                     

สถานศึกษา ดังน้ันกลยุทธหน่ึงที่จะนํางานแนะแนวไปสูความสําเร็จก็คือการใหความสําคัญ            

กับการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการประยุกตใชความรู 

ความสามารถในการแนะแนวเพ่ือดูแลชวยเหลือผูเรียนดวยเทคนิควิธีการตางๆ ไดหลากหลายลักษณะ 

เชน การอบรม การศึกษาตอ การศึกษาดูงาน ทั้งในลักษณะเปนรายบุคคล หรือรายกลุมจะทําให

เกิดผลการพัฒนาตนเองดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันอยางตอเนื่อง 

  4. เทคนิคการบริหารงานและคน การดําเนินงานแนะแนวใหเกิดคุณภาพสูงสุด นอกจาก

การกําหนดภาระงานแนะแนวใหสนองความตองการของผูเรียนทุกกลุมเปาหมายกําหนดโครงสราง

องคกรและบทบาทหนาท่ีของบุคลากรแนะแนวอยางชัดเจน มีระบบการดําเนินงานที่ตอเน่ือง             

เปนรูปธรรม มีการคัดสรรบุคลากรแนะแนวใหเหมาะสมกับภาระงานแนะแนวแลว ผูบริหารจะตองมี

เทคนิคในการบริหารงานและคน ดังนี้ 1) การประสานความรวมมือกับบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญแกบุคลากร ทุกกลุมทุกฝาย โดยใหรวมกําหนดนโยบาย 

แผนงานและจัดประชุมชี้แจงบุคลากรภายในสถานศึกษา โดยสรางความเขาใจและเจตคติที่ดี                 

ตอการแนะแนวตลอดจนรวมประชุมระดมความคิดและปรึกษาหารือกับบุคลากรภายในสถานศึกษา            

เปนระยะๆ เพ่ือประสานความรวมมือและหาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินงาน  

2) การประสานความรวมมือกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา บุคลากรภายนอกที่มีบทบาทตอการ

แนะแนว ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของตางๆ สถานศึกษา          

ควรจัดทําเอกสารหรือเชิญประชุมรวมกันเพ่ือสรางความเขาใจและมีเจตคติที่ดีตอการแนะแนว 

รวมทั้งมีสวนรวมในการวางแผนการแนะแนวของสถานศึกษาตลอดจนยอมรับในบทบาทหนาที่                    
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ความรับผิดชอบที่กําหนดไว และใหความรวมมือสนับสนุน ชวยเหลืองาน กิจกรรมหรือโครงการ             

ของสถานศึกษาดวยความเต็มใจ 3) การประชาสัมพันธงานแนะแนว ผูบริหารตองประชาสัมพันธ             

ใหบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษาเห็นความสําคัญ ความจําเปนและใหความรวมมือกับ                   

งานแนะแนว 4) เปนที่ปรึกษาแกบุคลากรแนะแนว กลาวคือ การทํางานของบุคลากรแนะแนว

บางคร้ังอาจพบปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถแกไขได หรือตองการขอความเห็นเพ่ิมเติม ผูบริหาร             

ควรใหโอกาสแกผูปฏิบัติงานขอพบและชวยขจัดปญหาอุปสรรคตางๆ ตลอดจนใหขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะที่ เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานแนะแนว 5) การนิเทศติดตามประเมินผล                     

การปฏิบัติงาน ผูบริหารควรใหการนิเทศ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานแนะแนวอยางเปนระบบ

และตอเน่ือง เพ่ือทราบผลการดําเนินงาน ปญหาหรืออุปสรรค ขอดี ขอบกพรองที่จะตองแกไข             

เพ่ือเปนแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานแนะแนวในปตอไป103 

  สรุปไดวา การบริหารบุคลากรแนะแนว ผูบริหารตองสํารวจและศึกษาขอมูลพื้นฐาน          

ของบุคลากร ภาระงานแนะแนว และจัดวางตัวบุคลากรใหเหมาะสมกับงานแนะแนว สงเสริมพัฒนา

บุคลากรโดยการสนับสนุนใหเขารับการอบรม ศึกษาตอหรือศึกษาดูงาน เปนตน ใชเทคนิคการบริหาร                   

งานและบริหารคน โดยการสรางขวัญ กําลังใจและเสริมแรง ตลอดจนการประสานความรวมมือ               

กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและดําเนินงานแนะแนวไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  การเสริมประสิทธิภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนรูโดยใชหลักการแนะแนว                  

กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดไววา การเสริมประสิทธิภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนรูโดยใช

หลักการแนะแนวนั้น ผูเรียนทุกคนจะไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กาวไปสูการเปนคนดี                     

มีปญญาและมีความสุข ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความสามารถ ดังน้ี 1) มีความสามารถ

บูรณาการหลักแนะแนวในทุกขั้นตอนตามภารกิจของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2) การจัด

หลักสูตรตองสนองความสนใจ ความตองการ และความแตกตางระหวางบุคคลตลอดจนสอดคลองกับ

สภาพความเปนจริงในการดําเนินชีวิตและสภาพ ชุมชนสังคม 3) มีการพัฒนาครูใหสามารถใชเทคนิค

การสอนที่สอดคลองกับบทเรียนและธรรมชาติของผูเรียน 4) มีการจัดบรรยากาศที่สรางแรงจูงใจ           

ใหเกิดการเรียนรู มีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ อุปกรณและเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ชวยให             

เกิดการเรียนรูไดรวดเร็ว 5) มีการพัฒนาใหผูเรียนใชเทคนิคและศิลปะการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง

                                                
  103กระทรวงศึกษาธิการ , ชุดการศึกษาดวยตนเอง : การแนะแนวกับการศึกษา                    

ข้ันพ้ืนฐาน ฉบับที่ 1 ผูบริหารการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการแนะแนว (กรุงเทพฯ:                 

โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 118-129. 
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และชวยใหผูเรียนมีสภาพจิตใจพรอมจะเรียนรูไดอยางเต็มที่ 6) ใชหลักการแนะแนวที่สนองตอบ           

ตอการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร เสนอในตารางท่ี 7 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6 การใชหลักการแนะแนวที่สนองตอบตอการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและการบริหาร  

              จัดการหลักสูตร               

หลักการแนะแนว การจัดหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร 

1.จัดบริการใหกับทุกคน         

(โดยไมเลือกปฏิบัต)ิ และ

ใหบริการดวยความเคารพ       

ในเกียรติแหงความเปนมนุษย

ที่เทาเทียมกันโดยคํานึงถึง

ประโยชนของผูรับบริการ 

เปนสําคัญ 

การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่

สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรูและคุณธรรม       

มีจริยธรรมและวัฒนธรรม             

ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข 

การจัดการศึกษาตองยึดหลัก

วา ผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถ เรียนรูและ

พัฒนาตนเองได และถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

2. การจัดบริการจะตอง

คํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพ       

ของบุคคลไมมีการบังคับ 

-การจัดการศึกษาสําหรับ

กลุมเปาหมายเฉพาะ 

-ประชาชนทุกคนไดรับศึกษา          

อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

-จัดการศึกษาใหครอบคลุม 

 ทุกกลุมเปาหมาย 

-เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดเรียน 

-เด็กมีสิทธิเลือกตามความถนัด 

ความถนัดและความสนใจ          

ของผูเรียนแตละคนนัน้สถานศึกษา

กําหนดขึ้นไดใหสอดคลองและ

สนองตอบศักยภาพของผูเรียน        

แตละคน 

-ยึดหลักบริหารจัดการที่เนน

คุณภาพ ประสิทธิภาพและ       

ความเสมอภาค 

-โรงเรียนตองเปดรับเด็กทุกคน 

-โรงเรียนตองเปดหลักสูตร

แบบกวางและยืดหยุนเพ่ือให

เดก็มีสิทธิที่จะเลือกวิชาเรียน

ตามความถนัดและสนใจได

โดยอิสระ 
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ตารางที่ 6 การใชหลักการแนะแนวที่สนองตอบตอการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและการบริหาร  

              จัดการหลักสูตร  (ตอ) 

หลักการแนะแนว การจัดหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร 

3.การใหบริการจะตอง

ตอบสนองความตองการ         

ของผูรับบริการและคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล 

 

-จัดทําสาระ รวมถึงจัดให 

สอดคลองกับความสามารถ

ความถนัดและความสนใจ         

ของผูเรียนและกลุมเปาหมาย 

-หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กําหนดสาระการเรียนรูในแตละ

กลุมไวเฉพาะสวนที่จําเปนใน

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ทุกคนเทานั้น สําหรับสวนที่

ตอบสนองความสามารถ           

-สถานศึกษาสามารถจัดสาระ  

การเรียนรูใหม ๆ รายวิชาที่มี

ความเขมขึ้นอยางหลากหลาย       

ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตาม          

ความถนัดความสนใจ  

ความตองการและความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

4.การใหบริการตองเปด 

โอกาสใหบุคคลไดมี      

บทบาทสําคัญในการใช

ปญญา เรียนรูวิธีแกปญหา

ดวยตนเองและไดพัฒนา

ตนเองเต็มศักยภาพ 

 

-จัดการศึกษาโดยยึดหลัก 

ผูเรียนสําคัญที่สุดทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและ 

พัฒนาตนเองได สงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

-สถานศึกษาจัดกระบวนการ 

เรียนรูที่มุงเนนการฝกทักษะ

กระบวนการคิด การจัดการ  

การเผชิญสถานการณและการ 

ประยุกตความรูมาใชปองกันและ

แกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียน

ไดเรียนรูจากประสบการณจริง 

ฝกใหทําไดคิดเปนทําเปน 

5.การใหบริการ คือ การ 

อํานวยเหตุปจจัยที่เหมาะสม 

ในการสรางเสริมพัฒนาการ 

หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค  

 

-ใหสถานศึกษาจัดทําสาระของ    

หลักสูตรสวนที่เก่ียวกับสภาพ

ปญหาในชุมชนและสังคม   

ภูมิปญญาทองถิ่น  

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

-การสรางองคความรูอันเกิด

จากการจัดสภาพแวดลอมสังคม

แหงการเรียนรูและปจจัย

เก้ือหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

-จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู 

จากประสบการณจริง ปลูกฝง 

คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ 

คุณลักษณะอันพึงประสงคไว         

ในทุกกลุมสาระการเรียนรู  

อํานวยความสะดวกใหผูเรียน        

เกิดการเรียนรู 

-จัดหาอุปกรณ/สื่อ สิ่งแวดลอม 

บริการการปกครองที่เอ้ือ             

ตอการพัฒนาเด็ก 
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ตารางที่ 6 การใชหลักการแนะแนวที่สนองตอบตอการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและการบริหาร  

              จัดการหลักสูตร  (ตอ) 

หลักการแนะแนว การจัดหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร 

6.การใหบริการชวย เห ลือ 

เ พ่ื อนม นุษย  เ ปนภาร กิ จ  

ที่พึงกระทําดวยความเมตตา 

และดวยความรูความเขาใจ 

-การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ 

ตองคํานึงถึงการมีสวนรวม ของ

องคกรปกครองทองถิ่น และ

ชุมชนเปดโอกาสใหสังคมมีสวน

รวมในการจัด การศึกษาพัฒนา

สาระและ กระบวนการเรียนรู 

-สถานศึกษาตองมีการประสาน

ความรวมมือกับบิดา มารดา 

ผูปกครองและบุคคลในชุมชน

ใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในสถานศึกษาเปนไปอยาง

ตอเน่ือง 

-การจัดการเรียนรูมุงปลูกฝง       

ใหผูเรียนเขาใจและเห็นคุณคา    

ของตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

สามารถแกปญหา ขอขัดแยง 

ทางอารมณไดอยางเหมาะสม 
 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, ชุดการศึกษาดวยตนเอง: การแนะแนวกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

ฉบับที่ 1 ผูบริหารการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการ

รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 134-135. 
 

  นอกจากการจัดหลักสูตรแลว  การจัดการเ รียนการสอนเปนองคประกอบหนึ่ง                     

ที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู เพราะการเรียนการสอนเปนเร่ืองที่

เกี่ยวของกับตัวผูเรียนและผูสอนโดยตรง ในสถานศึกษาอาจมีปญหาเก่ียวกับครูผูสอนเชน ไมเอาใจใส

การสอน สอนไมเขาใจ นาเบื่อ ใชเทคนิควิธีสอนแบบเดียว ชอบดุและลงโทษ ชอบทํางานคนเดียว 

หรือปญหาเก่ียวกับตัวผูเรียน เชน เรียนออน ขาดทักษะทางการเรียน กลัวการสอบตก หรือมีวิธีเรียน

ไมถูกตอง ไมชอบวิชาที่เรียน มีอคติไมชอบครูผูสอน หรือมีปญหาสวนตัว เชน การปรับตัว ขาดความรัก 

ความอบอุน ฯลฯ ปญหาตาง ๆ เหลานี้สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนจําเปนที่ผูบริหารจะตอง

ดําเนินการแกไขและสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสงเสริม

สนับสนุนดานครูผูสอน สื่อ อุปกรณ และส่ิง อํานวยความสะดวก ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ                     

ไดเสนอแผนภูมิการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู  
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โดยนําเสนอในแผนภูมิที่ 9 ดังน้ี104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 9 การสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, ชุดการศึกษาดวยตนเอง: การแนะแนวกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         

ฉบับที่ 1 ผูบริหารการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ                  

องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 133. 
 

 สรุป การเสริมประสิทธิภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนรูโดยใชหลักการแนะแนวน้ัน                     

จัดบริการใหกับทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล เปดโอกาสใหผูเรียนแกปญหาดวยตนเองและไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ พึงกระทํา         

ดวยความเมตตา ความรูความเขาใจตลอดจนผูบริหารตองใหการสงเสริม สนับสนุนดานครูผูสอน            

สื่อ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเรียน       

  การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม กระทรวงศึกษาธิการกําหนด วา การจัดบรรยากาศ

และสิ่งแวดลอมใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ดีและเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษา               

ตองพัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดลอมแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาหลากหลาย

เหมาะสม เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองชวยปลุกเราจูงใจและเสริมแรงใหผูเรียน                 

เกิดการเรียนรู รวมทั้งปลูกฝงเจตคติ คานิยมที่ดีงาม ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเกิด                 

แกผูเรียน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

กําหนดแนวทางการศึกษาในหมวด 4 มาตราที่ 24 ขอ (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมี

                                                
  104กระทรวงศึกษาธิการ , ชุดการศึกษาดวยตนเอง: การแนะแนวกับการศึกษา                

ข้ันพ้ืนฐาน ฉบับที่ 1 ผูบริหารการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการแนะแนว, 133-135. 
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ความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูทั้งน้ีผูสอนและผูเรียน           

อาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ และขอ (6) 

จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง 

และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ดังนั้นการจัดบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอมในสถานศึกษามีผลตอจิตใจและพฤติกรรมของผูเรียนไมนอยกวาบทเรียน เพราะการเรียน

จะเกิดขึ้นไดอยางมีพลังเมื่อรางกายมีความผอนคลาย สมองแจมใส และจิต มีสมาธิ บรรยากาศ              

และส่ิงแวดลอม ที่เ อ้ือตอการเรียนรูแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 1) บรรยากาศและสิ่งแวดลอม                   

ดานกายภาพ (physical environment) 2) บรรยากาศและสิ่งแวดลอมดานจิตใจ (psychological 

environment) ในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมน้ันผูบริหารสถานศึกษาถือวา เปนบุคคล              

ที่สําคัญในการบริหารจัดการพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดลอม  แหลงการเรียนรู โดยจะตอง                     

มีการดําเนินการอยางครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน

ตามธรรมชาติและศักยภาพการสํารวจบรรยากาศและสภาพแวดลอม มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. บรรยากาศในหองเรียน ประกอบดวย 1) บรรยากาศดานกายภาพ หมายถึง จัดที่นั่ง

รูปแบบตาง ๆ อยางเหมาะสม จัดมุมความรูตางๆ เชน จัดปาย มุมคณิตศาสตร มุมภาษาไทย เปนตน 

การเก็บสื่อและอุปกรณ มีระบบระเบียบ ใชสีหองเหมาะสม เสียงในหองเรียนชัดเจน ไมมีเสียง                     

รบกวนจากภายนอก แสงสวางพอเพียง อากาศถายเท ตกแตงหองเรียนใหสวยงาม 2) บรรยากาศ

ดานจิตใจ หมายถึง บรรยากาศเปนมิตร มีการใหอภัย มีความเสมอภาค มีโอกาสแสดงความคิดเห็น                

ไดเรียนตามความถนัด ความสนใจ ไดแสดงผลงาน ไดรับความรักจากครูและเพื่อน มีแรงจูงใจ                     

ไดรับการยอมรับจากครูและเพ่ือน ครูและเพ่ือนสนใจเอาใจใส 

  2. บรรยากาศนอกหองเรียน ประกอบดวย 1) บรรยากาศดานกายภาพ หมายถึง มีแหลง

นันทนาการ เชน กีฬา ดนตรี เปนตน มีเคร่ืองอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ เชน หองพยาบาล 

หองสวม นํ้าดื่ม มีแหลงเรียนรู เชน ศูนยการเรียนหองคอมพิวเตอร หองสมุด หองโสตทัศนศึกษา 

พิพิธภัณฑ หองแนะแนว หองจริยธรรม เปนตน บริเวณโรงเรียนรมร่ืนสวยงาม เปนระเบียบ จัดใหมี

สวนหยอม มุมปลูกไมดอกไมประดับ ลานอเนกประสงค มุมพักผอน เปนตน 2) บรรยากาศดานจิตใจ 

หมายถึง สัมพันธภาพระหวางผูเรียนกับบุคลากรในโรงเรียนเปนมิตรและอบอุน มีกิจกรรมหลากหลาย

ตามความสามารถ ไดรับการสงเคราะหและชวยเหลือ กฎระเบียบของโรงเรียนไมเครงครัดจนเกินไป

  นอกจากการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูแลวการจัดบริการเสริมอื่นๆ              

ที่เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพแลว ผูบริหารสามารถบริหารจัดการโดยการระดม                 

ทรัพยากรรอบดานและประสานสัมพันธใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานในการจัดบริการตางๆ                      

ควรคํานึงถึงความตองการของผูเรียนเปนสําคัญอาจมีความหลากหลายและสนองความตองการ            
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ที่แตกตางกัน เชน การจัดหาทุนและอาหารกลางวัน จัดหางาน การฝกงานและหารายไดระหวางเรียน 

