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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 2) ระดับ
การจัด บริการแนะแนว และ 3) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนว 
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร หัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนว และครูประจำชั้นในโรงเรียน 
เฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 145 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ 
ขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
 2. การจัดบริการแนะแนวอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 
 3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการจัดบริการแนะแนว อยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ดาน ไดแก 1) การติดตอสื่อสาร และ 2) การตัดสินใจ โดยรวมกัน
ทำนายไดรอยละ 54 
 
คำสำคัญ:  พฤติกรรมการบริหาร การจัดบริการแนะแนว โรงเรียนเฉพาะความพิการประเภท       

  ความบกพรองทางการไดยิน 
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ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of administrative behaviors of 

administrators; 2) the level of guidance services; and 3) the administrative behavior affecting 

guidance services. The research sample, derived by proportional stratified random sampling, 

consisted of administrators, heads of guidance sections, guidance teachers and classroom 

teachers of special education schools for hearing impairment in Educational Institution 

Group 1 under the jurisdiction of the Office of Basic Education Commission, totaling 145 

respondents. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. 

The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 

and stepwise multiple regression analysis. 

 The findings of this research were as follows: 

 1.  Overall and in specific aspects, the administrative behavior of administrators 

was at the high level. 

 2.  Overall and in specific aspects, the guidance service was at the high level. 

 3.  The administrative behaviors of administrators affected the guidance services 

with the statistical significance at .05 level in 2 aspects, 1) communication and 2) decision 

making, accounting for 54 % of variance explained. 

 

Keywords: administrative behavior, guidance service, special education school for hearing  

  impaired students 

 

บทนำ 
  กิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหรูจัก เขาใจ รักและเห็นคุณคา

ในตนเองและผูอื่น สามารถตัดสินใจ แกปญหา เลือก และวางแผนชีวิต การเรียน อาชีพ และสามารถ
ปรับตัวไดอยางเหมาะสม อีกท้ังยังชวยใหผูบริหาร ครู รูจักและเขาใจนักเรียนเพ่ือการสงเสริม ดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ตลอดจนใหคำปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนานักเรียนดวย ดังน้ัน

การแนะแนวจึงมีบทบาทสำคัญย่ิงตอการพัฒนาคนโดยองครวม ทั้งในดานสติปญญา อารมณ 
สังคม และจิตใจใหเปนบุคคลท่ีสามารถบูรณาการความคิด คานิยม ประเพณี วัฒนธรรม และ

เทคโนโลยี เขาสูวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กำหนดใหทุกโรงเรียนตองจัดบริการและกิจกรรมแนะแนวใหแกนักเรียนทุกคน การจัดบริการ
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แนะแนวในโรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถจัดบริการแนะแนวอยางเปนระบบ โดยมีบริการครบหา

บริการ ไดแก บริการการศึกษาและรวบรวมขอมูล บริการสนเทศ บริการใหคำปรึกษา บริการ 

จัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามและประเมินผล และครอบคลุมขอบขายงานแนะแนวท้ังสามดาน 

คือ ดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554: 1-3) โรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรอง

ทางการไดยินก็เชนกันตองจัดบริการและกิจกรรมแนะแนวใหกับนักเรียนใหสอดคลองเหมาะสม 

ตามความตองการจำเปนของนักเรียน โดยพ้ืนฐานชีวิตนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

มีความแตกตางกัน มาจากตางพ้ืนท่ีตางวัฒนธรรม ตางภาษา ทำใหมีพฤติกรรมท่ีหลากหลาย  

ทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมายเมื่อมาอยูรวมกัน 

ในโรงเรียนประจำ งานแนะแนวในโรงเรียนจึงมีความสำคัญและจำเปนตอนักเรียนอยางย่ิง เพราะจะ

เปนการชวยเหลือนักเรียนในการปรับตัวอยูรวมกันกับเพื่อนในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม สามารถ

พัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคม 

ไดอยางมีความสุข อันเปนการปองกันปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทำใหนักเรียนสามารถเผชิญกับ

ปญหาท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางเขมแข็ง  

 แตในปจจุบันการจัดบริการแนะแนวท่ีจัดขึ้นในโรงเรียนยังพบปญหาตาง ๆ หลายประการ 

ดังท่ีจตุพร เถาวหิรัญ (2548: 116-117) ไดศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานแนะแนว โดยใชวงจร

เดมมิ่ง (PDCA) ของสถานศึกษาในหาดาน คือ ดานบริการรวบรวมขอมูลนักเรียน ดานบริการสนเทศ 

ดานบริการใหคำปรึกษา ดานบริการจัดวางตัวบุคคล และดานบริการติดตามผล พบวาทุกรายดาน 

อยูในระดับมาก ผลการศึกษาของอุไรภรณ บุดดี (2550: 78) ในอีกสองปตอมาก็สอดคลองกัน 

คือ ปญหาการจัดบริการงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานบริการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับตัวนักเรียนเปน 

