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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
                การวิจัยเร่ือง ปญหาการบริหารการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) 
โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย และสรุปผลการวิจัย ตามลําดับ ดังนี้ 
                วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาปญหาการบริหารการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษา
ในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ใน  5  ดาน   
                วิธีดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาคนควา โดยสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว ในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  
                ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ใชประชากรทั้งหมด  เปนผูบริหารสถานศึกษา  
จํานวน  58  คน  ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว จํานวน  58  คน  รวม  116  คน 
                เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  ซ่ึงแบงออกเปน 
3 ตอน คือ 
                ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบ เปนลักษณะแบบเลือกตอบ  
                ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษา
ในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จํานวน  5  ดาน  คือ 
การบริหารจัดการแนะแนว การบริหารบุคลากรแนะแนว การเสริมประสิทธิภาพการจัดหลักสูตร 
และการเรียนรูโดยใชหลักการแนะแนว การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม และการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  โดยมีคําถามจํานวน 43 ขอ 
                ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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                วิเคราะหขอมูล 
                ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชความถี่  และ
คารอยละ  แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมคําอธิบายประกอบ 
                ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหปญหาการบริหารการแนะแนวของผูบริหารสถานศกึษา ในอาํเภอ
บางน้ําเปรี้ยว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1 ใน 5 ดาน  คือ  การบริหารจัดการ
แนะแนว การบริหารบุคลากรแนะแนว การเสริมประสิทธิภาพการจัดหลักสูตร และการเรียนรูโดย
ใชหลักการแนะแนว การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
                ตอนที่ 3  แบบสอบถามปลายเปด โดยการวิเคราะหเนื้อหา 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
                สรุปผลการวิจัยได ดังตอไปนี้ 
                  5.1.1 ผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนชายมากกวาหญิง  คือ 
เปนชาย  73  คน  คิดเปนรอยละ  62.93  เปนหญิง  43  คน  คิดเปนรอยละ  37.07  รวม  116  คน  คิดเปน
รอยละ 100  ผูบริหารสถานศึกษาเปนชาย  51 คน  คิดเปนรอยละ  43.97  เปนหญงิ 7  คน คิดเปน
รอยละ 6.03 รวม 58 คน  คิดเปนรอยละ 50.00  ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว  เปนชาย  22 คน คดิเปน
รอยละ  18.97  เปนหญิง  36  คน  คิดเปนรอยละ  31.03  รวม  58  คน  คิดเปนรอยละ 50.00 
 5.1.2 ผลการวิจัยปญหาการบริหารการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอ    
บางน้ําเปรี้ยว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา   

1) ดานการบริหารจัดการแนะแนว 
                                     ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว     
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  การกําหนดพันธกิจของ
สถานศึกษาใหครอบคลุมจุดมุงหมายของงานแนะแนว และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การจัดโครงสราง
การบริหารงานแนะแนว  
                                     ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การกําหนดพันธกิจของสถานศึกษาใหครอบคลุมจุดมุงหมาย
ของงานแนะแนว และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดโครงสรางการบริหารงานแนะแนว    
                                     ความคิดเห็นของครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  การกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาให     
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ครอบคลุมจุดมุงหมายของงานแนะแนว  และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การกําหนดแนวปฏิบัติในการ
บริหารจัดการแนะแนวอยางเปนระบบ ชัดเจน      
       2)  ดานการบริหารบุคลากรแนะแนว 
                                     ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว    
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การสรางขวัญ     
กําลังใจ สนับสนุนใหบุคลากรแนะแนวมีความกาวหนา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การศึกษาหา
ความรูดานการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษา 
                                     ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การประสานความ รวมมือกับบุคลากรทั้งภายในและ    
ภายนอกสถานศึกษาในการปฏิบัติงานแนะแนว และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การศึกษาหาความรู
ดานการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษา 
                                     ความคิดเห็นของครูที่ รับผิดชอบงานแนะแนว  อยูในระดับปานกลาง       