สอนซอมเสริม จัดบริการชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหา การจัดศูนยการเรียนรู การบริการดานสุขภาพ105 

  สรุปไดวา การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม ผูบริหารตองพัฒนาบรรยากาศ 

สภาพแวดลอม แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางหลากหลายและเหมาะสม             

เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง ชวยปลุกเรา จูงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

รวมทั้งปลูกฝงเจตคติ คานิยมที่ดีงาม ตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหเกิดแกผูเรียน ใหผูเรียน

เกิดความรูสึกที่ดีและเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การแนะแนวตามมาตรฐานการแนะแนวที่สอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรการแนะแนวระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-2559) ใชเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงานแนะแนวของสถานศึกษา 

นอกจากจะเปนประโยชนเพ่ือพัฒนาการแนะแนวของสถานศึกษาสูมาตรฐานกลางแลวยังใชเปนกรอบ

ในการสงเสริม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแนะแนว           

ในสถานศึกษา เปนการประกันคุณภาพและเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการแนะแนว                 

ของสถานศึกษามาตรฐานกลางอีกดวย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไดรางมาตรฐาน                   

การแนะแนวไวทั้งหมด 8 มาตรฐาน 18 ตัวบงชี้ โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ 

   ดานท่ี 1 ดานผูเรียน มี 3 มาตรฐาน 7 ตัวบงชี้ มาตรฐานที่ 1 รูจัก เขาใจและเห็นคุณคา              

ในตนเองและผูอื่น ตัวบงชี้ 1) รูจักและเขาใจผูอื่น 2) ยอมรับและสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง

3) มีความเชื่อม่ันและภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่น มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนสามารถวางแผนชีวิต             

ดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม ตัวบงชี้ 1) วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับตนเอง ดานการศึกษา               

ดานอาชีพ ดานสวนตัวและสังคมไดตามความเปนจริง  2) สามารถตัดสินใจและวางแผน                     

ดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานสวนตัวและสังคมไดอยางเหมาะสม มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนสามารถ

ปรับตัวไดอยางเหมาะสมและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ตัวบงชี้ 1) รูเทาทันและยอมรับ            

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 2) สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

  ดานท่ี 2 คุณภาพการดําเนินงานแนะแนว มี 3 มาตรฐาน 7 ตัวบงชี้ มาตรฐานที่ 4                  

ครูแนะแนว/ครูที่ทําหนาท่ีแนะแนวมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและมีจรรยาบรรณ             

ในการแนะแนว ตัวบงชี้ 1) รูและเขาใจปรัชญา หลักการ ขอบขาย ยุทธศาสตรทางการแนะแนว               

2) สามารถนําความรูความเขาใจไปใชในการปฏิบัติงานแนะแนว 3)ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดบริการแนะแนว ตัวบงชี้ 1) จัดบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ ครอบคลุม

                                                
  105กระทรวงศึกษาธิการ, ชุดการศึกษาดวยตนเอง : การแนะแนวกับการศึกษา                      

ข้ันพ้ืนฐาน ฉบับที่ 1 ผูบริหารการศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกับการแนะแนว, 153-156. 
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ขอบขายการแนะแนวอยางเปนระบบและตอเน่ือง 2) ประสานและมีสวนชวยเหลือในระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรสถานศึกษา                    

ตัวบงชี้ 1) จัดกิจกรรมแนะแนวสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาครอบคลุมขอบขายการแนะแนว 

2) ความพึงพอใจของผูเรียนในการเขารวมกิจกรรมแนะแนว 

  ดานท่ี 3 คุณภาพการบริหารจัดการการแนะแนวมี 2 มาตรฐาน 4 ตัวบงชี้ มาตรฐานที่ 7         

ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของงานแนะแนวตัวบงชี้ สงเสริม

สนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวใหบรรลุเปาหมาย มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีระบบการบริหาร

จัดการการแนะแนว ตัวบงชี้ 1) จัดการบริหารจัดการงานแนะแนวอยางเปนระบบ 2) จัดใหมี                 

ครูแนะแนว/ครูที่ทําหนาที่แนะแนว 3) มีภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในงานแนะแนว106 

  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการแนะแนวในสถานศึกษาเปนงานคอนขางใหญ 

ซับซอน มีขอควรพิจารณาหลายประการตองใชบุคลากรจากหลายฝาย ผูบริหารจึงควรดําเนินการ

อยางเปนขั้นเปน และสอดคลองกับมาตรฐานการแนะแนวของสถานศึกษาที่กําหนดไว  

  สรุปไดวา การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  เปนกระบวนการสําคัญทําใหเกิดการพัฒนางาน                     

ใหขอมูลยอนกลับที่จะนําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการดําเนินงานแนะแนวใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น             

อีกทั้งเปนการประกันคุณภาพการแนะแนว จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการวางแผนและกําหนดมาตรฐาน

งานแนะแนวใหชัดเจนใหสอดคลองกับมาตรฐานการแนะแนวของสถานศึกษาที่กําหนดไว   

              ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยกําหนดแนวปฏิบัติการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา                     

ที่สอดคลองกับนโยบายของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน กําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดเรงรัดการพัฒนางานแนะแนวใหเกิดประโยชนสูงสุด            

ตอการพัฒนานักเรียน โดยใหสถานศึกษาดําเนินงานแนวปฏิบัติ 3 ดาน คือ การจัดกิจกรรมแนะแนว 

การใหบริการแนะแนว และการบริหารการจัดการแนะแนว ดังน้ี 

 1. ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบดวยแนวปฏิบัติ คือ 

  1.1 ใหครูแนะแนวหรือครูที่รับผิดชอบชั่วโมงแนะแนวใชเวลาในการจัดกิจกรรม              

แนะแนวใหเปนไปตามเปาประสงคและเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

 1.2 ครูแนะแนวหรือครูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมในชั่วโมงแนะแนวตองมีแผนการจัด

กิจกรรมแนะแนวที่ชัดเจน   

                                                
  106สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, รางมาตรฐานการแนะแนว (กรุงเทพฯ:                  

โรงพิมพ องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2554), 1-8. 
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 1.3 จัดกิจกรรมแนะแนวใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ ความจําเปน                 

ของนักเรียนเปนรายบุคคล โดยคํานึงถึงบริบทตาง ๆ ของโรงเรียน ทองถิ่น และชุมชน ทั้งนี้ตองให           

ครอบคลุมทั้งในดานการแนะแนวอาชีพ ดานการศึกษาตอ ดานชีวิตและสังคม ในสัดสวนที่เหมาะสม                

กับวัยและระดับการศึกษาของนักเรียน 

 1.4 พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว ใหมีรูปแบบวิธีการและกระบวนการที่หลากหลาย  

มีสื่ออุปกรณที่นาสนใจ และมีการวัดผลการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการจัดกิจกรรม             

อยางเปนระบบ 

 1.5 มีการบูรณาการกิจกรรมแนะแนวเขากับการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่นหรือ

กิจกรรมพัฒนาผูเ รียนอ่ืน ครูแนะแนวหรือผูรับผิดชอบตองมีแผนและแนวทางการจัดกิจกรรม                 

ใหตอบสนองตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรูดานการแนะแนวที่ชัดเจน 

 2. ดานการใหบริการแนะแนว ประกอบดวยแนวปฏิบัติ คือ 

 2.1 จัดใหมีการบริการแนะแนวภายในสถานศึกษาที่ครอบคลุมทั้งทางดาน                 

การแนะแนวอาชีพ ดานการศึกษาตอ และดานชีวิตและสังคม โดยใหผูเรียนสามารถเขาขอรับบริการ

ไดโดยสะดวก 

 2.2 นําขอมูลนักเรียนรายบุคคลที่ไดจากการคัดกรองไปใชเปนฐานในการจัดบริการ

แนะแนวเชิงรุกใหแกนักเรียน โดยมุงใหนักเรียนมีทิศทางและเปาหมายในการเรียน 

 2.3 พัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพเพ่ือการมีงานทํา               

ที่ชัดเจน ทันสมัย ผูเรียนรูจักและเขาใจลักษณะขอบขายและมีทัศนคติที่ดีตออาชีพตาง ๆ สามารถ

นําไปเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพและศึกษาตอไดอยางถูกตอง 

 2.4 การแนะแนวชีวิตและสังคมควรเปนไปเพื่อการเสริมสรางทักษะชีวิต ตามจุดเนน 

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง การคิดวิเคราะหตัดสินใจ 

และแกไขปญหาอยางสรางสรรค การจัดการกับอารมณและความเครียดรวมทั้งการสรางสัมพันธภาพ

ที่ดีกับผูอ่ืน 

 3. ดานการบริหารการจัดการแนะแนว ประกอบดวยแนวปฏิบัติ คือ 

 3.1 ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ตองมีความตระหนัก 

ในความสําคัญของการแนะแนวโดยใชงานแนะแนวเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 3.2 ใหกําหนดงานแนะแนวไวในโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนและกําหนดให

มีคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบงานแนะแนวไดอยางเหมาะสม 

 3.3 ใหมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมการดําเนินงานแนะแนวไวในแผนพัฒนาหรือ

แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 
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 3.4 โรงเรียนควรสงเสริม สนับสนุนใหครูแนะแนวหรือครูที่ทําหนาที่แนะแนวไดรับ 

การพัฒนาความรูความเขาใจ ทักษะและประสบการณดานการแนะแนวอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

 3.5 ผูบริหารใหการสงเสริม นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานแนะแนวอยาง

ตอเน่ืองสมํ่าเสมอและนําผลการประเมินไปสูการพัฒนางานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ                     

 3.6 ใหบูรณาการดําเนินงานแนะแนวเขากับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบ

กิจกรรมนักเรียน และระบบการเรียนรู รวมทั้งระบบงานอ่ืน ๆของโรงเรียน โดยคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดที่สงผลตอคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะตาง ๆของนักเรียน107  

สรุปไดวา การดําเนินงานแนะแนว ตองมีการบริหารจัดการอยางมีระบบ  มีขั้นตอน               

ทุกฝายมีสวนรวมและท่ีสําคัญมีแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน คือ ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว           

ดานการใหบริการแนะแนว และดานการบริหารการจัดการแนะแนว 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

ขอมูลพื้นฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดตั้งขึ้นปพุทธศักราช 2553 เปนผลจาก        

การที่กระทรวงศึกษาธิการปรับโครงสรางการบริหารราชการเปนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง                  

การกําหนดแบงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 7            

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2552 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และมาตรา8 และมาตรา 33 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ . 2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวง              

โดยคําแนะนําของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม 2553 ไดกําหนด

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและท่ีตั้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพ่ือบริหารและจัดการศึกษา                    

ขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต ในสวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 ประกอบดวยทองท่ีจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 ตั้งอยูที่อําเภอเมืองราชบุรี 

 สํานักงานเขต  มีอํานาจหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา 

                                                
  107สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551, 61-62. 
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ของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา

การศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น 2) วิเคราะหการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป

ของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณที่ ไดรับให

หนวยงานขางตนรับทราบรวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงาน

ดังกลาว 3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา

4) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 5) ศึกษา 

วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 6) ประสานการ

ระดมทรัพยากรตาง ๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาใน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ               

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 9) ดําเนินการและประสาน 

สงเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 10) ประสานสงเสริม              

การดําเนินการของอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา 11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไป

กับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานสํานักงาน

ผูแทนกระทรวงศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 12) ปฏิบัติหนาที่อื่นเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่

การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของหนวยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

สวนราชการภายใน มีดังนี้ คือ กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมนโยบายและแผน            

กลุมสงเสริมและจัดการศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลก กลุมบริหารงานบุคคล108   

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตั้งอยูที่ ถนนไกรเพชร ตําบลหนาเมือง 

อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 

และจังหวัดราชบุรี เปนพ้ืนที่ชายแดนดานตะวันตกของประเทศไทย ประกอบดวยภูเขา ที่ราบ                 

มีสภาพภูมิศาสตรเกือบทุกลักษณะ ของภูมิประเทศ มีอากาศแบบมรสุมเมืองรอน 3 ฤดู ประชากร

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ อาชีพทั่วไป ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทําไร ทํานา ทําสวน ประมง 

และเลี้ยงสัตว นอกจากน้ี ยังมีการอุตสาหกรรม โรงงานน้ําตาล โรงงานกระดาษ โรงงานผลไมกระปอง 

โรงงานเคร่ืองปนดินเผา โรงงานส่ิงทอ โรงงานเคลือบพลาสติก และโรงงานอาหารสัตว เปนตน                   

                                                
  108สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, เอกสารรายงานขอมูลสารสนเทศ            

ปการศึกษา 2555 (ราชบุรี : กลุมนโยบายและแผนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, 

2555), 1-3. 
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มีพื้นที่ทั้งหมด  24,679,610 ตารางกิโลเมตร ประชากรทั้งสิ้น จํานวน 1,678,851 คน เปนชาย 

831,761 คน หญิง 847,090 คน มีอําเภอ จํานวน 23 อําเภอ ตําบล จํานวน 202 ตําบล เทศบาล

เมือง จํานวน 5 แหง เทศบาลตําบล จํานวน  68  แหง อบต. จํานวน 159 แหง มีภารกิจหลัก               

ในการประสาน สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับมัธยมศึกษาใหกับ

ประชากรวัยเรียนอายุ 12 - 18 ป ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี จํานวนสถานศึกษา         

มีทั้งสิ้น 55 แหง ประกอบดวยจังหวัดราชบุรี 26 แหง จังหวัดกาญจนบุรี 29 แหง มีจํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 59,854 คน แบงเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 36,723 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

22,901 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 230 คน จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ทั้งหมด 2,917 คน ขาราชการครู 2,513 คน พนักงานราชการ 81 คน และลูกจางประจํา 223 คน109 

  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  การศึกษาเร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวของกับ

คุณลักษณะของผูบริหารและการดําเนินงานแนะแนว ดังน้ี 

 

งานวิจัยในประเทศ 

 ชัยพร  พันธุนอย ไดศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะในสภาพปจจุบันและคุณลักษณะ           

ที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของครู 

จํานวน 333 คน ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะในสภาพปจจุบันของผูบริหารโรงเรียน สังกัด              

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษตามความคิดเห็นของครูดานบุคลิกภาพอยู ในระดับมาก                

ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของครูพบวา แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน110 

                                                
  109สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2556 (ราชบุรี: กลุมนโยบายและแผนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, 2556), 28. 

  110ชัยพร พันธุนอย ,“คุณลักษณะในสภาพปจจุบันและคุณลักษณะที่พึงประสงค                

ของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของครูศูนยการศึกษา

พิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2548), ง. 
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 พินิจ ทางทอง ไดศึกษาวิจัย เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก                

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จํานวน 234 คน 

ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก และผูบริหารสถานศึกษาทีมีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอแรงจูงใจ          

ในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน111  

 สมถวิล ชูทรัพย ไดศึ กษาการพัฒนาเคร่ืองมือและตั วชี้ วัดคุณลักษณะผูบริหาร                      

ที่มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะผูบริหารที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย 17 คุณลักษณะ                      

คือ 1) คุณลักษณะทางกาย 2) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ  3) คุณลักษณะทางสังคม  4) คุณลักษณะ           

สวนบุคคล 5) คุณลักษณะดานความรู 6)คุณลักษณะดานความสามารถในการปฏิบัติงาน 7) คุณลักษณะ

ดานวิชาชีพ  8) คุณลักษณะทางแรงจูงใจ 9) คุณลักษณะทางทักษะ 10)  คุณลักษณะดานการบริหาร          

11) คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม 12) คุณลักษณะดานภาวะผูนํา 13) คุณลักษณะ                      

ดานความสามารถในการวางแผนการทํางาน 14) คุณลักษณะดานความสามารถที่จะทํางานรวมกับคนอื่น              

15) คุณลักษณะดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน 16) คุณลักษณะดานความสามารถ                   

ในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม 17) คุณลักษณะดานทัศนคติ112 

 วรพร  กสานติ์ศรี  ไดศึกษา การพัฒนาการดําเนินงานแนะแนวโรงเรียนพุทไธสง อําเภอ        

พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาพบวา 1) การดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนไมไดรับการเอาใจใส                      

อยางจริงจังและชัดเจนทั้งทางดานผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของ 2) ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ                      

งานแนะแนวขาดความรู ความเขาใจ ขาดประสบการณและทักษะดานกระบวนการดําเนินงานแนะแนว          

ขาดการดําเนินงานที่ตอเนื่องเปนระบบ 3) ผูบริหารขาดการกํากับ ติดตาม และการนิเทศภายในงาน           

แนะแนวอยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรมในทางปฏบิัติในการบริหารงานแนะแนว 4) ผูปกครอง ชุมชนและ 

ผูที่เกี่ยวของในเขตบริการไมเขาใจและไมเห็นความสําคัญทางดานการแนะแนวของโรงเรียน                      

                                                
  111พินิจ ทางทอง, “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 2549), ง. 

  112สมถวิล  ชูทรัพย, “การพัฒนาเคร่ืองมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา              

ที่มีประสิทธิภาพ” (ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), ง. 
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ขาดการมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ือง ผลการพัฒนาการดําเนินงานแนะแนว            

5 บริการ ประกอบดวย บริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล บริการสนเทศ บริการใหคําปรึกษา                 

บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามประเมินผล โดยการอบรมปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ           

การนิเทศติดตาม พบวา  1) กลุมผูรวมศึกษาคนความีความรู ความเขาใจในการดําเนินงานทั้ง 5 บริการ  

มีความตระหนักในหนาที่และเห็นความสําคัญของงานแนะแนว 2) มีการดําเนินงานแนะแนวเพื่อใหบริการ

และพัฒนานักเรียนทั้ง 5 บริการ อยางตอเน่ืองเอาใจใสเพิ่มมากขึ้นจะเห็นไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล

นักเรียน เพ่ือการคัดกรองนักเรียนใหการชวยเหลือนักเรียนในความรับผิดชอบอยางเปนระบบ ตอเน่ือง           

มีการใหคําปรึกษาและแกไขปญหานักเรียน เพ่ือพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหไดรับการพัฒนาตามสภาพ

ของแตละบุคคลมากขึ้น 3) ผูปกครอง ใหความรวมมือกับทางโรงเรียนมากขึ้นโดยไดรับการประสานงาน

กับครูที่ปรึกษาของนักเรียนอยางตอเน่ือง มีเครือขายผูปกครองและชุมชนในการพัฒนานักเรียน                 

และโรงเรียนอยางกัลยาณมิตร113 

  สุรสิทธิ์ คะลีลวน ไดวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผูบ ริหารและครูผูสอนในโรงเ รียน                 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารโรงเรียน 91 คน             

ครู 322 คน รวม 413 คน ผลการวิจัยพบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน            

และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก                    

ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 มีระดับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบริหาร            

มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาครูผูสอน114 

 ปรารภ  หลงสมบุญ ไดทําวิจัย เร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวม 

ของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา              

1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2                  

อยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและแยกพิจารณาในแตละดาน 2) การมีสวนรวมของชุมชน                    

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวม 

                                                
  113วรพร  กสานติ์ศรี, “การพัฒนาระบบงานแนะแนวโรงเรียนพุทไธสง อําเภอพุทไธสง 

จังหวัดบุรีรัมย” (การศึกษาคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา          

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551), 89-90.  