รายบุคคลอยูในระดับปานกลาง โรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน 
ก็เชนกันยังขาดแคลนบุคลากรทางการแนะแนวท่ีมีความรูความสามารถโดยตรงดานการแนะแนว 

ขาดส่ือและเคร่ืองมือทางการแนะแนวท่ีมีคุณภาพ หลากหลายและทันตอเหตุการณ ตลอดจน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาการแนะแนวไปสูการปฏิบัติในทุกระดับ ยังขาด 

ความเอาใจใสที่จะใหการสนับสนนุและติดตามผลอยางจริงจัง 

 อนึ่งการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการแนะแนวจะประสบผลสำเร็จไดนั้น ตองอาศัย 
ความรวมมือและการประสานสัมพันธของผูบริหารกับครูผูสอน โดยผูบริหารโรงเรียนมีบทบาท 

ในการเปนผูนำ เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลดวยความต้ังใจ 

และเต็มใจ คุณภาพของการจัดบริการแนะแนวจึงข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารโรงเรียน 

ผูบริหารท่ีดีควรแสดงพฤติกรรมการบริหารเพ่ือกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลดี

อยางมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมของผูบริหารจึงเปนสิ่งท่ีมีความสำคัญเปนอยางย่ิงท่ีจะทำให 
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การบริหารหนวยงาน หรือสถาบันดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล กลาวคือ  

การกำหนดความสำเร็จ หรือความลมเหลวของหนวยงานยอมขึ้นอยูกับพฤติกรรมการบริหาร 

ของผูบริหารในหนวยงานน้ัน ๆ และการบริหารท่ีดียอมสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการบริหาร 

ของผูบรหิารดวย พฤติกรรมของผูบริหารจะเปนปจจยัท่ีมผีลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทำงาน 

และความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานดวย ซึ่งผลงานวิจัยของรุงชีวา สุขศรี (2556: 245-246)  

ในปตอมาก็สอดคลองกัน คือ องคประกอบดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารมีอิทธิพลทางตรง

ตอประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก 

การสรางแรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน การตัดสินใจ  

การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร สอดคลองกับชุลีกร แกวระยับ (2548: 

123-124) ไดศึกษาพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานแนะแนว 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสาครอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ไดแก ดานสภาพการมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกัน ดานสภาพการกำหนดเปาหมายหรือสั่งการ 

ดานลักษณะการควบคุมการปฏิบัติงาน และดานลักษณะการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ

การฝกอบรม ซึ่งการจัดบริการแนะแนวจะประสบผลสำเร็จลุลวงไปไดดีเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับ

ปจจัยหลายอยาง โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารโรงเรียนถือวาเปนกุญแจสำคัญในการจัดการศึกษา  

ถาเปนผูที่มีความสามารถ มีเทคนิค ปรัชญา และมีหลักเกณฑในการทำงานท่ีดี โรงเรียนน้ันก็จะมี

ความเจริญกาวหนา แตถาผูบริหารขาดคุณสมบัติดังกลาว ไมเอาใจใสในหนาท่ีของตน โรงเรียนน้ัน 

ก็คงจะมีความเจริญไดยาก (ลักขณา สริวัฒน, 2543: 365) ดังนั้น ผูบริหารควรมีสวนเก่ียวของกับ

งานแนะแนว ดังท่ีสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (2554: 5) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารกับการปฏิบัติงานแนะแนวไววา ผูบริหาร

โรงเรียนในฐานะผูบริหารซึ่งเปนผูนำท่ีจะตัดสินใจและสั่งการเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานแนะแนว  
ผูบริหารจึงมีความสำคัญสูงสุดตอความสำเร็จของงาน ผูบริหารจึงควรมีบทบาทความรับผิดชอบ
ดังตอไปน้ี เปนผูริเร่ิมหรือสนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนผูอำนวยความสะดวก และกระตุน จูงใจใหทุกฝายรวมมือกัน มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 

เปนผูตรวจสอบ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผล วิเคราะหปญหาและแกไข และเปนผูนำ 

ทางการแนะแนวอยางมีระบบและมาตรฐาน  

 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะท่ีปฏิบัติงานเปนครู 
ผูสอนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน จึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรม

การบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภท

ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจะไดนำผลการวิจัยไปเปนขอมูลใหหนวยงานระดับตาง ๆ ของสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัดนำไปสงเสริม แกไข ปรับปรุงและพัฒนาผูบริหารโรงเรียน 
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ใหมีพฤติกรรมการบริหารงานใหประสิทธิภาพ สามารถบริหารและนำพาใหครูปฏิบัติงานแนะแนว

อยางมีคุณภาพ อันจะสงผลถึงคุณภาพท่ีพึงประสงคทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะ

อันพึงประสงคและสุขภาพท่ีดีของนักเรียนในท่ีสุด 

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภท

ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 2.  เพ่ือศึกษาระดับการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภท 

ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน          
 3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของ

โรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะ 

ความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการ

แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา 
กลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใชผลงานวิจัยของรุงชีวา สุขศรี 

(2556: 245-246) ท่ีไดคนพบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารซ่ึงมีองคประกอบสำคัญหกองคประกอบ 

ไดแก 1) การสรางแรงจูงใจ 2) การติดตอ สื่อสาร 3) การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน  
4) การตัดสินใจ 5) การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 6) การพัฒนาบุคลากร สวน 

การจัดบริการแนะแนวใชการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมตามคูมือ
แนะแนวโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม (2552: 3-4) ประกอบดวยหาดาน คือ 1) การบริการ 

การศึกษาและรวบรวมขอมูล 2) การบริการสนเทศ 3) การบริการใหคำปรึกษา 4) การบริการ 

จัดวางตัวบุคคล และ 5) การบริการติดตามและประเมินผล ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1.  พฤติกรรมการบริหาร หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริหารและครูของโรงเรียนเฉพาะ

ความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับการกระทำหรือการแสดงออก รวมถึงทาทีที่ผูบริหาร

ปฏิบัติและสามารถสังเกตไดของผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทาง 

การไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงประกอบดวย 

หกองคประกอบ ไดแก 1) การสรางแรงจูงใจ 2) การติดตอส่ือสาร 3) การมีปฏิสัมพันธและการมี
อิทธิพลตอกัน 4) การตัดสินใจ 5) การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 6) การพัฒนาบุคลากร 

 2.  การจัดบริการแนะแนว หมายถึง ความคิดเห็นของผูบริหารและครูของโรงเรียน 

เฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานแนะแนวหาดาน ไดแก 1) บริการ

การศึกษาและรวบรวมขอมูล 2) บริการสนเทศ 3) บริการใหคำปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล 
และ 5) บริการติดตามและประเมินผล 
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วิธีดำเนินการ 
 การวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของ

โรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครัง้น้ีเปนการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) 

โดยใชผูบริหารและครูเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

 ประชากร  

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหาร หัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนว และครู

ประจำช้ันท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานแนะแนวในโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรอง

ทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา 1 สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 219 คน 

 กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบริหารท่ีอยูในกลุมสถานศึกษากลุม 1 จำนวน  

16 คน โดยใชทั้งประชากร สวนหัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนว และครูประจำชั้นที่ปฏิบัติหนาท่ี

เก่ียวกับงานแนะแนวไดมาโดยการเปดตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน  

(Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน ธานินทร  ศิลปจารุ, 2552: 48-49) ในการกำหนดขนาด 

กลุมตัวอยาง หัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนว และครูประจำชั้นท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานแนะแนว  

ใชการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (proportional stratified random sampling) โดยกระจายจำนวน

ตามโรงเรียน ไดกลุมตัวอยางซ่ึงจำแนกเปนหัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนวและครูประจำช้ัน 

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานแนะแนว จำนวน 136 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

โดยผูใหขอมูลตองเปนหัวหนางานแนะแนว ครูแนะแนว และครูประจำชั้นท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงาน

แนะแนวต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมใหขอมูลท้ังหมด 152 คน   

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ ดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพฤติกรรม 

การบริหาร และการจัดบริการแนะแนว เพ่ือวิเคราะหโครงสรางเน้ือหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
ตัวแปรท่ีศึกษา  และกำหนดดัชนี 

 ขั้นท่ี 2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามนิยามตัวแปรใหครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา 

ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา 

 ขั้นท่ี  3  นำแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแกไข 

         ขั้นที่ 4 นำสงผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบคาของความตรง 
ดานเน้ือหา (content validity) โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค  

(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 

0.67-1.00 ไดขอกระทงคำถามท้ังหมด 90 ขอ 
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 ขั้นท่ี 5 แกไขปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามคำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิจำนวน 

สามทานกอนนำไปทดลองใช 

 ขัน้ท่ี  6  นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับผูบรหิารและครูทีป่ฏิบตักิารสอนในโรงเรียน 

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความเท่ียง (reliability)  

 ขั้นท่ี 7 นำแบบสอบถามความคิดเห็นจากการทดลองใชกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของ

แบบสอบถามความคิดเห็นท้ังฉบบัดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1974 อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 

2551: 143) แบบสอบถามความคิดเห็นดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารไดคาความเท่ียง

เทากับ 0.97 และแบบสอบถามความคิดเห็นดานการจัดบริการแนะแนวไดคาความเท่ียงเทากับ 0.98 

และไดคาความเท่ียงของแบบสอบถามความคิดเห็นท้ังฉบับ เทากับ 0.98 

 ขั้นท่ี 8 ปรับปรุงแกไขขอกระทงคำถาม ในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตองโดย
ผานการแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณเพ่ือนำไป

ใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามความคิดเห็นเปนเคร่ืองมือสำหรับเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยใชเก็บขอมูลจากตัวอยางสองกลุม คือ กลุมผูบริหารและกลุมครูที่ปฏิบัติหนาท่ี

เก่ียวกับงานแนะแนว แบบสอบถามความคิดเห็นมีหน่ึงฉบับ แบงออกเปนสี่ตอน โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ 

มีลักษณะเปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (checklist)    

 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร 

 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดบริการแนะแนว 
 แบบสอบถามความคดิเห็นตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มลีกัษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(rating scale) หาระดับ กำหนดเกณฑการใหระดับดังน้ี 

              5  หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร/การจัดบริการแนะแนวอยูในระดับมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร/การจัดบริการแนะแนวอยูในระดับมาก 

   3  หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร/การจัดบริการแนะแนวอยูในระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร/การจัดบริการแนะแนวอยูในระดับนอย 

   1  หมายถึง พฤติกรรมการบริหาร/การจัดบริการแนะแนวอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของพฤติ
กรรรมการบริหารของผูบรหิารและการจัดบรกิารแนะแนวเปนแบบสอบถามปลายเปด (open - ended) 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 117

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 152 ฉบับ ไปยังโรงเรียนท่ีมีผูบริหารและครูที่ปฏิบัติ

หนาท่ีเ ก่ียวกับงานแนะแนวที่ เปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นโดยผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย

ระหวางผูวิจัยถึงโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา

กลุม 1 ที่เปนกลุมตัวอยางไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณกลับคืนมา จำนวน 145 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 95.39 

 การวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจำแนกตามลักษณะของแบบสอบถามในแตละตอน ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดวยวิธีการแจกแจงความถี่  

(frequency) และคารอยละ (percentage)  

 2.  การวิเคราะหระดับเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการจัดบริการแนะแนว 

ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

 3.  การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวโรงเรียน

เฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน 

(stepwise multiple regression analysis)  

  

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนว

โรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  

 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทาง 

การไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวม 

อยูในระดับมากและขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ = 4.01, S.D. = 0.57) และเม่ือพิจารณา 

เปนรายดานพบวา ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกันมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.10, S.D.   
 = 0.65) รองลงมา ไดแก ดานการตัดสินใจ ( x̄ = 4.07, S.D. = 0.63) ดานการพัฒนาบุคลากร 

( x̄  = 4.05, S.D. = 0.63) ดานการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( x̄  = 4.02, S.D. = 0.67)  

ดานการติดตอสื่อสาร ( x̄ = 3.94, S.D. = 0.66) และดานการสรางแรงจูงใจ ( x̄  = 3.90, S.D. 

 = 0.68) มีคาเฉล่ียต่ำสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  ระดับ และลำดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  

  

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหการจัดบริการแนะแนว 

 การจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน 

กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก และขอมูลมีการกระจายตัวนอย ( x̄ = 4.05, S.D. = 0.55) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานบริการการศึกษาและรวบรวมขอมูลมีคาเฉล่ียสูงสุด ( x̄ = 4.19, S.D. = 0.50)  

รองลงมา ไดแก ดานบริการจัดวางตัวบุคคล ( x̄ = 4.17, S.D. = 0.56) ดานบริการสนเทศ  

( x̄ = 4.12, S.D.= 0.57) ดานบริการติดตามและประเมินผล ( x̄ = 3.97, S.D. = 0.67)  

และดานบริการใหคำปรึกษา ( x̄ = 3.91, S.D. = 0.70) มีคาเฉล่ียต่ำสุด ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

(n = 145) 
 X S.D.   

1.  3.90 0.68  6 
2.  3.94 0.66  5 
3.  4.10 0.65  1 
4.  4.07 0.63  2 
5.  4.02 0.67  4 
6.  4.05 0.63  3 

 4.01 0.57   

                   (n = 145) 
 X S.D.   

1.  4.19 0.50  1 
2.  4.12 0.57  3 
3.  3.91 0.70  5 
4.  4.17 0.56  2 
5.  3.97 0.67  4 

 4.05 0.55   
 

ตารางที่ 2  ระดับ และลำดับการจัดบริการแนะแนว 
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 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะหพฤติกรรมการบรหิารของผูบรหิารท่ีสงผลตอการจัดบรกิาร

แนะแนว  

             คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ซึ่งมี

ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาอยูระหวาง 0.58-0.84 และเม่ือ

พิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหพันธของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารกับการจัดบริการแนะแนว  

(Y
tot

) พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสหสัมพันธ

ระหวาง 0.58-0.72 ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร 

 

 
 

 
 

  (X
1) 

 (X
2)   (X

3) 

  (X
4) 

 
  (X

5)  (X
6)  

 

  
(Y tot

) 