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสรางขวัญกําลังใจ สนับสนุนใหบุคลากร
แนะแนวมีความกาวหนา  และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  การบริหารงานบุคคลที่ตองการใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      3) ดานการเสริมประสิทธิภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนรูโดยใชหลักการ    
แนะแนว 
                                     ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว    
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การดําเนินงาน       
แนะแนวผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การสงเสริมให
บุคลากรครูทุกคนใชหลักจิตวิทยาในการสอนและสงเสริมการเรียนรู 
                                     ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบูรณาการหลักการแนะแนวในทุกขั้นตอนตาม    
ภารกิจการจัดทําหลักสูตร และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การเปดโอกาสใหผูเรียนตัดสินใจเลือก     
กิจกรรมแนะแนวอยางอิสระ 
                                     ความคิดเห็นของครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว อยูในระดับปานกลาง        
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปดโอกาสใหผูเรียนตัดสินใจเลือก         
กิจกรรมแนะแนวอยางอิสระ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  คือ  การสงเสริมใหบุคลากรครูทุกคน        
ใชหลักจิตวิทยาในการสอน และสงเสริมการเรียนรู  
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                   4)  ดานการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอม 
                                     ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว    
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริการแนะแนว     
ทุกดานสนองความตองการของผูเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ที่เอื้อตอการเรียนรู 
                                     ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การประสานความรวมมือกับแหลงเรียนรูภายนอกเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก         
สถานศึกษา ที่เอื้อตอการเรียนรู 
                                     ความคิดเห็นของครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว  อยูในระดับปานกลาง       
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริการแนะแนวทุกดานสนองความ
ตองการของผูเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  การขอความรวมมือจากหนวยงานบุคคลภายนอก 
เพื่อสงเสริมการบริการแนะแนวดานตางๆ ที่สงผลตอนักเรียนอยางทั่วถึง 

5)   ดานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
                                     ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว     
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การผดุงมาตรฐานการ
แนะแนวของสถานศึกษาไว และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดทําแผน/ปฏิทินการปฏิบัติการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลงานแนะแนวใหผูเกี่ยวของทราบ 
                                     ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  การสรางมาตรฐานการแนะแนวของสถานศึกษา โดย
ทุกฝายมีสวนเกี่ยวของ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ  การใชหลักการนิเทศ ติดตาม  และประเมินผล    
ในการดําเนินงานแนะแนวไดอยางเหมาะสม                            
                                     ความคิดเห็นของครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว  อยูในระดับปานกลาง      
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ  การผดุงมาตรฐานการแนะแนวของ      
สถานศึกษาไว และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดทําแผน/ปฏิทินการปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลงานแนะแนวใหผูเกี่ยวของทราบ    
               5.1.3 แบบสอบถามปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา 
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5.2  อภิปรายผล 
 
                ผูวิจัยนําสาระที่สําคัญมาอภิปรายผล ดังนี้ 
                5.2.1  จากผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอ
บางน้ําเปรี้ยว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะ     
ผูบริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวขาดความรู  ความเขาใจในหลักจิตวิทยาการ
แนะแนว การที่จะดําเนินงานแนะแนวใหประสบความสําเร็จมิใชเพียงรูจักวาการแนะแนวคืออะไร 
หลักการที่สําคัญของการแนะแนวมีอะไรบาง หรือเทคนิคในการแนะแนวเปนอยางไร การที่จะ
เขาถึงธรรมชาติของมนุษยที่มีความแตกตางกัน ทั้งวัย ความถนัด ความสนใจ และสาเหตุของ         
พฤติกรรมของแตละบุคคล จึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ กรมวิชาการ 
(2545, หนา 7) ที่กลาววา งานแนะแนวจะประสบความสําเร็จตองใชทั้งศาสตรและศิลป นั่นคือการ
ใชองคความรูทางจิตวิทยา และที่เปนปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ สถานศึกษาขาดแคลน
บุคลากรครู ซ่ึงบุคลากรครูปฏิบัติหนาที่หลัก คือ  รับผิดชอบในดานการเรียนการสอน  จึงทําใหเวลาที่
ใชสําหรับปฏิบัติงานแนะแนวมีนอยลง สถานศึกษาบางแหงมีผูเรียนแตละหองเรียนจํานวนมาก  จงึใช
วิธีการคัดแยกผูเรียนเปนหองเรียน คือเรียนเกง เรียนดี อยูในหองเรียนเดียวกัน และผูเรียน เรียนไมเกง 