  114วนิดา  พิพัฒนวัฒนะกุล, “การศึกษาคุณลักษณะผูนําและประสิทธิผลภาวะผูนํา              

ของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู จังหวัดอุทัยธานี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, 2551), ง. 
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และแยกพิจารณาในแตละดาน 3) คุณลักษณะของผูบริหารสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน               

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมคุณลักษณะทางสังคม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05115 

 พระมหาบุญทัน  อภิปุญโญ ไชยพัน ไดวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ 

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

นครราชสีมา เขต 4 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครราชสีมา เขต 4 จํานวน 341 คน ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ               

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

นครราชสีมา เขต 4 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบุคลิกภาพที่สัมพันธ

กับงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05116 

 วิภา  ชัยยะ ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงานแนะแนวมิติใหมในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ทุกฝายที่เก่ียวของกับ                     

การแนะแนวควรมีสวนรวมในการวางแผนดานโครงสร างระบบงานแนะแนว ดานบุคลากร               

แนะแนว ดานงบประมาณ และดานการจัดการแนะแนว โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร                    

งานแนะแนวระดับจังหวัด จัดตั้งศูนยแนะแนวประจําจังหวัด สถานศึกษาควรดําเนินงานตามแผน                     

และปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการประสานความรวมมือกับทุกฝายโดยเฉพาะงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการแนะแนว ที่สําคัญทุกฝายที่ เก่ียวของควรปฏิบัติ                

ตามบทบาทหนาที่ของตนเองอยางจริงจัง ควรมีการนิเทศการดําเนินงานโดยการรวมประชุมเสวนา                     

แสดงขอคิดเห็น วิเคราะหผลการดําเนินงาน สรุปสภาพปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตาง ๆ                 

                                                
  115ปรารภ  หลงสมบุญ.  “คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชน           

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2.” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), ง.  

  116พระมหาบุญทัน  อภิปุญโญ ไชยพัน,“การศึกษาคุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย           

ราชภัฎนครราชสีมา, 2552), ง. 
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และนําผลการวิเคราะหในประเด็นที่เปนปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานมารวมกันวางแผน ปรับปรุง 

พัฒนาใหมีประสิทธิภาพตอไป117 

 นาวาวี  ยามา ไดวิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและหัวหนา

กลุมงานการบริหารงานบุคคล โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส จํานวน 210 คน ผลการวิจัย พบวา ระดับแรงจูงใจในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสตามทัศนะของผูบริหาร

โรงเรียนและหัวหนากลุมงานการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายดานพบวา               

อยูในระดับมากทุกดาน118 

  

งานวิจัยตางประเทศ 

 แมกนูสัน (Magnuson) ศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน พบวา คุณลักษณะ             

ของผูบริหารโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จน้ันประกอบดวยคุณลักษณะทั้งในดานสวนตัวและลักษณะ

ดานวิชาชีพ คุณลักษณะสวนตัว ไดแก มีความยุติธรรม มีความรู มีอารมณม่ันคง เปดเผย เขาใจงาย  

มีความม่ันคง คือ คงเสนคงวา และมีความเห็นใจผูอื่น คุณลักษณะดานวิชาชีพ ไดแก มีความรู               

ในการบริหารดี รูจักที่จะมอบหมายงาน มีการวางแผนและจัดหนวยงานดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ได มีความสามารถตัดสินใจดี มีความสามารถในการติดตอผูอ่ืนได รูจักใชอํานาจเหมาะสม119 

 สตอกดิลล (Stogdill) ไดรวบรวมผลการวิจัยเ ก่ียวกับบุคลิกภาพและพฤติกรรม             

ของผูบริหาร โดยจําแนกออกเปนกลุมตามผลการวิจัย สรุปไดดังน้ี 

 1. บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูบริหาร ผลการวิจัยมากกวา 15 เร่ือง พบวา ผูบริหาร

ควรมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหนือกวาบุคคลอ่ืน ๆ ในเร่ืองตอไปน้ี คือ เชาวปญญาดี มีนิสัย              

                                                
  117วิภา ชัยยะ,“ การบริหารงานแนะแนวมิติใหมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดเชียงราย ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2552), ง. 

  118นาวาวี  ยามา, “แรงจูงใจในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา               

การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, 2553), ง. 

  119W. G. Magnuson, The Characteristics of Successful School Business 

Managers (Los Angeles: University of Southern California, 1991), 78-91.  
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รักการคนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ มีความรูทันสมัยและกวางขวาง ชอบกิจกรรมและ

งานสังคม มีมารยาทสังคมดี มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 

 2. บุคลิกลักษณะผูบริหารที่ดี ผลการวิจัยมากกวา 10 เร่ือง พบวาผูบริหารควรมี

บุคลิกลักษณะ ดังนี้ คือ มีความสามารถในการเขาสังคม มีจิตวิทยาในการเจรจา มีมารยาททางสังคม

ดี มีความคิดริเร่ิมทําสิ่งใหม ๆเพื่อนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนแกสวนรวม มีความอดทนตอความ

ยากลําบาก รูหลักวิธีทํางาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง หม่ันศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ มีความ

เชื่อม่ันที่จะทํางานใหสําเร็จ มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและคิดสิ่งใหมๆ มีความสามารถ             

ในการพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ120 

 เอคิน (Eakin) ไดศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน St. Louis พบวา 

คุณลักษณะผูนําอยูในระดับมากและมีคุณลักษณะที่จําเปนตองมีและทําใหประสบความสําเร็จ คือ 

ความรับผิดชอบ ความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบเฉียบแหลม มีความยืดหยุนในหนาที่ มีความเขาใจ             

ในระบบครอบครัวของผูรวมงานในแตละคน121 

 แกมบิล (Gambil) ไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใหบริการแนะแนว           

จากการสํารวจกลุมตัวอยางในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการใหบริการ            

ใหคําปรึกษาดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยการเขาระบบสืบคนทาง World Wide Web (WWW)     

ผลการตรวจสอบพบวา เปนเคร่ืองมือที่มีประโยชนในการใชแนะแนวการใหคําปรึกษา การแนะแนว

ของผูใหคําปรึกษาตองพัฒนาไปสูการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน จุดประสงคทั้งหมดเพื่อจัดหา

รูปแบบการบริการใหคําปรึกษาที่หลากหลาย โดยการรวบรวมเคร่ืองมือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

โดยเฉพาะแหลงขอมูลอินเทอรเน็ต สามารถใหประโยชนแกนักเรียนได122 

 

 

 

                                                
  120Stogdill M. Ralph.  Handbook of Leadership: A Survey of Theory and 

Research.  New York: The Free Press, 1981., XI.  

  121C. J. Eakin.  Perception of principals and teachers concerning 

desirable leadership traits for principals in St. Louis Elementary School (St. Louis 

Missouri) Dissertation Abstracts International, 58 (10), 39-A., 1997.  

  122Gloria, Gambil –Pynn, “Technology-enchanced Guidance Service : An 

Exploration and Example in a Junior High Setting,” Master Abstracts  International 

38,4 (August 2000), 845.   
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สรุป 

 

 จากแนวคิดและทฤษฏีดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา งานแนะแนวน้ันเปนงานสําคัญ             

งานหนึ่ง ท่ีสถานศึกษาจะตองดําเ นินการอยางตอเนื่องและเปนระบบเพื่อชวยเหลือผู เ รียน                     

ใหสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลน้ัน                   

ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําจึงเปนบุคคลสําคัญในการสนับสนุนบุคลากรใหเกิดขวัญและกําลังใจ                     

ในการปฏิบัติงาน ควรมีการพัฒนาตนเองในดานตางๆ อยางตอเนื่องใหเหมาะกับสถานการณ               

ดานการศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายที่วางไว สงผลแกผูเรียน ชุมชน และสถานศึกษา งานแนะแนวจึงเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา

ผูเ รียนไปสู จุดมุงหมาย ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขทามกลางกระแส                

การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก แตการพัฒนาดังกลาวน้ันยอมขึ้นอยูกับคุณลักษณะของผูนํา             

ในสถานศึกษา โดยคุณลักษณะพ้ืนฐานที่จําเปนและสําคัญของผูบริหารควรประกอบดวยคุณลักษณะ

ดานบุคลิกภาพ ดานการจูงใจ และดานสติปญญา ตลอดจนใหความสําคัญกับการดําเนินงานแนะแนว

อยางเปนระบบ โดยมีองคประกอบ 3 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว ดานการใหบริการ           

แนะแนว และดานการบริหารการจัดการแนะแนว คุณลักษณะดังกลาวสงผลตอการดําเนินงาน             

แนะแนวของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายที่วางไวสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง              

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงไดนําคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงาน

แนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มาศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

 

 



 

99 
 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือ            

ทราบ 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                     

2) การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                

3) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา                   

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใชสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 6 คน

ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 คน รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบงานแนะแนว/หัวหนา

วิชาการ 1 คน หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 คน หัวหนางานแนะแนว 1 คน ครูที่ปฏิบัติงาน             

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน1คน และครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา 1 คน รวมทั้งสิ้น 288 คน เคร่ืองมือ

ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของดูบริน

(Dubrin) และการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติของสํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา การดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย               

มีรายละเอียดดังน้ี 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 

 เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดขั้นตอน   

การดําเนินการวิจัยไว ดังนี้ คือ 

 ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  ขั้นตอนนี้เปนการศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล               

สถิติ  บทความตาง  ๆ  รายงานการวิจัย  ตลอดจนวิทยานิพนธที่ เ ก่ียวของเพื่อเปนขอมูล                     

ในการจัดทําโครงรางงานวิจัยภายใตคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา และเสนอโครงรางวิจัยตอ                     

ภาควิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงรางงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 

 ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจัดสรางเคร่ืองมือ                   

นําเคร่ืองมือไปพัฒนาและตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเคร่ืองมือ แลวนําไปเก็บขอมูล 

จากแหลงขอมูลที่กําหนดเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย นําขอมูลที่ไดมาทําการตรวจสอบความสมบูรณ 
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และความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปรผลการวิเคราะหขอมูล 

 ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานการวิจัย เสนอตอ

คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง                    

ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ เสนอตอ                  

บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอขอจบการศึกษา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 เพ่ือใหงานวิจัยเปนคร้ังน้ีไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย               

ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวยแผนแบบของการวิจัย 

ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล ตัวแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย การสรางและพัฒนา

เคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

แผนแบบของการวิจัย  

 แผนแบบการวิจัยที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)              

โดยใชแผนแบบการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one-shot, 

non-experimental case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram)ไดดังน้ี 

 

  

 

                   

 

 เม่ือ  R    หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม 

   X    หมายถึง ตัวแปรท่ีศึกษา 

   O    หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 

 

ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 8 จํานวน 55 แหง ประกอบดวยสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี 26 แหง และจังหวัด

กาญจนบุรี 29 แหง ทั้งน้ีไมนับรวมโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหพนมทวน และโรงเรียนเอกชน 

   
        
  

  O 

       R                  X   
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กลุมตัวอยาง 

  ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตารางการประมาณขนาดของกลุมตัวอยาง

ของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)1 ไดกลุมตัวอยางรวมท้ังสิ้น 48 แหง เพ่ือใหไดขอมูล

ที่ครอบคลุมและกระจาย ผูวิจัยจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงประเภท (stratified random 

sampling) เปนรายจังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 7 

 

ผูใหขอมูล 

 ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 6 คน ประกอบดวย 1) ผูอํานวยการสถานศึกษา       

2) รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบงานแนะแนว/หัวหนาวิชาการ 3) หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน            

4) หัวหนางานแนะแนว 5) ครูที่ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และ 6) ครูประจําชั้น/ครู        

ที่ปรึกษา รวมผูใหขอมูล 288 คน ดังรายละเอียดตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล 

 

 

 

 

อําเภอ 

สังกัดสํานักงาน      

เขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 

 

ผูใหขอมูล (คน) 
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ฯ คร
ูปร

ะจ
ําชั้
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/ 
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รึก
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รวม 

 

 

 

ราชบุรี 26 23 23 23 23 23 23 23 138 

กาญจนบุรี 29 25 25 25 25 25 25 25 150 

รวมทั้งสิ้น 55 48 48 48 48 48 48 48 288 

 

 
                                                

 1Robert 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   

  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิ จัยคร้ังน้ีประกอบดวย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่ศึกษา                     

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงปจจุบัน และประสบการณในตําแหนงปจจุบัน 

  2. ตัวแปรตน (Xtot) เปนตัวแปรที่เก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด            

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามแนวคิดของดูบริน (Dubrin) ประกอบดวย 

  2.1 ดานบุคลิกภาพ (X1) หมายถึง ผูบริหารมีคุณลักษณะดานบุคลิกภาพทั่วไป 

ประกอบดวย ความม่ันใจในตนเอง การนอบนอมถอมตน การสรางความไววางใจ การกลาแสดงออก 

ความเฉียบขาด ความมั่นคงทางอารมณ ความกระตือรือรน อารมณขัน ความอบอุนหรือมีความ           

เอื้ออารี และคุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่เกี่ยวของกับงาน ประกอบดวยการทุมเทใหกับงาน               

และผูรวมงาน ความฉลาดทางอารมณ ความสามารถในการยืดหยุนไดและการปรับตัว การควบคุม

ภายในตนเอง ความกลาหาญ      

  2.2 ดานแรงจูงใจ (X2) หมายถึง ผูบริหารเปนผูที่มีแรงจูงใจใฝอํานาจ มีแรงขับและ

แรงกระตุนจูงใจใหประสบความสําเร็จ มีการยึดม่ันในจริยธรรมการทํางาน มีความมุงมั่นสุขุมและ

รอบคอบ 

  2.3 ดานสติปญญา (X3) หมายถึง ผูบริหารมีความรู ความสามารถ และความเขาใจ

ทั่วไป มีความรูดานธุรกิจ มีความคิดสรางสรรค  มีความสามารถในการหยั่งลึกถึงบุคคล                 

และสถานการณ มีการมองการณไกลและมีทักษะทางความคิด มีการเปดรับตอประสบการณ 

  3. ตัวแปรตาม (Ytot) เปนตัวแปรเกี่ยวกับการดําเ นินงานแนะแนวในสถานศึกษา                    

ตามกรอบการดําเนินงานแนะแนว 3 ดาน ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ไดแก 

  3.1 ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว (Y1) หมายถึง สถานศึกษามีครูแนะแนวหรือ                 

ครูที่รับผิดชอบชั่วโมงแนะแนวใชเวลาในการจัดกิจกรรมแนะแนวใหเปนไปตามเปาประสงคและ

เจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษามีครู                   

แนะแนวหรือครูที่ รับผิดชอบจัดกิจกรรมในชั่วโมงแนะแนวและมีแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว               

ที่ชัดเจน สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการ ความจําเปน             

ของนักเรียนเปนรายบุคคลโดยคํานึงถึงบริบทตาง ๆ ของโรงเรียน ทองถิ่น และชุมชน ครอบคลุม           

ดานการแนะแนวอาชีพ การศึกษาตอ ชีวิตและสังคมในสัดสวนที่เหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษา

ของนักเรียน สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวโดยมีรูปแบบวิธีการและกระบวนการที่หลากหลาย           
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มีสื่ออุปกรณที่นาสนใจ สถานศึกษามีการวัดผลการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการจัดกิจกรรม          

อยางเปนระบบ สถานศึกษามีการบูรณาการกิจกรรมแนะแนวเขากับการเรียนรูในกลุมสาระ                

การเรียนรูอ่ืนหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอ่ืน ครูแนะแนวหรือผูรับผิดชอบตองมีแผนและแนวทาง           

การจัดกิจกรรมใหตอบสนองตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรูดานการแนะแนวที่ชัดเจน 

 3.2 ดานการใหบริการแนะแนว (Y2) หมายถึง สถานศึกษาจัดใหมีบริการแนะแนว               

ที่ครอบคลุมทั้งดานการแนะแนวอาชีพ การศึกษาตอ และดานชีวิตและสังคม ผู เรียนสามารถ             

ขอรับบริการได โดยสะดวก  สถานศึกษานําขอมูลนักเรียนรายบุคคลที่ไดจากการคัดกรอง                  

ไปใชเปนฐานในการจัดบริการแนะแนวเชิงรุกใหแกนักเรียนโดยมุงใหนักเรียนมีทิศทางและเปาหมาย

ในการเรียน สถานศึกษาพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพเพ่ือการมีงานทํา

ที่ชัด เจน ทันสมัย  ผู เ รียนรู จักและเขาใจลักษณะขอบขายและมีทัศนคติที่ดีตออาชีพตางๆ                    

สามารถนําไปเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพและศึกษาตอไดอยางถูกตอง สถานศึกษา

จัดบริการแนะแนวชีวิตและสังคมเพ่ือการเสริมสรางทักษะชีวิตตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ไดแก การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง  การคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกไขปญหา                  

อยางสรางสรรคการจัดการกับอารมณและความเครียดรวมทั้งการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น 

  3.3 ดานการบริหารการจัดการแนะแนว (Y3) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา ครู 

อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักในความสําคัญของการแนะแนวโดยใหงานแนะแนว                     

เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพผูเ รียน สถานศึกษากําหนดงานแนะแนวไว ในโครงสราง             