 (X1) 1.00       
 (X2) 0.84** 1.00      

 (X3) 0.66** 0.75** 1.00     
 (X4) 0.64** 0.74** 0.76** 1.00    

 (X5) 0.63** 0.71** 0.58** 0.59** 1.00   
 (X6) 0.65** 0.73** 0.73** 0.77** 0.58** 1.00  

  (Ytot) 0.57** 0.72** 0.61** 0.62** 0.57** 0.58** 1.00 
 **  .01 

                                (n = 145) 

 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานการติดตอสื่อสาร (X
2
) และการตัดสินใจ (X

4
)  

เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอยและสามารถอธิบายความผันแปรของการจัดบริการ
แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวม (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 โดยมีคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.540 ซึ่งแสดงวา ดานการติดตอ

สื่อสาร และการตัดสินใจสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภท

ความบกพรองทางการไดยินกลุมสถานศึกษากลุม 1 ในภาพรวม และสามารถรวมกันทำนายการจัด
บริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา

กลุม 1 ในภาพรวมไดรอยละ 54.00 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 
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 tot = 1.47 + 0.49 (X2) + 0.15 (X4) 

 tot = 0.59 (Z2) + 0.18 (Z4)  

                           (n = 145) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 2 24.30 12.154 83.45** 0.00 
Residual 142 20.67 0.146   
Total 144 44.98    

 b Beta SEb t Sig. 
 1.47  0.21 6.94** 0.00 

 (X2) 0.49 0.59 0.07 6.89** 0.00 
 (X4) 0.15 0.18 0.07 2.09* 0.03 

**  .01          *  .05 
R = 0.735 R2 = 0.540 SEE = 0.381 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 

  

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

  

ดังปรากฏในตารางท่ี  4 

 

ตารางที่ 4 การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัด 

  บริการแนะแนว 

 ตอนท่ี 4 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤตกิรรมการบรหิารของผูบรหิาร

และการจัดบริการ แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรอง 

ทางการไดยินกลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญเกิดจากผูบริหาร 

ขาดการนิเทศ กำกับ ติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนวอยางตอเน่ือง และ 

ผูบริหารไมสามารถจูงใจใหครูในโรงเรียนเกิดความกระตือรือรนในการทำงาน และปญหาอุปสรรค

เก่ียวกับการจดับรกิารแนะแนว สวนใหญเกิดจากการขาดครแูนะแนวในโรงเรียน ครไูมมคีวามชำนาญ
ในการใชภาษามือในการสื่อสารกับนักเรียน และครูไมเห็นความสำคัญของงานแนะแนว 
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 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดบริการแนะแนวโดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังน้ี  

ขอเสนอแนะมากท่ีสดุ คอื ผูบรหิารควรจัดใหมหีองแนะแนวท่ีเปนสดัสวนเฉพาะในโรงเรียน หนวยงาน

ตนสังกัดควรมีการสงเสริมความรู ความเขาใจ ทักษะ และประสบการณตาง ๆ ใหกับบุคลากร 

ที่เก่ียวของอยางตอเน่ือง โดยการจัดอบรม และหนวยงานตนสังกัดควรมีการบรรจุครูวุฒิแนะแนว

หรือจิตวิทยาใหมีในทุกโรงเรียน         

 

อภิปรายผล 
 1.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรอง

ทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย 

ภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพล

ตอกันมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการกำหนดมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน ดานการติดตอสื่อสาร และดานการสรางแรงจูงใจ ตามลำดับ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก

ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวดท่ี 1 ขอท่ี 7 ผูประกอบวิชาชีพผูบริหาร

สถานศึกษาตองมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา หรือมีคุณวุฒิ

อื่นท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและมาตรฐานประสบการณวิชาชีพผูบริหาร จึงจะสามารถ

สอบเขาสูระบบตำแหนงของผูบริหารได และทุกตำแหนงมีการสอบคัดเลือกโดยทดสอบความรู  

ความสามารถท่ัวไปและความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง มกีารประเมินประสบการณ การทำงาน 

และการฝกอบรมขาราชการครสูายงานบริหารตามหลกัสูตรของคณะกรรมการขาราชการครทูีด่ำเนินการ

โดยสถาบันพัฒนาผูบริหาร ทำใหผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีความรู ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

ในการทำงานมีความต้ังใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ 

ในภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียน อีกท้ังยังมีจัดการประชุม อบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารอยูเปนประจำ ตลอดจนการใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ ตามกระบวนการบริหาร พรอมทั้ง
จูงใจใหผูใตบังคับบัญชา และผูเก่ียวของรวมมือกันปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

จึงทำใหผูบริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และในปจจุบันเปนชวง

เวลาแหงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีเปาหมายท่ีสำคัญคือ  

ตองมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดวา การจัดการศึกษาตองถือวาผูเรียน
สำคัญท่ีสุด ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได การจัดการศึกษาตองสงเสริม 

ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นทุกโรงเรียนตองมีการเปล่ียนแปลงดาน 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติดังกลาว ผูบริหารโรงเรียนถือเปนบุคคลสำคัญเน่ืองจากเปน
หัวหนาสวนราชการท่ีมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนโรงเรียนของตนใหสามารถปรับเปลี่ยน 
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การปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับรุงชีวา สุขศรี (2556: 245-246)  

ที่พบวาองคประกอบดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก การสราง 

แรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน การตัดสินใจ การกำหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร สอดคลองกับเฉลียว แสนสำราญ (2550: 124)  

ไดศึกษา พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ทั้งโดย 

ภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังน้ี ภาวะผูนำ  

การปฏิสัมพันธ การจูงใจ เปาหมายของผลการปฏิบัติงานการฝกอบรม การส่ือสาร การตัดสินใจ  

การกำหนดเปาหมาย และการควบคุมการปฏิบัติงาน  

 2.  การจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทาง 

การไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบริการการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

มากท่ีสุด รองลงมา ไดแก ดานบริการจัดวางตัวบุคคล ดานบริการสนเทศ ดานบริการติดตาม 

และประเมินผล และดานบริการใหคำปรึกษา ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสาระสำคัญของหลัก 

การแนะแนวมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ กระบวนการแนะแนวเปนกระบวนการท่ีชวยใหผูเรียนไดรูจักและเขาใจ

ตนเองอยางถูกตอง รูขอบเขตความสามารถของตน เห็นคุณคาของตน มีทักษะและวิจารณญาณ 

ในการตัดสินแกปญหาไดดวยตนเองอยางฉลาด และวางแนวทางการดำเนินชีวิตไดอยางถูกตอง

เหมาะสมและรูเทาทัน สามารถปรับตัวเขากับบุคคลอื่นและส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี มีสุขภาพจิต 

ที่ดี เปนสมาชิกท่ีดี มีประโยชนตอครอบครัวและสังคม ดังน้ันการแนะแนวจึงมีความสำคัญและ

จำเปนตอการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ นอกจากน้ีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดใหการแนะแนวเปนภารกิจที่โรงเรียนตองดำเนินการ 
เพ่ือการสงเสริม ดูแล ชวยเหลือผูเรียน ใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนไดตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ และโรงเรียนตองจัดบริการแนะแนวใหเปนระบบ โดยมีบริการครบหาบริการ และครอบคลุม
ขอบขายงานแนะแนวท้ังสามดาน คือ ดานการศึกษา อาชีพ สวนตัวและสังคม ทั้งน้ีจะตองมี 

การกำหนดผูรับผิดชอบอยูในโครงสรางการบริหารของโรงเรียน และตองมีโครงการ แผนงาน งบประมาณ

ที่แสดงถึงการปฏิบัติงานท่ีตอเน่ืองทั้งป โดยมีครูแนะแนวเปนผูนำในการดำเนินงานซ่ึงสอดคลองกับ

นิรมล วิบูลมงคล (2551: 148-149) ไดศึกษาพบวา การปฏิบัติงานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัด

เทศบาล โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การปฏิบัติงาน
แนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลอยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 

ดงัน้ี งานใหคำปรึกษา งานศึกษารวบรวมขอมูล งานติดตามและประเมินผล งานจัดวางตัวบุคคลและ

งานสารสนเทศ ตามลำดับ  
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 3.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรียงตามลำดับการพยากรณจากมากไปหานอยดังน้ี  
ดานการติดตอส่ือสาร และดานการตัดสินใจเปนปจจัยท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียน 
เฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถทำนาย 
การจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน  
กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมไดรอยละ 54 
โดยอภิปรายผลเปนรายดานดังน้ี 
   3.1  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการติดตอสื่อสารสงผลตอการจัดบริการ
แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารโรงเรียนให 
ความสำคัญและเห็นคุณคาของการติดตอสื่อสาร เพราะการติดตอสื่อสารที่ดีกอใหเกิดการสราง
ความเขาใจตรงกันทำใหบุคลากรในโรงเรียนทำงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับสุพานี  
สฤษฎวานิช (2552: 270) ไดกลาวถึงความสำคัญของการติดตอส่ือสารในแงขององคการวา  
ในองคการสมัยใหมนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิผลจะชวยสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพใหเกิดขึ้น และ
สรางความเขาใจตลอดจนความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารกับบุคลากร ทำใหเกิดการแรงงาน
สัมพันธที่ดี และนอกจากน้ันการส่ือสารยังชวยสรางสรรคจรรโลงวัฒนธรรมองคการใหแข็งแกรง 
ตลอดจนสามารถสรางองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นได และถาองคการจะตอง 
มีการเปล่ียนแปลง การส่ือสารภายในองคการจะเปนเคร่ืองมือสำคัญท่ีจะชวยใหการบริหาร 
การเปล่ียนแปลงประสบความสำเร็จไดมากย่ิงขึ้น สอดคลองกับอาคม วัดไธสง (2547: 99)  
ไดกลาววา ผูบริหารโรงเรียนมีภารกิจสำคัญท่ีตองปฏิบัติ 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ภารกิจทั้ง 4 ดาน จะสำเร็จไดผูบริหาร
ตองมีความสามารถในการติดตอสื่อสาร เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการทำงานของบุคลากร 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังน้ันการติดตอสื่อสารจึงมีความสำคัญและเปนประโยชนใน 
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของรุงชีวา สุขศรี (2556: 245-246) 
ที่พบวาองคประกอบดานพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารมีอิทธิพลทางตรงตอประสิทธิผล 
ของโรงเรียนเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก การสราง 
แรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธและการมีอิทธิพลตอกัน การตัดสินใจ การกำหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคลากร และสอดคลองกับไพฑูรย อรุณศรีประดิษฐ  
(2552: 92) ไดศึกษาพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาดานการกำหนดเปาหมาย 
การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ และการเปนผูนำ สงผลตอการปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1  
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   3.2  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานการตัดสินใจสงผลตอการจัดบริการ

แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในอันดับรองลงมา ทั้งนี้เน่ืองจากการตัดสินใจ

เปนกระบวนการท่ีจำเปนและมีความสำคัญตอสภาวการณของการเปนผูนำในการบริหารงาน 

อยางมาก จนถือวาเปนหัวใจของการบริหารหนวยงาน ผูบริหารโรงเรียนจะตองเก่ียวของกับ 

การตัดสินใจอยูตลอดเวลาไมอาจหลีกเล่ียงได ซึ่งสอดคลองกับนพพงษ บุญจิตราดุลย (2551: 99)  

ที่กลาววา “การตัดสินใจเปนแกนสำคัญของการบริหาร ซึ่งงานหรือกระบวนการอยางอ่ืนท้ังหมด 

ตองขึ้นอยูกับการตัดสินใจหรือสัมพันธหรือเกิดขึ้น เพ่ือการตัดสินใจ” ดังน้ันผูบริหารจึงมีความจำเปน

ที่จะตองศึกษาใหเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งถึงกระบวนการและข้ันตอนของการตัดสินใจ เพ่ือจะ

ไดวินิจฉัยส่ังการไดถูกตองและเหมาะสม เพ่ือจะไดบริหารใหมีประสิทธิภาพสูงย่ิงขึ้น สอดคลองกับ 

สุพานี สฤษฎวานิช (2552: 139-140) ไดกลาวถึงการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพไววา ผูบริหาร 

เม่ือตองทำการตัดสินใจจะตองเปนการตัดสินใจท่ีดี การตัดสินใจท่ีดีจะประกอบไปดวย 1) ตองมี

คณุภาพ เปนการตัดสนิใจทีส่งผลท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เชน ทำใหองคการไดรบักำไรเพ่ิมขึน้ ใหบรกิารท่ีดขีึน้

ผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น 2) ตองทันตอเวลา ผูบริหารตองตัดสินใจในกรอบเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือให 

เกิดผลของการตัดสินใจที่เปนประโยชนตอการใชงาน หรือตอองคการ การตัดสินใจที่ดีแตลาชา 

ไมทันการณ การตัดสินใจนั้นก็ไมมีคุณคา 3) ไดรับการยอบรับ ถาการตัดสินใจอะไรที่จะตองเก่ียวพัน  

หรือตองการการยอมรับ และการรวมมือในการตัดสินใจ ควรใหผูท่ีเก่ียวของไดรวมรับรู และมีสวนรวม 

ในการตัดสินใจดวย จะไดลดปญหาการตอตานไมรวมมือ และไมยอมรับในการตัดสินใจ และ  

4) เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ดวยการตัดสินใจท่ีดีนั้นตองคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะมีตอคนอ่ืน ๆ 

ดวยไมใชคำนึงแตผลประโยชนสูงสุดของตนเองเปนท่ีตั้งฝายเดียว แตควรเปนการตัดสินใจท่ีไมทำให

คนอ่ืนเดือดรอนเสียหายดวย สอดคลองกับไพฑูรย อรุณศรีประดิษฐ (2552: 92) ไดศึกษาพบวา 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาดานการกำหนดเปาหมายการติดตอสื่อสาร 
การตัดสินใจ และการเปนผูนำ สงผลตอการปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 

  

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
  1.1 จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการ

ประเภท ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับมากทุกดาน แตเม่ือเรียงลำดับแลวพบวา ดานการสรางแรงจูงใจ  
อยูในอันดับสุดทาย ฉะน้ันผูบริหารควรตระหนักวาการสรางแรงจูงใจในการจัดบริการแนะแนว 
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ในโรงเรียนก็เปนเร่ืองที่มีความสำคัญ ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจใหกับครูที่ปฏิบัติหนาท่ีงานแนะแนว 

โดยการจัดสภาพแวดลอมและจดัหาสิง่อำนวยความสะดวกเอ้ือตอการปฏบิตังิานแนะแนว มอบหมายงาน