การบริหารงานของโรงเรียนและกําหนดใหมีคณะทํางานหรือผู รับผิดชอบงานแนะแนวได                

อยางเหมาะสม สถานศึกษามีแผนงาน โครงการและกิจกรรมการดําเนินงานแนะแนวไวในแผนพัฒนา                     

หรือแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหครูแนะแนวหรือครูที่ทํา

หนาที่แนะแนวไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจ ทักษะและประสบการณดานการแนะแนว         

อยางนอยภาคเรียน ละ1 คร้ัง ผูบริหารใหการสงเสริม นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานแนะแนว

อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอและนําผลการประเมินไปสูการพัฒนางานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ         

อยางเปนระบบ สถานศึกษามีการบูรณาการงานแนะแนวเขากับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน             

ระบบกิจกรรมนักเรียน และระบบการเรียนรู รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ของโรงเรียนโดยคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดที่สงผลตอคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะตาง ๆ ของนักเรียน 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม (questionaire) เปนเคร่ืองมือ           

ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน มีรายละเอียดดังน้ี 

  ตอนที่ 1 การสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ            

เปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (forced choice) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ตําแหนงปจจุบัน และประสบการณในตําแหนงปจจุบัน  

  ตอนที่ 2 การสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร (Xtot) สรางตามแนวคิด                

ของ ดูบริน (Dubrin) ประกอบดวย คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ดานแรงจูงใจ และดานสติปญญา 

  ตอนที่ 3 การสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา (Ytot) ตามแนว

ปฏิบัติ 3 ดาน ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว                  

ดานการใหบริหารแนะแนว และดานการบริหารการจัดการแนะแนว  

  แบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ (Rating Scale)                   

5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert, s five rating scale)2 กําหนดคาคะแนนของแตละระดับ ดังน้ี 

  ระดับ 5 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหาร/ การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

อยูในระดับมากที่สุด ใหมีคานํ้าหนักคะแนน 5 คะแนน 

  ระดับ 4 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหาร/ การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

อยูในระดับมาก ใหมีคานํ้าหนักคะแนน 4 คะแนน 

  ระดับ 3 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหาร/ การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

อยูในระดับปานกลาง ใหมีคานํ้าหนักคะแนน 3 คะแนน 

  ระดับ 2 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหาร/ การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

อยูในระดับนอย ใหมีคาน้ําหนักคะแนน 2 คะแนน 

  ระดับ 1 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหาร/ การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

อยูในระดับนอยที่สุด ใหมีคาน้ําหนักคะแนน 1 คะแนน  

 

 

 

 

 

                                                
 2Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: McGraw – Hill 

Book Company, 1961), 73-74.  
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร                     

รวมถึงรายละเอียดของการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา จากน้ันนําขอมูลที่ศึกษามาสราง

เคร่ืองมือภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถาม            

โดยนําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบปรับแก               

ตามรายละเอียดของตัวแปร จากน้ันนํามาหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค             

ที่ตองการวัดหรือ IOC (index of Item objective congruence) โดยขอคําถามมีคา IOCอยูระหวาง 

0.8-1.00 และนํามาปรับปรุงแกไขเพ่ือใชทดลองเคร่ืองมือตอไป  

 ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับผูใหขอมูล

ในสถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 5 แหง ๆ ละ 6 คน รวม 30 ฉบับ 

 ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาคํานวณหาความเชื่อม่ัน (reliability) ตามวิธี           

ของ  ครอนบาค  (Cronbach)3 โดยพิจารณาคา สัมประสิทธิ์แอลฟา  (α-coefficient) ไดคา                 

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .836 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  ผูวิจัยทําบันทึกถึงบัณฑิตวิทยาลัยผานภาควิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือขอความ

รวมมือจากผูบ ริหารสถานศึกษา รองผู อํานวยการที่รับผิดชอบงานแนะแนว/หัวหนาวิชาการ                  

หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน หัวหนางานแนะแนว ครูที่ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน          

ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามการวิจัย 

 2. ผูวิจัยดําเนินการจัดสงและเก็บแบบสอบถามโดยรถยนตสวนตัวสําหรับสถานศึกษา         

ที่สามารถดําเนินการไดเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนสถานศึกษาที่ติดขัด

ดวยขอจํากัดดานความพรอม ดานเวลาของผูวิจัย หรือเปนสถานศึกษาที่การคมนาคมไมสะดวก     

ผูวิจัยใชวิธีการสงแบบสอบถามทางไปรษณียพรอมทั้งซองเปลาและติดแสตมปโดยวิธีดวนพิเศษ 

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

Harper & Row Publisher, 1974), 161.  
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การวิเคราะหขอมูล  

 เม่ือไดรับแบบสอบถามคืนแลว ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา 

 2. ลงรหัสขอมูล นําไปคํานวณคาสถิติเพ่ือทําการวิเคราะหขอมูล 

 3. เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย 

   

สถิติที่ใชในการวิจัย 

 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ศึกษาและขอคําถาม                

ที่ตองการทราบในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถี่ 

(frequency) และคารอยละ (percentage) 

 2. การวิเคราะหระดับคุณลักษณะของผูบริหารและระดับการดําเนินงานแนะแนว              

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และ  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best)4  ดังน้ี 

 คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา คุณลักษณะผูบริหาร/ การดําเนินงานแนะแนว                      

ในสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด  

 คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา คุณลักษณะผูบริหาร/ การดําเนินงานแนะแนว                      

ในสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

 คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา คุณลักษณะผูบริหาร/ การดําเนินงานแนะแนว              

ในสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

 คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา คุณลักษณะผูบริหาร/ การดําเนินงานแนะแนว              

ในสถานศึกษาอยูในระดับนอย  

 คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา คุณลักษณะผูบริหาร/ การดําเนินงานแนะแนว             

ในสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 

 3. การวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการดําเนินงานแนะแนว                   

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ใชการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 

 

 

                                                
  4John W. Best, Research in Education (New York: Prentice, 1970), 87. 
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สรุป 

 

 การวิจัย เร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา                     

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) คุณลักษณะ            

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  2) การดําเนินงาน

แนะแนวในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 3)คุณลักษณะ               

ของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัด สํานักงาน                

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 

research) ใชสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 48 แหง               

เปนกลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบงานแนะแนว/

หัวหนาวิชาการ หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน หัวหนางานแนะแนว ครูที่ปฏิบัติงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น สถานศึกษาละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 288 คน เคร่ืองมือที่ใช                   

เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารตามแนวคิดของดูบริน (Dubrin) และการ

ดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติ 3 ดาน ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิม           

เลขคณิต (arithmetic mean ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห              

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

  การวิจัย เร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผูวิ จัยไดรวบรวมขอมูลจากการตอบ

แบบสอบถามของผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการท่ีรับผิดชอบงานแนะแนว/หัวหนาวิชาการ 

หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน หัวหนางานแนะแนว ครูที่ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน                

ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา จากสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 48 แหง โดยการแจกแบบ 

สอบถาม จํานวน 288 ฉบับ ไดรับกลับคืน 43 แหง รวมทั้งสิ้น 258 ฉบับ คิดเปนรอยละ 89.58              

นํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 4 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 

  ตอนที่ 3 การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 

  ตอนที่ 4 คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา        

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

ตอนที่ 1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยน้ี ประกอบดวย 1) ผูบริหาร

สถานศึกษา 2) รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบงานแนะแนว/หัวหนาวิชาการ 3) หัวหนากิจกรรม             

พัฒนาผูเรียน 4) หัวหนางานแนะแนว 5) ครูที่ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 6) ครูประจําชั้น/

ครูที่ปรึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สถานศึกษา ละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 

258 คน พิจารณาตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงปจจุบัน ประสบการณ                 

ในตําแหนงปจจุบัน โดยใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) ดังรายละเอียด                 

ตามตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8  รอยละของผูใหขอมูล จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงปจจุบัน และ 

               ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
 

1. เพศ 
ชาย 103 39.92 

หญิง 155 60.08 

รวม 258 100 

 
 

2. อาย ุ

20 - 30 ป                                          14 5.43 

31 - 40 ป   97 37.60 

41 - 50 ป 38 14.73 

51  ปขึ้นไป 109 42.24 

รวม 258 100 

 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี                      139 53.88 

ปริญญาโท                 114 44.18 

ปริญญาเอก                 5 1.94 

รวม 258 100 

 

 

 

4. ตําแหนงปจจุบัน 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 43 16.66 

รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบงานแนะแนว/

หัวหนาวิชาการ 

 

43 
 

16.66 

หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 43 16.67 

หัวหนางานแนะแนว               43 16.67 

ครูที่ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   43 16.67 

ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา 43 16.67 

รวม 258 100 

 

5. ประสบการณ 

ในตําแหนงปจจุบัน 

นอยกวา 10 ป                       133 51.55 

10 – 20 ป                           54 20.93 

21 - 30 ป       45 17.44 

มากกวา 30 ป 26 10.08 

รวม 258 100 
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 จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 258 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 60.08 รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 39.92 

เมื่อพิจารณาอายุพบวา มีอายุ 51 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 42.24 รองลงมา 

คือ อายุระหวาง 31- 40 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 37.60 อายุระหวาง 41 - 50 ป จํานวน            

38 คน คิดเปนรอยละ 14.73 และ อายุระหวาง 20-30 ป มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 14 คน คิดเปน

รอยละ 5.43 ทางดานระดับการศึกษา พบวา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดจํานวน 139 คน 

คิดเปนรอยละ 53.88 รองลงมา คือ จบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 114 คน  คิดเปนรอยละ 

44.18 และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.94 

สวนผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบ

งานแนะแนว/หัวหนาวิชาการ หัวหนากิจกรรม พัฒนาผูเรียน หัวหนางานแนะแนว ครูที่ปฏิบัติงาน          

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ในจํานวนที่เทากัน คือ 43 คน คิดเปน

รอยละ 16.67 สําหรับประสบการณในตําแหนงปจจุบัน พบวา ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน           

นอยกวา 10 ป มากที่สุด จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 51.55 รองลงมา คือ ระหวาง 10– 20 ป 

จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 20.93 ระหวาง 21-30 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 17.44 และ 

ประสบการณในตําแหนงปจจุบันมากกวา 30 ป นอยที่สุด จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 10.08                       

 

ตอนที่ 2 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  

            เขต 8               

 การวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ผูวิจัยวิเคราะหจากคาสถิติคือ คามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และ จัดระดับของคุณลักษณะโดยนําคามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิด

ของเบสท (Best) ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 คามัชฌมิเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

               สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม 

( n = 43) 

คุณลักษณะของผูบริหาร  S.D. ระดบั 

    1. ดานบุคลิกภาพ  (X1 ) 3.70 0.48 มาก 

    2. ดานแรงจูงใจ (X2 ) 3.83 0.57 มาก 

    3. ดานสติปญญา (X3 ) 3.56 0.58 มาก 

รวมเฉลี่ย ( Xtot) 3.70 0.54 มาก 

 

 จากตารางที่ 9 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 3.70, S.D.= 0.54 ) เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี               

ดานแรงจูงใจ (  =3.83, S.D. =0.57) รองลงมา คือ ดานบุคลิกภาพ (  = 3.70, S.D. =0.48) และ

ดานสติปญญา (  = 3.56, S.D. = 0.58 ) ตามลําดับ 

 

 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ในแตละดาน เปนรายขอยอยไดผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางท่ี 10-12 

ตามลําดับ ดังน้ี  
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ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

               สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานบุคลิกภาพ (X1) 

              ( n = 43) 
 

ขอที ่
คุณลักษณะของผูบริหาร  

 

 

S.D. 
 

ระดับ 
ดานบุคลิกภาพ 

1 ผูบริหารมีบุคลิกลักษณะดี มีความม่ันใจในตนเอง 4.36 0.58 มาก 
 

2 
ผูบริหารเปนผูนําในการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร             

เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงาน 

 

4.00 
 

0.49 
 

มาก 

3 ผูบริหารสุภาพ นอบนอมถอมตน ไมวางอํานาจ 3.64 0.59 มาก 

4 ผูบริหารมอบหมายงานโดยยึดถือความยุติธรรม 2.99 0.12 ปานกลาง 

5 ผูบริหารใหเกียรติ ยกยองและใหความสําคัญกับผูอื่น 3.84 0.53 มาก 

6 ผูบริหารกลาแสดงออกและเขาสังคมไดด ี 4.29 0.63 มาก 

7 ผูบริหารสามารถสรางพลังกลุมและสรางทีมงานไดด ี 3.68 0.54 มาก 
 

8 
ผูบริหารมีความเฉียบขาดในการแสดงความคิดเห็น                  

และความตองการ 

 

3.91 
 

0.41 
 

มาก 

9 ผูบริหารควบคุมอารมณได จิตใจมั่นคงไมเอาแตอารมณ 2.99 0.22 ปานกลาง 

10 ผูบริหารมีอารมณขันในบางสถานการณ             3.76 0.47 มาก 

11 ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการทํางาน 4.05 0.59 มาก 

12 ผูบริหารมีความโอบออมอารีเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 3.81 0.46 มาก 
 

13 
ผูบริหารทุมเทในการทํางานจนผูรวมงานเห็น                        

และเกิดการทุมเทดวย 

 

4.05 
 

0.73 
 

มาก 

14 ผูบริหารมีวุฒิภาวะทางอารมณ 3.14 0.41 ปานกลาง 

15 ผูบริหารมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน 2.97 0.30 ปานกลาง 
 

16 
ผูบริหารมีความเชื่อในการควบคุมตนเองวาความสําเร็จหรือ

ความลมเหลวของงานไมไดเกิดจากโชคชะตา 

 

3.79 
 

0.55 
 

มาก 

 รวม 3.70 0.48 มาก 

  

  จากตารางที่ 10 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ดานบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.70, S.D. = 0.48)                   

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาก 12 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมาก                   

ไปหานอย ดังน้ี ผูบริหารมีบุคลิกลักษณะดี มีความมั่นใจในตนเอง (  = 4.36, S.D.= 0.58) รองลงมา 
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ผูบริหารกลาแสดงออกและเขาสังคมไดดี (  = 4.29, S.D. = 0.63) ผูบริหารมีความกระตือรือรน             

ในการทํางาน (  = 4.05, S.D.=0.47) ซ่ึงเทากับ ผูบริหารทุมเทในการทํางาน จนผูรวมงานเห็นและ

เกิดการทุมเทดวย ( = 4.05, S.D.= 0.73) ผูบริหารเปนผูนําในการแสวงหาความรูขอมูลขาวสาร            

เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงาน (  = 4.00, S.D. = 0.49) ผูบริหารมีความเฉียบขาดในการแสดง              

ความคิดเห็นและความตองการ (  = 3.91, S.D. = 0.41) ผูบริหารใหเกียรติ ยกยองและให

ความสําคัญกับผูอื่น (  = 3.84, S.D. = 0.53) ผูบริหารมีความโอบออมอารี เห็นอก เห็นใจผูอ่ืน             

(  = 3.81, S.D. = 0.46 ) ผูบริหารมีความเชื่อในการควบคุมตนเองวาความสําเร็จหรือความลมเหลว

ของงานไมไดเกิดจากโชคชะตา (  = 3.79, S.D. = 0.55) ผูบริหารมีอารมณขันในบางสถานการณ                

(  = 3.76, S.D. = 0.47) ผูบริหารสามารถสรางพลังกลุมและสรางทีมงานไดดี  (  = 3.68, S.D.= 

0.54) ผูบริหารสุภาพ นอบนอมถอมตน ไมวางอํานาจ (  = 3.64, S.D. = 0.59) ตามลําดับ และอยู

ในระดับปานกลาง 4 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูบริหารมีวุฒิภาวะ

ทางอารมณ (  = 3.14, S.D.= 0.41) ผูบริหารมอบหมายงานโดยยึดถือความยุติธรรม(  = 2.99, 

S.D. = 0.12) ซึ่งเทากับ ผูบริหารควบคุมอารมณได จิตใจม่ันคงไมเอาแตอารมณ (  = 2.99, S.D.             

= 0.22) และ ผูบริหารมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (  = 2.97, 

S.D.= 0.30) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

               สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานแรงจูงใจ (X2 ) 

( n = 43) 
 

ขอที ่
คุณลักษณะผูบริหาร  

 

 

S.D. 
 