ใหครูที่ปฏิบัติงานแนะแนวใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถและความถนัด และใหการสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ งบประมาณ เพ่ือชวยสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนว เพ่ือเปนการสรางขวัญและ

กำลังใจใหครูมีแรงจูงใจในการทำงานอยางเต็มที่ 

  1.2 จากผลการวิจัยท่ีพบวา การจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยูในระดับมากทุกดาน แตเมื่อเรียงลำดับกันแลวพบวา ดานบริการ 

ใหคำปรึกษา มีการปฏิบัตินอยกวาดานอ่ืน ๆ ดังน้ันจึงขอเสนอแนะผูบริหารควรใหความสำคัญกับ

เร่ืองน้ีอยางจริงจัง โดยการสนับสนุนใหครูไดรับพัฒนาตนเอง โดยการเขารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรูอยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำใหครูผูรับผิดชอบการจัดบริการใหคำปรึกษา 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใหบริการใหคำปรึกษาแกนักเรียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากบริการ

ใหคำปรึกษาก็เปนอีกหน่ึงบริการท่ีชวยสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนรูและเขาใจตนเอง สามารถ

ตัดสินใจเลือก หรือแกไขปญหาไดอยางถูกตอง ตามคำแนะนำของครู 

  1.3 จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการ

แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา ดานการติดตอสื่อสารและ

ดานการตัดสินใจเปนปจจัยท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภท

ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสามารถทำนายการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภท 

ความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวมไดรอยละ 54 ดังน้ัน ผูบริหารตองมีพฤติกรรมการบริหารดานการติดตอ
สื่อสารและดานตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนเฉพาะ 

ความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สังกัดสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกำหนด โดยการจัดทำแนวทาง 
การพัฒนาดานการติดตอสื่อสารกับนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน อยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ 

ใหครอบคลุมเน้ือหาและปริมาณ แตงต้ังคณะกรรมการหรือทีมงานในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ใหกับบุคคลที่เก่ียวของไดรับทราบความเคลื่อนไหวภายในโรงเรียนไดอยางทันเหตุการณ ตรงไป 

ตรงมา เพื่อความชัดเจน ถูกตอง โปรงใส และนอกจากน้ีดานการตัดสินใจ กอนการตัดสินใจ 

ในเรื่องใด ๆ ผูบริหารจะตองศึกษาหาขอมูลและมีขอมูลที่ถูกตองมาประกอบการตัดสินใจอยางมี 

ขั้นตอน ชัดเจน และยุติธรรม เปดโอกาสใหนักเรียน ครู ผูปกครองมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ในการปฏิบัติงานแนะแนว เพ่ือใหเกิดพลังจูงใจตอผูที่จะนำไปปฏิบัติ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 126

 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับทักษะการติดตอสื่อสารของผูบริหารกับการจัดบริการ

แนะแนวของโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินหรือประเภทอ่ืน ๆ สังกัด

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับทักษะการตัดสินใจของผูบริหารกับการจัดบริการ

แนะแนวในโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยินหรือประเภทอ่ืน ๆ สังกัด

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2.3 ควรมกีารศึกษาความสัมพนัธเชงิสาเหตุทีม่อีทิธิพลตอประสิทธิผลของการบริหารงาน

แนะแนวในโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทความบกพรองทางการไดยิน สังกัดสำนักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

สรุป 
 พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนเฉพาะ 

ความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษากลุม 1 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารอยูระดับมากท้ังใน 

ภาพรวมและรายดานและการจัดบริการแนะแนวอยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน และ

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการติดตอสื่อสาร และดานการตัดสินใจสงผลตอการจัดบริการ

แนะแนวการของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ประเภทความบกพรองทางการไดยิน กลุมสถานศึกษา

กลุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวม

กันทำนายไดรอยละ 54.00 ปญหาอุปสรรคเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสวนใหญ 

เกิดจากผูบริหารขาดการนิเทศ กำกับ ติดตามงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแนะแนว
อยางตอเน่ือง และปญหาอุปสรรคเก่ียวกับการจัดบริการแนะแนวสวนใหญเกิดจากการขาดครู

แนะแนวในโรงเรียน ครูไมมีความชำนาญในการใชภาษามือในการส่ือสารกับนักเรียน และครูไมเห็น

ความสำคัญของงานแนะแนว ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดบริการแนะแนวโดยเรียงลำดับจากมากไป

หานอยดังน้ี ผูบริหารควรจัดใหมีหองแนะแนวท่ีเปนสัดสวนเฉพาะในโรงเรียน หนวยงานตนสังกัด 

ควรมีการสงเสริมความรูความเขาใจทักษะ และประสบการณตาง ๆ ใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของอยาง

ตอเน่ืองโดยการจัดอบรม และหนวยงานตนสังกัดควรมีการบรรจุครูวุฒิแนะแนวหรือจิตวิทยาใหมีใน
ทุกโรงเรียน         
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