ระดับ 
ดานแรงจูงใจ 

1 ผูบริหารมีความมุงม่ันที่จะประสบผลสําเร็จในหนาที ่ 4.54 0.53 มากที่สุด 

2 ผูบริหารตองการประสบความสําเร็จและการยอมรับจากผูอ่ืน 4.64 0.50 มากที่สุด 
 

3 
ผูบริหารมีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบาย          

และหลักการ  

 

3.52 
 

0.55 
 

มาก 

4 ผูบริหารใหการชมเชย /ใหรางวัล แกผูปฏิบัติงาน  3.55 0.58 มาก 
 

5 
ผูบริหารเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการวางแผน

และแสดงความคิดเห็นในการทํางาน 

 

4.09 
 

0.68 
 

มาก 

 

6 
ผูบริหารสนับสนุนผูปฏิบัติงานเขารวมประชุม อบรม 

และสัมมนา  

 

4.36 
 

0.69 
 

มาก 

 

7 
ผูบริหารมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู ความสามารถ             

และความถนัดของผูปฏิบัติงาน 

 

3.01 
 

0.14 
 

ปานกลาง 

8 ผูบริหารมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูปฏิบัติงานทุกคน 4.10 0.74 มาก 

9 ผูบริหารสนับสนุนสื่อ อุปกรณ งบประมาณและอื่นๆ 4.07 0.68 มาก 

10 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานเขาพบไดสะดวก 3.63 0.67 มาก 

11 ผูบริหารใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย ผูปฏิบัติงานทุกคน              4.30 0.65 มาก 
 

12 
ผูบริหารสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน การพิจารณา 

ความดีความชอบ 

 

2.60 
 

0.64 
 

ปานกลาง 

 

13 
ผูบริหารกําหนดมาตรฐานการทําความด/ีความชั่ว ถูก/ผิด  

โดยไมยึดถือประเพณีวัฒนธรรมของคนใดคนหน่ึง 

 

3.03 
 

0.25 
 

ปานกลาง 

 

14 
ผูบริหารมีความมุงม่ันตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานใหมๆ             

ใหประสบผลสําเร็จ 

 

4.18 
 

0.65 
 

มาก 

 รวม 3.83 0.57 มาก 

 

 จากตารางที่ 11 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ดานการจูงใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.83, S.D. = 0.57) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ ระดับมาก 9 ขอและระดับปานกลาง 3 ขอ 
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โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ในกลุมระดับมากที่สุด ดังน้ี ผูบริหารตองการ

ประสบความสําเร็จและการยอมรับจากผูอ่ืน (  = 4.64, S.D.= 0.50) รองลงมา คือ ผูบริหาร                

มีความมุงม่ันที่จะประสบผลสําเร็จในหนาที่ (  = 4.54, S.D. = 0.53) ตามลําดับ อยูในระดับมาก           

9 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี ผูบริหารสนับสนุนผูปฏิบัติงาน               

เขารวมประชุม อบรมและสัมมนา (  = 4.36, S.D. = 0.69) ผูบริหารใหเกียรติ ยกยอง ชมเชย 

ผูปฏิบัติงานทุกคน (  = 4.30, S.D. = 0.65) ผูบริหารมีความมุงมั่นตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานใหม ๆ 

ใหประสบผลสําเร็จ (  = 4.18, S.D. = 0.65) ผูบริหารมีสัมพันธภาพท่ีดี กับผูปฏิบัติงานทุกคน              

(  = 4.10, S.D. = 0.74) ผูบริหารเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการวางแผนและแสดง

ความคิดเห็นในการทํางาน (  = 4.09, S.D. = 0.68) ผูบริหารสนับสนุน สื่อ อุปกรณ งบประมาณ

และอ่ืนๆ (  = 4.07, S.D. = 0.68) ผูบริหารเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานเขาพบ ไดสะดวก (  = 3.63, 

S.D. = 0.67) ผูบริหารใหการชมเชย /ใหรางวัลแกผูปฏิบัติงาน (  = 3.55, S.D. = 0.58) และ 

ผูบริหารมีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบายและหลักการ (  = 3.52, S.D. = 0.55) 

ตามลําดับ อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี 

ผูบริหารกําหนดมาตรฐานการทําความด/ีความชั่ว ถูก/ผิดโดยไมยึดถือประเพณีวัฒนธรรมของคนใด

คนหน่ึง (  = 3.03, S.D. = 0.25) ผูบริหารมอบหมายงานท่ีตรงกับความรู ความสามารถและความ

ถนัดของผูปฏิบัติงาน (  =3.01, S.D.=0.14) และ ผูบริหารสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เชน การ

พิจารณาความดีความชอบ มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (  =2.60, S.D.=0.64) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 12 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 

               สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานสติปญญา (X3) 

        ( n = 43) 
 

ขอที ่
คุณลักษณะผูบริหาร  

 

 

S.D. 
 

ระดับ 
ดานสติปญญา  

1 ผูบริหารมีเชาวปญญา ไหวพริบและปฏิภาณด ี 3.67 0.69 มาก 

2 ผูบริหารมีการตัดสินใจและมีกลยุทธการปฏิบัติงาน 2.90 0.61 ปานกลาง 

3 ผูบริหารมีความรู ความสามารถทางการบริหาร 3.22 0.60 ปานกลาง 

4 ผูบริหารแสวงหาความรู ความกาวหนาในอาชีพ  4.28 0.70 มาก 

5 ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญสามารถใหความรูและฝกอบรม  2.88 0.41 ปานกลาง 

6 ผูบริหารเปนผูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 4.08 0.63 มาก 

7 ผูบริหารเปนผูที่มีความคิดกวางไกลหลายแงมุม  3.03 0.28 ปานกลาง 
 

8 
ผูบริหารสามารถเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูปฏิบัติงานได 

เปนอยางด ี

 

3.05 
 

0.29 
 

ปานกลาง 

9 ผูบริหารมีความยืดหยุนในการคิด 3.93 0.70 ปานกลาง 

10 ผูบริหารมอบหมายงานโดยพิจารณาจุดเดนจุดดอยของบุคคล      2.66 0.54 ปานกลาง 
 

11 
ผูบริหารสามารถเผชิญปญหาไดทุกสถานการณและพรอม          

ที่จะตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว 

 

4.11 
 

0.63 
 

มาก 

 

12 
ผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนและกลยุทธไปประยุกตใช             

และกําหนดนโยบายระยะยาวได 

 

2.93 
 

0.56 
 

ปานกลาง 

13 ผูบริหารเปดใจกวางรับประสบการณและนวัตกรรมใหม  ๆ 4.17 0.62 มาก 

14 ผูบริหารสามารถเขาถึงและใชเทคโนโลยีใหมๆได                     4.16 0.71 มาก 

15 ผูบริหารเพ่ิมประสบการณโดยรวมประชุม อบรม สัมมนา  4.37 0.73 มาก 

 รวม 3.56 0.58 มาก 

 

  จากตารางที่ 12 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 8 ดานสติปญญา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 3.56 , S.D. = 0.58)                    

และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 7 ขอ ในระดับปานกลาง 8 ขอ โดยเรียงลําดับ                    

คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังน้ี ผูบริหารเพ่ิมประสบการณโดยรวมประชุม อบรม สัมมนา                     

(  = 4.37, S.D. = 0.73) รองลงมา ผูบริหารแสวงหาความรู ความกาวหนาในอาชีพ (  = 4.28, 

S.D.=0.70) ผูบริหารเปดใจกวางรับประสบการณและนวัตกรรมใหม ๆ (  = 4.17, S.D. = 0.62) 
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ผูบริหารสามารถเขาถึงและใชเทคโนโลยีใหม ๆได (  = 4.16, S.D. = 0.71) ผูบริหารสามารถเผชิญ

ปญหาไดทุกสถานการณและพรอมที่จะตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว (  = 4.11, S.D. = 0.63) ผูบริหาร

เปนผูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  (  = 4.08, S.D. = 0.63)  และ ผูบริหารมีเชาวปญญา ไหวพริบ

และปฏิภาณดี (  = 3.67, S.D. = 0.61) ตามลําดับ อยูในระดับปานกลาง 8 ขอ โดยเรียงลําดับ            

คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังน้ี ผูบริหารมีความยืดหยุนในการคิด (  = 3.93, S.D.= 0.70) 

ผูบริหารมีความรู ความสามารถทางการบริหาร (  = 3.22, S.D. = 0.60)  ผูบริหารสามารถเขาใจ

ความรูสึกนึกคิดของผูปฏิบัติงานได เปนอยางดี (  = 3.05, S.D. = 0.29) ผูบริหารเปนผูที่มีความคิด

กวางไกลหลายแงมุม (  =3.03, S.D.= 0.28) ผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนและกลยุทธไปประยุกตใช

และกําหนดนโยบายระยะยาวได (  = 2.93, S.D.= 0.56) ผูบริหารมีการตัดสินใจและมีกลยุทธ       

การปฏิบัติงาน (  = 2.90, S.D.= 0.61) ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญสามารถใหความรูและฝกอบรม             

(  = 2.88, S.D.= 0.41) และ ผูบริหารมอบหมายงานโดยพิจารณาจุดเดนจุดดอยของบุคคล                 

มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (  = 2.66, S.D. = 0.54) ตามลําดับ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 
ตอนที่ 3  การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

             เขต 8      

 การวิเคราะหการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ผูวิจัยไดวิเคราะหจากคาสถิติ คือ คามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) โดยนําคามัชฌิมเลขคณิต ไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) 

ปรากฏผลดังรายละเอียดตามตารางที่ 13 

 

ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการดําเนินงานแนะแนว 

               ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม 

( n = 43) 

การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา  

 
S.D. ระดับ 

1. ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว  (Y1) 4.05 0.66 มาก 

2. ดานการใหบริการแนะแนว  (Y2) 4.05 0.69 มาก 

3. ดานการบริหารการจัดการแนะแนว (Y3) 3.40 0.70 ปานกลาง 

รวม ( Ytot ) 3.83 0.68 มาก 

 

  จากตารางท่ี 13 พบวา การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.83, S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณา         

เปนรายดานพบวา  อยู ในระดับมาก  2 ขอ  และ ระดับปานกลาง  1 ขอ  โดยเ รีย งลําดับ                     

คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว (  = 4.05, S.D.= 0.66)                  

มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด เทากับ ดานการใหบริการแนะแนว (  = 4.05, S.D. = 0.69) และ                

ดานการบริหารการจัดการแนะแนว มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (  =3.40, S.D.= 0.70) ตามลําดับ 

 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน              

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในแตละดานเปนรายขอยอย ปรากฏผลตามตารางท่ี 15-17

ตามลําดับ ดังน้ี 
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ตารางที่ 14 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการดําเนินงานแนะแนว                  

               ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

               ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว (Y1) 

                                    (n=43) 
 

ขอที ่
การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา  

 

S.D. 
 

ระดับ 
ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 

1 

สถานศึกษามีครูแนะแนวหรือครูที่รับผิดชอบช่ัวโมงแนะแนว     

จัดกิจกรรมตามเปาประสงคและเจตนารมณของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 

 

4.27 

 

0.71 

 

มาก 

 

2 
สถานศึกษามีครูแนะแนว/ครูที่รับผิดชอบชั่วโมงแนะแนว          

โดยมีแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ชัดเจน 

 

4.17 
 

0.71 
 

มาก 

 

3 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวที่เหมาะสม สอดคลองกับ        

ความตองการจําเปนของนักเรียนโดยคํานึงถึงบริบท                

ของโรงเรียน ทองถิ่น และชุมชน 

 

4.19 

 

0.74 

 

มาก 

 

4 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวโดยมีรูปแบบวิธีการและ

กระบวนการที่หลากหลาย มีสื่ออุปกรณที่นาสนใจ 

 

3.90 
 

0.87 
 

มาก 

 

5 
สถานศึกษามีการวัดผลการจัดการเรียนรูและการประเมินผล     

การจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ 

 

3.98 
 

0.76 
 

มาก 

 

6 
สถานศึกษาบูรณาการกิจกรรมแนะแนวเขากับกลุม                 

สาระการเรียนรูอื่นหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอื่น 

 

3.90 
 

0.74 
 

มาก 

 

7 

สถานศึกษาประสานความรวมมือกับบุคลากรภายใน               

และภายนอกสถานศึกษาใหมีความเขาใจ มีเจตคติที่ด ี             

เห็นความสําคัญของงานแนะแนว  

 

3.06 

 

0.35 

 

ปานกลาง 

 

8 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวที่ตอบสนองตัวชี้วัด               

และมาตรฐานการเรียนรูดานการแนะแนวที่ชัดเจน 

 

3.15 
 

0.53 
 

ปานกลาง 

 

9 
สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม       

แนะแนวอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 

2.84 
 

0.57 
 

ปานกลาง 

 รวม 3.72 0.66 มาก 
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 จากตารางท่ี 14 พบวา การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.72, 

S.D. = 0.66) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 6 ขอ ระดับปานกลาง 3 ขอ                  

โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังน้ี สถานศึกษามีครูแนะแนวหรือครูที่รับผิดชอบ

ชั่วโมงแนะแนวจัดกิจกรรมตามเปาประสงคและเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐาน 2551 (  = 4.27, S.D.= 0.71) รองลงมา สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวที่เหมาะสม

สอดคลองกับความตองการจําเปนของนักเรียนโดยคํานึงถึงบริบทของโรงเรียน ทองถิ่น และชุมชน         

(  = 4.19, S.D.= 0.74) สถานศึกษามีครูแนะแนว/ครูที่รับผิดชอบชั่วโมงแนะแนวโดยมีแผนการจัด

กิจกรรมแนะแนวที่ชัดเจน (  = 4.17,S.D.= 0.71) สถานศึกษามีการวัดผลการจัดการเรียนรูและ          

การประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ (  = 3.98, S.D.= 0.76) สถานศึกษาบูรณาการ

กิจกรรมแนะแนวเขากับกลุมสาระการเรียนรูอื่นหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอ่ืน (  =3.90,S.D.= 0.74) 

ซ่ึงเทากับ สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวโดยมีรูปแบบวิธีการและกระบวนการที่หลากหลาย มีสื่อ

อุปกรณที่นาสนใจ (  = 3.90,S.D.= 0.87) ตามลําดับ อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ โดยเรียงลําดับ        

คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีตอบสนองตัวชี้วัด                

และมาตรฐานการเรียนรูดานการแนะแนวที่ชัดเจน (  = 3.15, S.D.= 0.53) สถานศึกษาประสาน              

ความรวมมือกับบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษาใหมีความเขาใจ มีเจตคตทิี่ดีเห็นความสําคัญ

ของงานแนะแนว (  = 3.06, S.D.= 0.35) และ สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัด

กิจกรรมแนะแนวอยางเปนระบบและตอเน่ือง มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (  = 2.84, S.D.= 0.57) 

ตามลําดับ 
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ตารางที่ 15 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการดําเนินงานแนะแนว 

                ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

                ดานการใหบริการแนะแนว (Y2)      

                        (n=43) 
 

ขอที ่
การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา  

 

 

S.D. 
 

ระดับ 
ดานการใหบริการแนะแนว 

 

1 
สถานศึกษาจัดใหมีบริการแนะแนวท่ีครอบคลุมทั้งดาน             

การแนะแนวอาชีพ การศึกษาตอ และดานชีวิตและสังคม 

 

4.16 
 

0.71 
 

มาก 

 

2 
สถานศึกษามีหองแนะแนว และหองใหคําปรึกษาที่นักเรียน

สามารถขอเขารับบริการไดโดยสะดวก  

 

3.00 
 

0.49 
 

ปานกลาง 

 

3 
สถานศึกษานําขอมูลนักเรียนรายบุคคลที่ไดจากการคัดกรอง       

ไปใชเปนฐานในการจัดบริการแนะแนวเชิงรุก 

 

4.02 
 

0.87 
 

มาก 

 

4 

สถานศึกษามีขอมูลเพ่ือการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ           

ที่ทนัสมัย รูปแบบบริการใหคําปรึกษาที่หลากหลาย                   

โดยการรวบรวมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี ขอมูลอินเทอรเน็ต            

 

2.80 

 

0.60 

 

ปานกลาง 

5 สถานศึกษาจัดใหมีบริการแนะแนวครบทั้ง 5 บริการ 3.95 0.66 มาก 

 

6 

สถานศึกษากําหนดภาระงานใหครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ         

รวมปองกัน แกไข และพัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการ            

แนะแนว 

 

3.90 

 

0.73 

 

มาก 

 

7 
สถานศึกษาจัดหลักสูตรกิจกรรมแนะแนวที่สงเสริมผูเรียน          

รูจักคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

 

3.91 
 

0.74 
 

มาก 

 

8 

สถานศึกษาใหบริการแนะแนวท่ีเสริมสรางทักษะชีวิต               

เชน การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง การคิดวิเคราะห

ตัดสินใจและแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

 

3.76 

 

0.84 

 

มาก 

 

9 
สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใหบริการ 

แนะแนวอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 

2.90 
 

0.59 
 

ปานกลาง 

 รวม 3.60 0.69 มาก 

  

 จากตารางท่ี 15 พบวา การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานการใหบริการแนะแนวโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.60, 

S.D. = 0.69) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก จํานวน 6 ขอ และระดับปานกลาง 
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จํานวน 3 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังน้ี สถานศึกษาจัดใหมีบริการ           

แนะแนวที่ครอบคลุมทั้งดานการแนะแนวอาชีพ การศึกษาตอ และดานชีวิตและสังคม (  = 4.16, 

S.D. = 0.71) รองลงมา สถานศึกษานําขอมูลนักเรียนรายบุคคลที่ไดจากการคัดกรองไปใชเปนฐาน        

ในการจัดบริการแนะแนวเชิงรุก (  = 4.02,S.D.= 0.87) สถานศึกษาจัดใหมีบริการแนะแนว                  

ครบทั้ง 5 บริการ (  = 3.95, S.D. = 0.66) สถานศึกษาจัดหลักสูตรกิจกรรมแนะแนวที่สงเสริม

ผูเรียน รูจักคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกไขปญหาอยางสรางสรรค (  = 3.91, S.D. = 0.74) 

สถานศึกษากําหนดภาระงานใหครูและบุคลากรที่เก่ียวของรวมปองกัน แกไขและพัฒนาผูเรียน              

โดยใชกระบวนการแนะแนว (  = 3.90, S.D. = 0.73) สถานศึกษาใหบริการแนะแนวที่เสริมสราง              

ทักษะชีวิต เชน การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง การคิดวิเคราะหตัดสินใจและแกไขปญหา

อยางสรางสรรค (  = 3.76, S.D.= 0.84) ตามลําดับ อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ โดยเรียงลําดับ           

คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังน้ี สถานศึกษามีหองแนะแนวและหองใหคําปรึกษาที่นักเรียน

สามารถขอเขารับบริการไดโดยสะดวก (  = 3.00, S.D.= 0.49) สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลการใหบริการแนะแนวอยางเปนระบบและตอเน่ือง (  =2.90, S.D.= 0.59) และ

สถานศึกษามีขอมูลเพ่ือการศึกษาตอ การประกอบอาชีพที่ทันสมัย รูปแบบบริการใหคําปรึกษา              

ที่หลากหลายโดยการรวบรวมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี ขอมูลอินเทอรเน็ต มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด           

(  = 2.80, S.D. = 0.60) ตามลําดับ             
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ตารางที่ 16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของการดําเนินงานแนะแนว 

               ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

               ดานการบริหารการจัดการแนะแนว (Y3) 

                 (n=43)            
 

ขอที ่
การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา  

 

 

S.D. 
 

ระดับ 
ดานการบริหารการจัดการแนะแนว 

 

1 
สถานศึกษากําหนดบุคลากรปฏิบัติงานแนะแนว                    

ไวในโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษาอยางชัดเจน 

 

3.63 
 

0.68 
 

มาก 

 

2 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการและกิจกรรมการดําเนินงาน      

แนะแนวไวในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการประจําป             

ของโรงเรียน 

 

3.67 

 

0.67 

 

มาก 

 

3 
สถานศึกษามีอัตรากําลังครูแนะแนวและหรือแตงตั้ง               

ครูที่มีคุณวุฒ/ิผานการอบรมทางการแนะแนว 

 

2.88 
 

0.65 
 

ปานกลาง 

 

4 
สถานศึกษาพัฒนาครูทุกคนใหมีความรู ความเขาใจ                

และตระหนักถึงความสําคัญของการแนะแนว  

 

2.71 
 

0.69 
 

ปานกลาง 

 

5 

สถานศึกษาสนับสนุนใหครูที่ทําหนาที่แนะแนวเขารับ              

การพัฒนา เชน การอบรม ศึกษาตอ ฯลฯ เพื่อใหมีคุณวุฒ ิ

ทางการแนะแนว 

 

3.92 

 

0.86 

 

มาก 

 

6 

สถานศึกษาบูรณาการงานแนะแนว ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน กิจกรรมนักเรียน รวมถึงระบบงานอ่ืนๆ ของโรงเรียน

โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่สงผลตอนักเรียน 

 

4.04 

 

0.67 

 

มาก 

 

7 

สถานศึกษากํากับ ติดตาม นิเทศ การดําเนินงานแนะแนว         

ตามแผนปฏิบัติการและนําผลการประเมินมาพัฒนา                

งานแนะแนวอยางตอเน่ือง  

 

2.97 

 

0.68 

 

ปานกลาง 

 รวม 3.40 0.70 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 16 พบวา การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานการบริหารการจัดการแนะแนว โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

(  = 3.40, S.D.= 0.70) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ และระดับปานกลาง              

3 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ สถานศึกษาบูรณาการงานแนะแนว 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมนักเรียนรวมถึงระบบงานอ่ืนๆ ของโรงเรียน โดยคํานึงถึง
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ประโยชนสูงสุดที่สงผลตอนักเรียน (  = 4.04, S.D. = 0.67) รองลงมา สถานศึกษาสนับสนุนใหครู 

ที่ทําหนาที่แนะแนวเขารับการพัฒนา เชน การอบรม ศึกษาตอฯลฯ เพ่ือใหมีคุณวุฒิทางการแนะแนว 

( = 3.92, S.D.= 0.86) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการและกิจกรรมการดําเนินงานแนะแนว                     

ไวในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน (  = 3.67,S.D.= 0.67) สถานศึกษา

กําหนดบุคลากรปฏิบัติงานแนะแนวไวในโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษาอยางชัดเจน             

(  = 3.63, S.D.= 0.68) ตามลําดับ อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต 

จากมากไปนอย ดังน้ี สถานศึกษากํากับ ติดตาม นิเทศการดําเนินงานแนะแนวตามแผนปฏิบัติการ

และนําผลการประเมินมาพัฒนางานแนะแนวอยางตอเน่ือง (  = 2.97, S.D. = 0.68) สถานศึกษา         

มีอัตรากําลังครูแนะแนวและหรือแตงตั้งครูที่มีคุณวุฒิ/ผานการอบรมทางการแนะแนว (  = 2.88, 

S.D. = 0.65) และ สถานศึกษาพัฒนาครูทุกคนใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ

ของการแนะแนว มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (  = 2.71, S.D.= 0.69) ตามลําดับ 

 

ตอนที่ 4 คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัด 

           สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธคุณลักษณะของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน             

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผูวิจัยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s product moment correlation coefficient) ดังรายละเอียดในตารางที่ 17 

 

ตารางที่ 17 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธคุณลักษณะของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

               มัธยมศึกษา เขต 8 
 

 X1 X2 X3 Xtot Ytot 

X1 1     

X2 .5830* 1    

X3 .5671* .6682* 1   

Xtot .8386* .8665* .8697* 1  

Ytot .2484 .3856* .5716* .4685* 1 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 17 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา (Xtot) มีความสัมพันธ             

กับการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

(Ytot) โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .4685           
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เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผูบริหารทั้ง 3 ดาน (X1 , X2 , X3) มีความสัมพันธกับการดําเนินงาน         

แนะแนวในสถานศึกษา (Ytot) โดยคุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีความสัมพันธกับการดําเนินงาน              

แนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มากที่สุดคือ                  

ดานสติปญญา (X3) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .5716 รองลงมา คือ  ดานแรงจูงใจ (X2) 

มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ .3856 และ ดานบุคลิกภาพ (X1) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

นอยที่สุด เทากับ .2484 

  

 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูบ ริหารที่ส งผลตอการดํา เ นินงานแนะแนว                     

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะห                 

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) พิจารณาตามตัวแปร           

ที่เขาสมการตามลําดับความสําคัญ มีรายละเอียดตามตารางที่ 18-21 ดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 18 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอ 

               การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

               เขต 8 โดยภาพรวม (Ytot) 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean  Squares F Sig 

Regression 17.056 1 17.056 124.574 .000 

Residual 35.051 256  0.137   

Total 52.107 257    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)   0.5721 

 ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R Squares)   0.3273 

 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjust R Squares) 0.3247 

 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) 0.369 

ตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

 

ตัวแปรท่ีเขาสมการ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

β Std.Error Beta 

คาคงที่ (Constant) 

1. ดานสติปญญา (X3) 

0.147 

0.937 

0.309 

0.084 

 

0.572 

0.474 

11.161 

.036* 

.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 จากตารางท่ี 18 พบวา ตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการ คือ ดานสติปญญา (X3) โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาโดยภาพรวม (Ytot) 

เทากับ 0.5721 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares) เทากับ 0.3273 หมายความวา คุณลักษณะ

ดานสติปญญา (X3) สามารถทํานายการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา โดยภาพรวม (Ytot)                

ไดรอยละ 32.73 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjust R Squares) เทากับ 0.3247 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error) เทากับ 0.369 ในลักษณะน้ีแสดงวา 

คุณลักษณะของผูบริหารดานสติปญญา (X3) สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา                 

โดยภาพรวม (Ytot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะห            

การถดถอยได ดังน้ี  
  Ŷtot =   0.147 + 0.937 (X3) 

 

ตารางที่ 19 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอ 

               การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

               เขต 8 ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว (Y1) 

 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

Regression 18.414 2 9.207 46.168 .000* 

Residual 50.853 255  .199   

Total 69.267 257    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)    0.5156 

 ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R Squares)   0.2658 

 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjust R Squares) 0.2630 

 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) 0.447 

ตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

 

ตัวแปรท่ีเขาสมการ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

β Std.Error Beta 

คาคงที่ (Constant) 

1.ดานบุคลิกภาพ  (X1) 

2.ดานสติปญญา (X3) 

0.714 

-0.272 

0.937 

0.440 

0.132 

0.123 

 

-0.134 

 0.580 

1.624 

-2.061 

 8.899 

.106 

.040* 

.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 19 พบวา ตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการ คือ ดานบุคลิกภาพ (X1) และ   

ดานสติปญญา (X3) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณในการทํานายการดําเนินงานแนะแนว             

ในสถานศึกษาดานการจัดกิจกรรมแนะแนว (Y1) เทากับ 0.5156 ประสิทธิภาพในการทํานาย                  

(R Squares) เทากับ 0.2658 หมายความวา ดานบุคลิกภาพ (X1) และดานสติปญญา (X3) สามารถ

ทํานายการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาดานการจัดกิจกรรมแนะแนว (Y1) ไดรอยละ 26.58                

คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjust R Squares) เทากับ 0.2630 ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานในการทํานาย (Standard error) เทากับ 0.447 ในลักษณะนี้แสดงวา ดานบุคลิกภาพ (X1) 

และดานสติปญญา (X3) สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาดานการจัดกิจกรรมแนะแนว 

(Y1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยได ดังน้ี  
  Ŷ1 =   0.714 - 0.272 (X1) + 0.937 (X3)  

 

ตารางที่ 20 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอ 

               การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

               เขต 8 ดานการใหบริการแนะแนว (Y2)                      

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

Regression 20.897 1 20.897 131.687 .000* 

Residual 40.624 256   0.159   

Total        61.52 257    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)   0.5828 

 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares )   0.3397 

 ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว  (Adjusted R Squares ) 0.3371 

 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) 0.399 

ตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการสติปญญาความรูความเขาใจ(X1) 

 

ตัวแปรท่ีเขาสมการ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

β Std.Error Beta 

คาคงที่ (Constant) 

1. ดานสติปญญา (X3) 

-0.214 

 1.037 

0.333 

0.090 

 

0.583 

-0.642 

11.476 

.521 

 .000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางท่ี 20 พบวา ตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการ คือ ดานสติปญญา (X3) โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาดานการให            

บริการแนะแนว (Y2) เทากับ 0.5828 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares) เทากับ 0.3397 

หมายความวา ดานสติปญญา  (X3) สามารถทํานายการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา                    

ดานการใหบริการแนะแนว (Y2) ไดรอยละ 33.97 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjust 

R Squares) เทากับ 0.3371 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error) เทากับ 

0.399 ในลักษณะน้ีแสดงวา ดานสติปญญา (X3) สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา          

ดานการใหบริการแนะแนว (Y2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการ

วิเคราะหการถดถอยได ดังนี้  
  Ŷ2 =   -0.214  + 1.037 (X3) 

  

ตารางที่ 21 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอ 

               การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

               เขต 8 ดานการบริหารการจัดการแนะแนว (Y3)                             

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

Regression 12.818 2 6.409 38.634 .000* 

Residual 42.303 255 0.166   

Total 55.121 257    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)   0.4821 

 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares )   0.2325 

 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  (Adjusted R Squares ) 0.2296 

 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard error) 0.406 

ตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

 

ตัวแปรท่ีเขาสมการ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

β Std.Error Beta 

คาคงที่ (Constant) 

1. ดานบุคลิกภาพ  (X1) 

2. ดานสติปญญา (X3) 

0.925 

-0.244 

0.920 

0.401 

0.120 

0.112 

 

-0.135 

 0.546 

 2.306 

-2.030 

 8.195 

.022* 

.043* 

.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 21 พบวา ตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการ คือ ดานบุคลิกภาพ (X1) และดาน

สติปญญา (X3) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณในการทํานายการดําเนินงานแนะแนว            

ในสถานศึกษาดานการบริหารการจัดการแนะแนว (Y3) เทากับ 0.4821 ประสิทธิภาพในการทํานาย 

(R Squares) เทากับ 0.2325 หมายความวา ดานบุคลิกภาพ (X1) ดานสติปญญา (X3) สามารถ

ทํานายการดําเ นินงานแนะแนวในสถานศึกษาดานการบริหารการจัดการแนะแนว  (Y3)                 

ไดรอยละ 23.25 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjust R Squares) เทากับ 0.2296 

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error) เทากับ 0.406 ในลักษณะน้ีแสดงวา 

ดานบุคลิกภาพ  (X1) ดานสติปญญา (X3) สงผลตอการดําเ นินงานแนะแนวในสถานศึกษา                   

ดานการบริหารการจัดการแนะแนว (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียน             

เปนสมการวิเคราะหการถดถอยได ดังน้ี  

  Ŷ3 =   0.925 - 0.244 (X1) + 0.920 (X3) 

  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอ                

การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

  1. ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ดานสติปญญาสงผลตอ

การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8              

โดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   Ŷtot =   0.147 + 0.937 (X3) 
  2. ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานบุคลิกภาพและ             

ดานสติปญญาสงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว (Y1) 

    Ŷ1 =   0.714 - 0.272 (X1) + 0.937 (X3) 

  3. ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาดานสติปญญาสงผลตอ   

การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                    

ดานการใหบริการแนะแนว (Y2) 

    Ŷ2 =   -0.214  + 1.037 (X3) 

  4. ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ดานบุคลิกภาพและ             

ดานสติปญญาสงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ดานการบริหารการจัดการแนะแนว (Y3) 

    Ŷ3 =   0.925 - 0.244 (X1) + 0.920 (X3)  

  5.ผลการวิเคราะหขอ มูลคุณลักษณะขอ งผู บ ริหารสถานศึกษาด านแรง จูง ใจ                     

ไมสงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา          



130 
 
เขต 8 แตมีความสัมพันธกัน โดยคุณลักษณะของผูบริหารควรประกอบดวยคุณลักษณะทั้ง 3 ดาน              

เปนองคประกอบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองมีครบทุกดานเพราะผูบริหาร                    

เปนผูนําในการดําเนินงานตางๆ ในสถานศึกษาใหสําเร็จเพ่ือมุงสูประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  จากผลสรุปคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนว              

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สามารถสรุปไดโดยแสดง               

ในแผนภูมิที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          หมายถึง   ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการถดถอย 

             β(.)   หมายถึง   คาประมาณของสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรตน 

                                     ที่สงผลตอตัวแปรตาม β (.)            

แผนภูมิที่ 10 สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยของคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงาน                       

                 แนะแนวในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

   

 

 

 

 

 

คุณลักษณะของผูบริหาร (Xtot) 
การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา (Ytot) 

Ŷtot            X3  

การจัดกิจกรรมแนะแนว ( Y1) 

 Ŷ1               X1, X3  

ดานแรงจูงใจ (X2) 

ดานสติปญญา (X3) 

β tot = .572, β1= .580, 

     β 2   = .583, β3= .546 

 

ดานบุคลิกภาพ (X1) 

β1= .580, β3= .546 

การใหบริการแนะแนว (Y2) 

            Ŷ2               X3  

การบริหารจัดการแนะแนว (Y3) 

  Ŷ3             X1, X3  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  2) การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 3) คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงาน

แนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 การวิจัยคร้ังน้ี                  

เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี 

จํานวน 48 แหง ผูใหขอมูลแหงละ 6 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการ                

ที่รับผิดชอบงานแนะแนว/หัวหนาวิชาการ หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน หัวหนางานแนะแนว               

ครูที่ทํางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 288 คน เคร่ืองมือที่ใช

ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดใชแบบสอบถาม (questionnair) เปนเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 

จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ

แบบสอบถาม ซ่ึงเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) จํานวน 5 ขอ จําแนกเปนเพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด ตําแหนงปจจุบัน ประสบการณในตําแหนงงานปจจุบัน ตอนที่ 2 คุณลักษณะ            

ของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตามแนวคิดของดูบริน(Dubrin) 

ตอนที่ 3 การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ตามแนวปฏิบัติของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ไดรับขอมูลกลับมา จํานวน 258 ฉบับ           

จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  8 คิดเปนรอยละ 89.58                

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (frequencies) คารอยละ (percentage) คามัชฌิม              

เลขคณิต (   ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เร่ือง คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงาน

แนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 8 สามารถสรุปผลได ดังน้ี 

1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          

เขต 8 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมาก             

ไปนอย คือ ดานแรงจูงใจ รองลงมา คือ ดานบุคลิกภาพ และดานสติปญญา ตามลําดับ 

2. การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูระดับมาก 2 ดาน และระดับ

ปานกลาง 1 ดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดกิจกรรม             

แนะแนว ซ่ึงเทากับดานการใหบริการแนะแนว และดานการบริหารการจัดการแนะแนว ตามลําดับ 

  3. คุณลักษณะของผูบริหารดานบุคลิกภาพและดานสติปญญาสงผลตอการดําเนินงาน        

แนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยางมีนัยสําคัญ             

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคุณลักษณะดานสติปญญาสงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ           

และดานสติปญญาสงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาดานการจัดกิจกรรมแนะแนว 

คุณลักษณะดานสติปญญาสงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาดานการใหบริการแนะแนว 

คุณลักษณะดานบุคลิกภาพและดานสติปญญาสงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา            

ดานการบริหารการจัดการแนะแนว  

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดนําไปสูการอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. จากผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับไดดังน้ี              

อันดับแรก ดานแรงจูงใจ รองลงมาดานบุคลิกภาพและดานสติปญญา ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไววา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปจจุบันเปนยุคของการแขงขัน

ทางดานความนิยมของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ประกอบกับ

ระบบการศึกษาปจจุบันมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก 

เชน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงทําใหผูบริหารมีแรงจูงใจ 

ปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในหนาที่ ตองการความมีชื่อเสียงและการยอมรับจากผู อ่ืน                    

มุงมั่นปฏิบัติงานใหมๆ ควบคุมการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบายและหลักการ เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน 
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มีสวนรวมในการวางแผนการทํางาน มีการไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ ให

เกียรติยกยองชมเชยครูที่ประสบผลสําเร็จสูสาธารณชน ในขณะเดียวกันยังพบวา ผูบริหารในปจจุบัน

มีบุคลิกลักษณะดี กลาแสดงออก มีความม่ันใจในตนเอง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะตองผานการอบรมพัฒนา

กอนแตงตั้งเปนผูบริหาร จึงสงผลใหมีบุคลิกที่ดีเปนที่นาเชื่อถือ และยังพบวา ผูบริหารสวนใหญมีการ

พัฒนาตนเองหาความรูอยางตอเน่ืองจะเห็นไดจากผูบริหารทุกคนจบการศึกษาปริญญาโทเปนอยางต่ํา 

เหลานี้เปนคุณลักษณะสําคัญของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

สอดคลองกับแนวคิดของ ดูบริน (Dubrin) ที่ไดกําหนดคุณลักษณะสวนบุคคลและทักษะที่นําไปสู         

การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพประกอบดวยดานบุคลิกภาพ ดานการจูงใจ และดานสติปญญา สอดคลอง

กับงานวิจัยของ สมถวิล ชูทรัพย ที่ไดศึกษาการพัฒนาเคร่ืองมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะผูบริหารที่มี

ประสิทธิภาพ พบวา คุณลักษณะผูบริหารที่มีประสิทธิภาพประกอบดวย 17 คุณลักษณะ คือ คุณลักษณะ

ทางกาย ทางบุคลิกภาพ ทางสังคม สวนบุคคล ดานความรู ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน                  

ดานวิชาชีพ ทางแรงจูงใจ ทางทักษะดานการบริหาร ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานภาวะผูนํา                 

ดานความสามารถในการวางแผนการทํางาน ดานความสามารถที่จะทํางานรวมกับคนอ่ืน                      

ดานความสามารถในการทํางานรวมกับชุมชน ดานความสามารถในฐานะผูนําดานศาสนา วัฒนธรรมและ

จริยธรรมและดานทัศนคติ สอดคลองกับงานวิจัยของ พินิจ ทางทอง ที่ไดศึกษาวิจัย เร่ือง แรงจูงใจ         

ในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5         

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5 จํานวน 234 คน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอแรงจูงใจ           

ในการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรสิทธิ์ คะลีลวน ไดวิจัยเร่ือง 

ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ                 

ทางการศึกษาของผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 91 คน ครู 322 คน รวม 413 คน ผลการวิจัยพบวา ระดับแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย 

เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับงานวิจัยของ นาวาวี  ยามา ที่ไดวิจัยเร่ือง แรงจูงใจ              

ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและหัวหนากลุมงานการบริหารงานบุคคล โรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส จํานวน 210 คน ผลการวิจัย พบวา ระดับ

แรงจูงใจในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาสตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและหัวหนากลุมงานการบริหารงานบุคคล              

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
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พระมหาบุญทัน อภิปุญโญ ไชยพัน ไดวิจัยเร่ือง การศึกษาคุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา 

เขต 4 จํานวน 341 คน ผลการวิจัย พบวา คุณลกัษณะดานบุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                

ตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4 โดยรวมอยูในระดับมาก

และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชัยพร  พันธุนอย ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะในสภาพ

ปจจุบันและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ              

ตามความคิดเห็นของครู จํานวน 333 คน ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะในสภาพปจจุบันของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษตามความคิดเห็นของครูดานบุคลิกภาพอยูในระดับมาก 

2. จากผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายดานพบวา อยูในระดับ

มาก 2 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมแนะแนวและดานการใหบริการแนะแนว และระดับปานกลาง 1 ดาน          

คือ ดานการบริหารการจัดการแนะแนว ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไววา                   

การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                 

อยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 ไดกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดกิจกรรมแนะแนวและใหบริการแนะแนวแกผูเรียนเปนสําคัญ

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท่ีไดกําหนดการบริหาร

ดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 3 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว ดานการใหบริการแนะแนว            

และดานการบริหารการจัดการแนะแนว อีกทั้งสถานศึกษาตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาจึงตองกําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการดําเนินงานแนะแนวไวในแผนพัฒนา

หรือแผนปฏิบัติการประจําป โดยการจัดกิจกรรมแนะแนวตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการแนะแนว               

เพ่ือรองรับการประเมินจากภายนอก มีการกําหนดบุคลากรผูปฏิบัติงานไวในโครงสรางการบริหารงาน

ที่ชัดเจน จัดครูรับผิดชอบชั่วโมงแนะแนว จัดใหมีบริการแนะแนวครบทั้ง 5 บริการ ครอบคลุมดาน

การศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกไขปญหา          

อยางสรางสรรค บูรณาการกิจกรรมแนะแนวเขากับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและกลุมสาระ           

การเรียนรูอื่น แตอยางไรก็ตามพบวา บางแหงแมจะมีการกําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 

การดําเนินงานแนะแนวไวในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาที่ชัดเจน              

แตในทางปฏิบัติน้ันยังไมไดรับการเอาใจใสอยางจริงจังจากผูรับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของ ครูแนะแนว        

ในสถานศึกษาบางแหงไมไดจบทางดานจิตวิทยาหรือการแนะแนวโดยตรง จบวิชาเอกอื่นมาจึงยังไมมี 

ความเขาใจในงานแนะแนวที่ลึกซ้ึง ใหความสําคัญและสงเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวไมตอเนื่องบางแหง

ครูแนะแนวขาดแตไมสามารถขออัตราเพ่ิมไดเพราะผูบริหารไมใหความสําคัญ บางแหงพบวาหองแนะแนว
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ไมมีหองใหคําปรึกษาท่ีเปนสัดสวนที่นักเรียนสามารถเขารับบริการได ครูและผูปกครองไดรับการสงเสริม           

ใหมีความรูความเขาใจ ตระหนักในความสําคัญของงานแนะแนวที่นอยมาก และประเด็นสําคัญท่ีทุกแหง

พบเหมือนกันคือ ผูบริหารขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานแนะแนวที่เปนระบบและตอเน่ือง            

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารบางคนไมไดใหความสําคัญและเอาใจใสอยางจริงจังกับงานแนะแนว 

ผูบริหารขาดความรูความเขาใจทางการแนะแนว สอดคลองกับงานวิจัยของ วรพร กสานติ์ศรี ที่ไดวิจัย 

เร่ือง การพัฒนาการดําเนินงานแนะแนวโรงเรียนพุทไธสง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัย

พบวา การดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนไมไดรับการเอาใจใสอยางจริงจังและชัดเจนทั้งทางดาน

ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของ ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานแนะแนวขาดความรู ความเขาใจ 

ประสบการณและทักษะดานกระบวนการดําเนินงานแนะแนว ขาดการดําเนินงานที่ตอเน่ืองเปนระบบ           

ผูบริหารขาดการกํากับ ติดตาม และการนิเทศภายในงานแนะแนวอยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรมในทาง

ปฏิบัติในการบริหารงานแนะแนว ผูปกครอง ชุมชนและผูที่เกี่ยวของในเขตบริการไมเขาใจและไมเห็น

ความสําคัญทางดานการแนะแนวของโรงเรียน สวนประเด็นที่พบวา บางแหงขาดแบบทดสอบ เชน 

แบบทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบวัดความถนัด เปนตน แตอยางไรก็ตามก็พบวา ผูบริหารสวนใหญ

ใหการสนับสนุนเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตบริการแกนักเรียนอยางทั่วถึง นักเรียนสามารถใช           

และเขาถึงเทคโนโลยีใหมๆได เชน การสมัครเขาศึกษาตอในสถาบันตาง ๆ ผานทางระบบอินเตอรเน็ต             

การเขาถึงเว็บไซตของสถาบันทางการศึกษา เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ แกมบิล (Gambil) ที่ได

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใหบริการแนะแนว จากการสํารวจกลุมตัวอยางในโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนตนที่มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาการใหบริการใหคําปรึกษาดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

โดยการเขาระบบสืบคนทาง World Wide Web (WWW) ผลการตรวจสอบพบวา เปนเคร่ืองมือที่มี

ประโยชนในการใชแนะแนว การใหคําปรึกษา การแนะแนวของผูใหคําปรึกษาตองพัฒนาไปสูการใช

เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน จุดประสงคทั้งหมดเพื่อจัดหารูปแบบการบริการใหคําปรึกษาท่ีหลากหลาย                  

โดยการรวบรวมเคร่ืองมือเทคโนโลยีคอมพิวเตอรโดยเฉพาะแหลงขอมูลอินเทอรเน็ต ใหประโยชน            

แกนักเรียนได และในขณะเดียวกันพบวา บางแหงมีการใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผน             

ดานการดําเนินงานแนะแนว สงเสริมบูรณาการงานแนะแนวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน                  

โดยมอบหมายใหครูประจําชั้นมีสวนรวมในการคัดกรองผูเรียนเพ่ือปองกัน แกไข และสงเสริมนักเรียน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ วิภา  ชัยยะ ที่ไดศึกษาวิจัย เร่ือง การบริหารงานแนะแนวมิติใหมในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ทุกฝาย              

ที่ เกี่ยวของกับการแนะแนวควรมีสวนรวมในการวางแผนดานโครงสรางระบบงานแนะแนว                  

ดานบุคลากรแนะแนว ดานงบประมาณ และดานการจัดการแนะแนว โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารงานแนะแนวระดับจังหวัด จัดตั้งศูนยแนะแนวประจําจังหวัด สถานศึกษาควรดําเนินงาน              

ตามแผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการประสานความรวมมือกับทุกฝายโดยเฉพาะงานระบบดูแล
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ชวยเหลือนักเรียน พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการแนะแนว ที่สําคัญทุกฝายที่เก่ียวของควรปฏิบัติ

ตามบทบาทหนาที่ของตนเองอยางจริงจัง                

 3. ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะของผูบริหารดานสติปญญาสงผลตอการดําเนินงาน  

แนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยรวม ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะวา คุณลักษณะดังกลาวเปนองคประกอบที่สําคัญของผูบริหารในฐานะผูนําของสถานศึกษา                

ที่มีหนาที่บริหารงานตางๆ ในสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

ดังนั้นหากผูบริหารในฐานะผูนําเปนผูมีคุณลักษณะดานสติปญญา มีความรู ไหวพริบดี มีวิสัยทัศน                    

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค เปนผูนําในการแสวงหาความรูขอมูลขาวสารเพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงาน

ยอมสงผลตอการดําเนินงานในสถานศึกษาทุกดาน โดยเฉพาะยุคปจจุบันที่กาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

ในประเด็นที่พบวา ผูบริหารบางคนมีความรูดี มีไหวพริบ มีความคิดสรางสรรคมีความรับผิดชอบ           

แตก็ยังพบวา ผูบริหารบางคนขาดวิสัยทัศน ไมมีกลยุทธในการปฏิบัติงานจึงเขาถึงความรูสึกนึกคิด

ของผูปฏิบัติงานไดไมดีพอ มีการมอบงานใหทําที่ไมตรงกับความรู ความสามารถและความถนัด            

ของผูปฏิบัติงาน แตอยางไรก็ตามพบวา ผูบริหารบางคนใหความสําคัญกับการศึกษาโดยการศึกษาตอ

ในระดับที่สูงขึ้นโดยเห็นไดจากมีผูบริหารจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีการไปศึกษาดูงานท้ังใน 

และตางประเทศ เขารวมประชุม อบรม สัมมนาสม่ําเสมอ เปดใจกวางรับประสบการณและนวัตกรรม

ใหมๆ และยังใหการสนับสนุนผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดไปอบรม สัมมนาและศึกษาตอดวย            

แสดงใหเห็นวา คุณลักษณะของผูบริหารยอมสงผลตอการดําเนินงานทุกๆ ดาน สอดคลองกับงานวิจัย

ของเอคิน (Eakin) ที่ไดศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารโรงเรียน St.Louis พบวา คุณลักษณะ          

ของผูนําอยูในระดับมากและคุณลักษณะทีจํ่าเปนตองมีและทําใหประสบความสําเร็จ คือ ความรับผิดชอบ 

ความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบเฉียบแหลม มีความยืดหยุนในหนาที่ มีความเขาใจในระบบครอบครัว

ของผูรวมงานในแตละคน นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยของปรารภ หลงสมบุญ ที่ไดวิจัยเร่ือง 

คุณลักษณะของผูบริหารท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการมีสวนรวม              

ของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ขอเสนอแนะ 

 

เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ            

และประสิทธิผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ไดดีขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 



137 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. จากผลการวิจัยที่พบวา คุณลักษณะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 อยูในระดับมากทุกดาน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสติปญญาอยูลําดับสุดทาย 

ดังน้ัน หากมีความพรอมในเร่ืองเวลาและการเงิน ผูบริหารควรมีการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น            

กันทุกคนเพื่อเปนแบบอยางท่ีดีแกครูและผูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และใหการสนับสนุน สงเสริม 

 2. จากผลการวิจัยที่พบวา การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่             

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก แสดงวา ผูบริหารสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมแนะแนว และการใหบริการ

แนะแนวของสถานศึกษา แตในขณะเดียวกันก็ยังพบวา ดานการบริหารการจัดการแนะแนว                    

มีคา มัชฌิมเลขคณิตต่ํา สุดโดยอยูในระดับปานกลาง  ทั้ งนี้อาจเปนเพราะบางสถานศึกษา                  

มีครูแนะแนวท่ีไมไดจบทางดานจิตวิทยาหรือการแนะแนวโดยตรงและบางแหงมีครูแนะแนวนอย           

ไมพอกับจํานวนนักเรียน และยังพบวาบางแหงครูที่ทําหนาที่แนะแนวตองรับภาระงานดานการสอน

หรืองานอ่ืนๆ ดวย ทําใหมีภาระงานมาก ตลอดจนบางแหงผูบริหารขาดการสงเสริมใหตระหนัก                 

เห็นความสําคัญและคุณคาของงานแนะแนว ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม นิเทศการดําเนินงาน            

แนะแนวที่นอยมากและไมตอเนื่อง ดังน้ัน ควรมีการเพ่ิมอัตรากําลังครูที่จบทางดานการแนะแนว         

และควรสงเสริมใหครู บุคลากร และผูปกครองไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการแนะแนว 

3. จากผลการวิจัยที่พบวา คุณลักษณะของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับ                   

การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                    

แสดงให เห็นว า  ควรมีการพัฒนาวิชาชีพ ผูบริหารเ พ่ือ นํา ไปสู การเปนผูบ ริหารมืออาชีพ                     

เปนการเตรียมบุคคลเขาสูตําแหนงผูบริหารเพื่อการกาวเขาสูสังคมอาเซียนอยางเต็มความภาคภูมิใจ 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ตามท่ีผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยดังกลาวไวขางตน เพ่ือใหงานวิจัยเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ไดแพรหลายเปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหาร นักวิชาการ

และผูสนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงาน                

แนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือสังกัดอ่ืน  

2. ควรมีการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ไมใชผูบริหารเพ่ือจะไดทราบขอมูลที่เปนจริง 

3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะดานอ่ืน ๆ ของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงาน                

แนะแนวในสถานศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 

 

 ผูวิจัยไดเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานทางการศึกษา เพ่ือประเมินคาความเที่ยงตรง                

ของเคร่ืองมือหรือความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จํานวน 5 คน ดังนี้ 

 1. ดร.ณรินทร  ชํานาญดู 

 วุฒิการศึกษา   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา  

     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ตําแหนงงาน   ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห จังหวัดกาญจนบุรี  
  

 2. นายรัชชัยย  ศรสุวรรณ 

 วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)การบริหารการศึกษา  

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ตําแหนง   ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง จังหวัดราชบุรี   
  

 3. นายสุรัตน   อังกุรวิโรจน 

 วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สถิติการศึกษา  

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ตําแหนงงาน  ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี 
  

 4. นางสาวลินดา  วิชาดากุล 

 วุฒิการศึกษา  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อม.)ภาษาไทย  

    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ตําแหนงงาน  ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี 
  

 5. นางนิชาภา  อธิชลินธร 

 วุฒิการศึกษา   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จิตวิทยาชุมชน 

     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ตําแหนงงาน ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

รายช่ือสถานศึกษาที่ใชในการทดลองเครื่องมือวิจัย (try out) 
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รายชื่อสถานศึกษาที่ใชในการทดลองเคร่ืองมือวิจัย (try out) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1. โรงเรียนแคทรายวิทยา          1. โรงเรียนประชามงคล 

        2. โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา          2. โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ 

                  3. โรงเรียนทามะกาวิทยาคม 

  

  

  

  

  

  

จังหวัดราชบุรี     จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาคผนวก ค 

คาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
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****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale         Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 

                if Item        if Item         Total         Multiple           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 

 

A1           240.5667        63.0126        .6284         .               .8079 

A2           240.7333        60.2023        .5645         .               .8043 

A3           240.7667        61.3575        .6955         .               .8039 

A4           241.3667        65.6195        .4344         .               .8144 

A5           240.9000        62.9897        .3216         .               .8130 

A6           241.3333        64.7126        .5294         .               .8121 

A7           241.1333        66.1195        .0842         .               .8185 

A8           241.3333        67.3333       -.1104         .               .8199 

A9           240.7333        60.2023        .5645         .               .8043 

A10          240.7667        61.3575        .6955         .               .8039 

A11          241.3667        65.6195        .4344         .               .8144 

A12          240.9000        62.9897        .3216         .               .8130 

A13          241.3333        64.7126        .5294         .               .8121 

A14          241.2667        64.0644        .4976         .               .8109 

A15          240.5667        63.0126        .6284         .               .8079 

A16          240.7333        60.2023        .5645         .               .8043 

B17          240.7667        61.3575        .6955         .               .8039 

B18          241.3667        65.6195        .4344         .               .8144 

B19          240.9000        62.9897        .3216         .               .8130 

B20          241.3333        64.7126        .5294         .               .8121 
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B21          241.2667        64.0644        .4976         .               .8109 

B22          239.4333        66.3230        .1956         .               .8165 

B23          240.8000        62.3034        .5576         .               .8072 

B24          240.5667        63.0126        .6284         .               .8079 

B25          241.3000        64.2172        .5373         .               .8109 

B26          241.3333        64.7126        .5294         .               .8121 

B27          241.3333        65.1264        .4267         .               .8133 

B28          241.3667        67.8954       -.3293         .               .8211 

B29          240.7333        60.2023        .5645         .               .8043 

B30          240.7667        61.3575        .6955         .               .8039 

C31          241.3667        65.6195        .4344         .               .8144 

C32          240.9000        62.9897        .3216         .               .8130 

C33          241.3333        64.7126        .5294         .               .8121 

C34          241.2667        64.0644        .4976         .               .8109 

C35          240.3667        67.0678       -.0546         .               .8187 

C36          240.3667        67.0678       -.0546         .               .8187 

C37          240.3667        67.6195       -.2381         .               .8203 

C38          240.3667        67.0678       -.0546         .               .8187 

C39          241.3667        67.1368       -.0776         .               .8189 

C40          241.5333        63.7057        .3672         .               .8119 

C41          241.3667        67.0678       -.0546         .               .8187 

C42          241.8333        69.5920       -.3458         .               .8290 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 

C43          239.8000        67.4759       -.0960         .               .8231 

C44          239.7667        68.5299       -.2065         .               .8270 

C45          240.9000        64.5759        .2574         .               .8147 

D1           239.5000        66.8103        .0069         .               .8189 

D2           239.7000        68.5621       -.2386         .               .8257 

D3           241.6667        67.3333       -.0768         .               .8241 

D4           240.3000        66.5621        .0568         .               .8181 

D5           240.0333        68.2402       -.1905         .               .8251 

D6           240.3000        66.6310        .0429         .               .8183 

D7           241.1667        67.7299       -.1380         .               .8229 

D8           241.8667        64.1885        .3065         .               .8135 

D9           241.4333        66.3920        .1723         .               .8167 

E10          241.5333        63.7057        .3672         .               .8119 

E11          241.4333        66.2540        .2189         .               .8163 

E12          241.8333        69.5920       -.3458         .               .8290 

E13          239.8000        67.4759       -.0960         .               .8231 

E14          239.7667        68.5299       -.2065         .               .8270 

E15          240.9000        64.5759        .2574         .               .8147 

E16          241.1333        65.2230        .2082         .               .8158 

E17          241.1667        67.7299       -.1380         .               .8229 

E18          241.8667        64.1885        .3065         .               .8135 

F19          241.4333        66.0471        .2890         .               .8157 

F20          241.5333        63.7057        .3672         .               .8119 
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F21          241.4333        66.2540        .2189         .               .8163 

F22          240.4333        66.8747        .0100         .               .8181 

F23          240.4333        66.8747        .0100         .               .8181 

F24          240.7667        67.7023       -.1083         .               .8278 

F25          240.2000        65.8897        .1337         .               .8172 

 

Reliability Coefficients    70 items 

 

Alpha =   .8176           Standardized item alpha =   .8360 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวมรวมขอมูล 

รายชื่อสถานศึกษากลุมตัวอยางใหขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

รายชื่อสถานศึกษากลุมตัวอยางใหขอมูล 

 

 

1.โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 1.โรงเรียนกาญจนานุเคราะห 

2.โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 2.โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม 

3.โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ 3.โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง 

4.โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง 4.โรงเรียนวิสุทธรัิงษ ี

5.โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 5.โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 

6.โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม 6.โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 

7.โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 7.โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง 

8.โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 8.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 

9.โรงเรียนหนองโพวิทยา 9.โรงเรียนเทพมงคลรังษ ี

10.โรงเรียนทามะขามวิทยา 10.โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี 

11.โรงเรียนสายธรรมจันทร 11.โรงเรียนทามะกาปุญสิริวิทยา 

12.โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 12.โรงเรียนพังตรุราษฏรรังสรรค 

13.โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง 13.โรงเรียนทาเรือพิทยาคม 

14.โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 14.โรงเรียนพนมทวนชูปถัมภ 

15.โรงเรียนโพหักวงศสมบูรณราษฎรอุปถัมภ 15.โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม  

16.โรงเรียนคุรุราษฎรรังสฤษฎ 16โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 

17.โรงเรียนปากทอพิทยาคม 17.โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม 

18.โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา 18.โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 

19.โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 19.โรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี 

20.โรงเรียนโสภณศิริราษฏร                             20.โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา 

21.โรงเรียนดานทับตะโกวิทยา 21.โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา 

22.โรงเรียนบานคาวิทยา 22. โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก 

23.โรงเรียนชองพรานวิทยา 23.โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

 24.โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 

 25.โรงเรียนเลาขวัญราษฎรบํารุง 

  

  

จังหวัดราชบุรี            จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง คุณลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

........................................ 

คําช้ีแจง  ในการตอบแบบสอบถาม 

  1. แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบคณุลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอ                  

การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

  2. ผูตอบแบบสอบถามนี้ ประกอบดวย  

- ผูอํานวยการสถานศึกษา     จํานวน 1 คน 

- รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบงานแนะแนว/หัวหนาวิชาการ  จํานวน 1 คน 

- หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน     จํานวน 1 คน 

- หัวหนางานแนะแนว                  จํานวน 1 คน 

- ครูที่ปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน    จํานวน 1 คน 

- ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา     จํานวน 1 คน 

  3. แบบสอบถามฉบับน้ี มี 3 ตอน ประกอบดวย 

      ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 

      ตอนที่ 2 คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  45 ขอ 

      ตอนที่ 3 การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา จํานวน  25 ขอ 

 4. ผูวิจัยขอความอนุเคราะหผูอํานวยการสถานศึกษา   มอบหมายใหรองผูอํานวยการ/

หัวหนาวิชาการที่รับผิดชอบงานแนะแนว และครูที่เก่ียวของไดกรอกขอมูลตามความเปนจริงมากที่สุด 

ขอมูลที่ทานใหน้ีไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทานและหนวยงานอื่น ๆ  

 5. เพ่ือความสมบูรณของแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบพระคุณ                   

มา ณ โอกาสนี้ 

                                                     จีรภา  แสงแกว 

     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1   ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 

1. เพศ 

          ชาย       

    หญิง 

2. อาย ุ

          20 - 30 ป                                               

          31 - 40 ป                                                      

          41 - 50 ป  

          50 ป  ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

          ปริญญาตรี                      

          ปริญญาโท                 

         ปริญญาเอก 

4. ตําแหนงปจจุบัน 

          ผูอํานวยการสถานศึกษา 

          รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบงานแนะแนว/หัวหนาวิชาการ 

          หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

          หัวหนางานแนะแนว 

          ครูที่ปฏบิัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

          ครูประจําชั้น / ครูที่ปรึกษา 

5. ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน 

          นอยกวา 10 ป                       

           10 – 20 ป                           

           21 - 30 ป       

           30 ป ขึ้นไป 

 

 

[      ]  1 

 

 

 

 

[      ]  2 

 

 

 

[      ]  3 

 

 

 

 

 

 

[      ]  4 

 

 

 

 

[      ]  5 
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ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร 

คําช้ีแจง 

 1.แบบสอบถามนี้ เปนขอคําถามเ ก่ียวกับคุณลักษณะของผู บ ริหารในสถานศึกษา                     

ประกอบดวยคุณลักษณะในเร่ืองตอไปน้ี 1) บุคลิกภาพ 2) ภาวะผูนําดานการจูงใจ 3) ภาวะผูนําดาน

สติปญญา ขอใหทานประเมินขอคําถามจากสภาพเปนจริงที่เกิดขึ้นมากที่สุดโดยทําเคร่ืองหมาย/             

ลงในชองระดับการปฏิบัติวา ปรากฏในสถานศึกษาของทานมากนอยเพียงใด               

 2.ระดับการปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาจัดเปนระดับ ดังน้ี 

 ระดับ 5 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากที่สุดใหมีคานํ้าหนักคะแนน 5 คะแนน 

 ระดับ 4 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากใหมีคาน้ําหนักคะแนน 4 คะแนน 

 ระดับ 3 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับปานกลางใหมีคาน้ําหนักคะแนน3 คะแนน 

 ระดับ 2 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับนอย ใหมีคาน้ําหนักคะแนน 2คะแนน 

 ระดับ 1 หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับนอยที่สุดใหมีคานํ้าหนักคะแนน 1คะแนน 

 

     

 

ขอ 

 

คุณลักษณะของผูบริหาร 

คานํ้าหนักคะแนน สําหรับ     

ผูวิจัย 

5 4 3 2 1 

ดานบุคลิกภาพ 

1. ผูบริหารมีบุคลิกลักษณะดี มีความม่ันใจในตนเอง      [    ]  6 
 

2. 
ผูบริหารเปนผูนําในการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร         

เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงาน 

      

[    ]  7 

3. ผูบริหารสุภาพ นอบนอมถอมตน ไมวางอํานาจ      [    ]  8 

4. ผูบริหารมอบหมายงานโดยยึดถือความยุติธรรม                      [    ]  9 

5. ผูบริหารใหเกียรติ ยกยองและใหความสําคัญกับผูอื่น      [   ] 10 

6. ผูบริหารกลาแสดงออกและเขาสังคมไดด ี      [   ] 11 

7. ผูบริหารสามารถสรางพลังกลุมและสรางทีมงานไดด ี      [   ] 12 
 

8. 
ผูบริหารมีความเฉียบขาดในการแสดงความคิดเห็น              

และความตองการ 

      

[   ] 13 

9. ผูบริหารควบคุมอารมณได จิตใจม่ันคงไมเอาแตอารมณ      [   ] 14 

10 ผูบริหารมีอารมณขันในบางสถานการณ                  [   ] 15 

11 ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการทํางาน      [   ] 16 
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ขอ 

 

คุณลักษณะของผูบริหาร 

คานํ้าหนักคะแนน สําหรับ     

ผูวิจัย 

5 4 3 2 1 

12 ผูบริหารมีความโอบออมอารีเห็นอกเห็นใจผูอื่น      [   ] 17 
 

13 
ผูบริหารทุมเทในการทํางานจนผูรวมงานเห็นและเกิดการ

ทุมเทดวย 

      

[   ] 18 

14 ผูบริหารมีวุฒิภาวะทางอารมณ      [   ] 19 

15 ผูบริหารมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน      [   ] 20 
 

16 
ผูบริหารมีความเชื่อในการควบคุมตนเองวาความสําเร็จหรือ

ความลมเหลวของงานไมไดเกิดจากโชคชะตา 

      

[   ] 21 

ดานการจูงใจ 

17 ผูบริหารมีความมุงม่ันที่จะประสบผลสําเร็จในหนาที ่      [  ]  22 
 

18 
ผูบริหารตองการประสบความสําเร็จและการยอมรับ            

จากผูอ่ืน 

      

[  ]  23 

 

19 
ผูบริหารควบคุมการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบาย 

และหลักการ  

      

[  ]  24 

20 ผูบริหารมีการชมเชย /ใหรางวัล แกผูปฏิบัติงาน       [  ]  25 
 

21 
ผูบริหารเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวม                     

ในการวางแผนและแสดงความคิดเห็นในการทํางาน 

      

[  ]  26 

 

22 
ผูบริหารสนับสนุนผูปฏิบัติงานเขารวมประชุม  อบรม      

และสัมมนา  

      

[  ]  27 

 

23 
 

ผูบริหารมอบหมายงานที่ตรงกับความรู ความสามารถ   

และความถนัดของผูปฏิบัติงาน 

      

[  ]  28 

24 ผูบริหารมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูปฏิบัติงานทุกคน      [  ]  29 

25 ผูบริหารสนับสนุนสื่อ อุปกรณ งบประมาณและอื่นๆ      [  ]  30 

26 ผูบริหารเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานเขาพบไดสะดวก      [  ]  31 

27 ผูบริหารใหเกียรติ ยกยอง ผูปฏิบัติงาน       [  ]  32 
 

28 
ผูบริหารมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                   

เชน การพิจารณาความดีความชอบ เปนตน 

      

[  ]  33 

 

29 
ผูบริหารกําหนดมาตรฐานการทําความด/ีความชั่ว ถูก/ผิด 

โดยไมยึดถือประเพณีวัฒนธรรมของคนใดคนหนึ่ง 

      

[  ]  34 
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ขอ 

 

คุณลักษณะของผูบริหาร 

คานํ้าหนักคะแนน สําหรับ     

ผูวิจัย 

5 4 3 2 1 
 

30 
ผูบริหารมีความมุงม่ันตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานใหมๆ         

ใหประสบผลสําเร็จ 

      

[   ] 35 

ดานสติปญญา  

31 ผูบริหารมีเชาวปญญา ไหวพริบและปฏิภาณด ี      [   ] 36 

32 ผูบริหารมีการตัดสินใจและมีกลยุทธการปฏิบัติงาน      [   ] 37 

33 ผูบริหารมีความรู ความสามารถทางการบริหาร      [   ] 38 

34 ผูบริหารแสวงหาความรู ความกาวหนาในอาชีพ       [   ] 39 

35 ผูบริหารมีความเชี่ยวชาญสามารถใหความรูและฝกอบรม       [   ] 40 

36 ผูบริหารเปนผูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค      [   ] 41 

37 ผูบริหารเปนผูที่มีความคิดกวางไกลหลายแงมุม       [   ] 42 
 

38 
ผูบริหารสามารถเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูปฏิบัติงานได

เปนอยางด ี

      

[   ] 43 

39 ผูบริหารมีความยืดหยุนในการคิด      [   ] 44 
 

40 
ผูบริหารมอบหมายงานโดยพิจารณาจุดเดนจุดดอย             

ของบุคคล             

      

[   ] 45 

 

41 
ผูบริหารสามารถเผชิญปญหาไดทุกสถานการณและพรอม     

ที่จะตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว 

      

[   ] 46 

 

42 
ผูบริหารนําวิสัยทัศนและกลยุทธไปประยุกตใชและกําหนด

นโยบายระยะยาวได 

      

[   ] 47 

43 ผูบริหารเปดใจกวางรับประสบการณและนวัตกรรมใหมๆ      [   ] 48 

44 ผูบริหารมีทักษะสามารถเขาถึงและใชเทคโนโลยีใหมๆได           [   ] 49 

45 ผูบริหารเพ่ิมประสบการณโดยรวมประชุม อบรม สัมมนา       [   ] 50 
 

ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารในสถานศึกษาของทาน 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

คําช้ีแจง   

1. แบบสอบถามน้ีเปนขอคําถามเก่ียวกับการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาประกอบดวย                   

แนวปฏิบัติ 3 ดาน คือ 1) ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว 2) ดานการใหบริการแนะแนว 3) ดาน               

การบริหารการจัดการแนะแนว ขอใหทานประเมินขอคําถามจากสภาพเปนจริงที่ เกิดขึ้นมากที่สุด                     

โดยทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองระดับการปฏิบัติ วาปรากฏมากนอยเพียงใดในสถานศึกษาของทาน 

 2.ระดับปฏิบัติการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาจัดเปนระดับ ดังนี ้

 ระดับ 5 หมายถึง การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด ใหมีคานํ้าหนัก

คะแนน 5 คะแนน 

 ระดับ 4 หมายถึง การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาอยูในระดับมาก ใหมีคาน้ําหนัก

คะแนน 4 คะแนน 

 ระดับ 3 หมายถึง การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง ใหมีคา

นํ้าหนักคะแนน 3 คะแนน 

 ระดับ 2 หมายถึง การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาอยูในระดับนอย ใหมีคาน้ําหนัก

คะแนน 2 คะแนน 

 ระดับ 1 หมายถึง การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด ใหมีคา

นํ้าหนักคะแนน 1 คะแนน       

 

ขอ 

 

การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

คานํ้าหนักคะแนน สําหรับ         

ผูวิจัย 

5 4 3 2 1 

ดานการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 

1 

สถานศึกษามีครูแนะแนวหรือครูที่รับผิดชอบชั่วโมง          

แนะแนวจัดกิจกรรมตามเปาประสงคและเจตนารมณ        

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 

      

 

[   ] 51 

 

2 
สถานศึกษามีครูแนะแนว/ครูที่รับผิดชอบชั่วโมง              

แนะแนวโดยมีแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีชัดเจน 

      

[   ] 52 

 

3 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวที่เหมาะสม สอดคลองกับ

ความตองการจําเปนของนักเรียนโดยคํานึงถึงบริบท          

ของโรงเรียน ทองถิ่น และชุมชน 

      

[   ] 53 

 

4 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวโดยมีรูปแบบวิธีการ         

และกระบวนการที่หลากหลาย มีสื่ออุปกรณที่นาสนใจ 

      

[   ] 54 



168 

 

 

ขอ 

 

การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

คานํ้าหนักคะแนน สําหรับ         

ผูวิจัย 

5 4 3 2 1 
 

5 
สถานศึกษามีการวัดผลการจัดการเรียนรูและการ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ 

     [   ] 55 

 

6 
สถานศึกษาบูรณาการกิจกรรมแนะแนวเขากับกลุมสาระ

การเรียนรูอ่ืนหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอื่น 

      

[   ] 56 

 

7 

สถานศึกษาประสานความรวมมือกับบุคลากรภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาใหมีความเขาใจ มีเจตคติที่ดีเห็น

ความสําคัญของงานแนะแนว  

      

[   ] 57 

 

8 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวที่ตอบสนองตัวชี้วัดและ

มาตรฐานการเรียนรูดานการแนะแนวที่ชัดเจน 

      

[   ] 58 

 

9 
สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล                   

การจัดกิจกรรมแนะแนวอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

      

[   ] 59 

ดานการใหบริการแนะแนว 
 

10 
สถานศึกษาจัดใหมีบริการแนะแนวที่ครอบคลุมทั้งดาน

การแนะแนวอาชีพ การศึกษาตอ และดานชีวิตและสังคม 

      

[   ] 60 

 

11 
สถานศึกษามีหองแนะแนว และหองใหคําปรึกษา             

ที่นักเรียนสามารถขอเขารับบริการไดโดยสะดวก  

      

[   ] 61 

 

12 
สถานศึกษานําขอมูลนักเรียนรายบุคคลที่ไดจากการ         

คัดกรองไปใชเปนฐานในการจัดบริการแนะแนวเชิงรุก 

      

[   ] 62 

 

13 

สถานศึกษามีขอมูลเพ่ือการศึกษาตอ การประกอบอาชีพ

ที่ทันสมัย รูปแบบบริการใหคําปรึกษาที่หลากหลาย           

โดยการรวบรวมเคร่ืองมือ เทคโนโลยี ขอมูลอินเทอรเน็ต     

      

 

[   ] 63 

14 สถานศึกษาจัดใหมีบริการแนะแนวครบท้ัง 5 บริการ      [   ] 64 

 

15 

สถานศึกษากําหนดภาระงานใหครูและบุคลากร              

ที่เก่ียวของรวมปองกัน แกไข และพัฒนาผูเรียนโดยใช

กระบวนการแนะแนว 

      

[   ] 65 

 

16 

สถานศึกษาจัดหลักสูตรกิจกรรมแนะแนวที่สงเสริมผูเรียน

รูจักคิดวิเคราะห ตัดสินใจและแกไขปญหา                    

อยางสรางสรรค 

      

 

 

[   ] 66 



169 

 

 

ขอ 

 

การดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

คานํ้าหนักคะแนน สําหรับ         

ผูวิจัย 

5 4 3 2 1 

 

17 

สถานศึกษาใหบริการแนะแนวที่เสริมสรางทักษะชีวิต        

เชน การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง การคิด

วิเคราะหตัดสินใจและแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

      

 

[   ] 67 

 

18 
สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล                   

การใหบริการแนะแนวอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

      

[   ] 68 

 ดานการบริหารการจัดการแนะแนว 
 

19 
สถานศึกษากําหนดบุคลากรปฏิบัติงานแนะแนวไวใน         

โครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษาอยางชัดเจน 

      

[   ] 69 

 

20 

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการและกิจกรรม                  

การดําเนินงานแนะแนวไวในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติ

การประจําปของโรงเรียน 

      

[   ] 70 

 

21 
สถานศึกษามีอัตรากําลังครูแนะแนวและหรือแตงตั้ง         

ครูที่มีคุณวุฒ/ิผานการอบรมทางการแนะแนว 

      

 

[   ] 71 
 

22 
สถานศึกษาพัฒนาครูทุกคนใหมีความรู ความเขาใจ          

และตระหนักถึงความสําคัญของการแนะแนว  

      

[   ] 72 

 

23 

สถานศึกษาสนับสนุนใหครูที่ทําหนาที่แนะแนวเขารับการ

พัฒนา เชน การอบรม ศึกษาตอ ฯลฯ เพ่ือใหมีคุณวุฒิ

ทางการแนะแนว 

      

[   ] 73 

 
 

24 

สถานศึกษาบูรณาการงานแนะแนว ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน กิจกรรมนักเรียน รวมถึงระบบงานอ่ืนๆ             

ของโรงเรียนโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่สงผล              

ตอนักเรียน 

      
 

[   ] 74 

 

25 

สถานศึกษากํากับ ติดตาม นิเทศ การดําเนินงานแนะแนว   

ตามแผนปฏิบัติการและนําผลการประเมินมาพัฒนา         

งานแนะแนวอยางตอเน่ือง  

      

[   ] 75 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาของทาน 
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณในความรวมมือเปนอยางสูง 
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