เรียนไมดี อยูหองเรียนเดียวกัน เมื่อเปนเชนนี้บุคลากรครูจึงตองการเปนที่ปรึกษา หรือใหการแนะแนว
หองเรียนที่ ผูเรียน เรียนเกง  เรียนดี สวนหองเรียนที่ผูเรียน เรียนไมเกง เรียนไมดี ก็ไมสนใจวาผูเรียน
จะเปนอยางไร  ผูบริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว ควรเปดโอกาสใหผูเรียนได
เลือกตามความตองการ โดยใหคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ มากกวาคํานึงถึงชื่อเสียงของ
ตนเอง และ สถานศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 2 มาตรา 22 
ที่กลาววา การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใดๆ ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ และไมใหมี
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,  2548,  หนา 435)  และ       
สอดคลองกับงานวิจัยของ เผด็จ  ภูประจําศิลป (2542, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปญหาการ
จัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ชลบุรี   ผลการวิจัย พบวา โดยรวมและทุกรายดานอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ บรรจบ  แตมทอง  (2545, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการดําเนินงานแนะแนวใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย
พบวา     โดยรวมและทุกรายดานอยูในระดับปานกลาง  
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                   เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน ดังรายละเอียด ดังนี้ 
                   ดานการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอม ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับปานกลาง 
และมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาไมกระตุน ยั่วยุ สงเสริม และ
สนับสนุนใหครูประเมินตนเอง เกี่ยวกับการสรางบรรยากาศในหองเรียน และใชผลการประเมิน
เปนแนวทางในการพัฒนาการสรางบรรยากาศในหองเรียน  เพราะการสรางบรรยากาศใน    
หองเรียนจะเปนสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ เปนการสงเสริมการพัฒนา
นักเรียนรอบดานคือ ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา สงเสริมใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู การอยูรวมกันในหองเรียน ใหมีมนุษยสัมพันธที่ดี เปนผูนํา ผูตามที่ดี และสถานศึกษา
ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณาเปนคาใชจายรายหัวตามจํานวนนักเรียนในสถานศึกษานั้น ซ่ึง
ไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ และแมวาจะมีการดําเนินการระดมทรัพยากรแลวก็ยังไมเพียงพอ 
เนื่องจากสภาพบริบทของสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และบุคคลในชุมชนประกอบอาชีพ      
รับจางทั่วไป มีฐานะยากจน จึงทําใหขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ และหองที่ใชเปนหองแนะแนว      
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมทรง  ทิพยไกรศร  (2537, หนา 87) ที่ไดกลาววา องคประกอบ
สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยสงเสริม และสนับสนุนไดอยางดี คือ เร่ืองสถานที่ และอุปกรณ         
ส่ิงเหลานี้จะเปนเครื่องชวยสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
                   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ  
                   ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนคือ การบริการแนะแนวทุกดาน สนองความตองการ   
ผูเรียน ทั้งนี้เปนเพราะปญหาสังคม ที่ติดกระแสวัตถุนิยม สงผลทําใหคานิยม และคุณลักษณะ        
ที่พึงประสงคของผูเรียนเปลี่ยนไป   สงผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิตของคน ทุกเพศ ทุกวัย 
ทําใหบุคคลไมรูจักตนเอง และสภาพแวดลอมที่ดีพอ ขาดความตระหนักในคุณคาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสอดคลองกับกรมวิชาการ (2545, หนา 2) ที่กลาววา บุคคลยอมมีความ
ตองการอยูเสมอและไมส้ินสุด ขณะที่ความตองการใดตอบสนองแลว ความตองการอยางอื่นก็จะ
เกิดขึ้นอีกไมมีวันจบ  ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืนคือ การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก      
สถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรู  ทั้งนี้เปนเพราะบรรยากาศที่ดี การเรียนการสอนที่อบอุน ผูเรียนจะมี  
ความสุขที่จะเรียนรู (กรมวิชาการ,  2545,  หนา 27) 
                   ดานการนิเทศติดตาม และประเมินผล ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับปานกลาง และ
มีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่นๆ ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตาม และประเมินผลที่
ไมตอเนื่อง ไมครบทุกดาน ไมเปนระบบ ไมนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง  และดวย
สาเหตุผูบริหารสถานศึกษามีภาระกิจงานราชการมาก ผูบริหารสถานศึกษาจึงมอบหมายใหผูที่    
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รับผิดชอบกิจกรรมแนะแนวประเมินผลดวยตนเอง ผลการประเมินจึงอาจเกิดความผิดพลาด     
คลาดเคลื่อน ไมครอบคลุม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของวูดคอด (Woodcock, 1989, p. 75-116)  ที่ได
กลาววาอุปสรรคที่ขัดขวางการเกิดวัตถุประสงค  และเห็นดวยกับเปาหมายคือ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพราะถาประเมินโดยผูที่รับผิดชอบโครงการแลว ผลการประเมินอาจมีความผิดพลาด       
                   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ 
                   ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนคือ การผดุงมาตรฐานการแนะแนวของสถานศึกษาไว 
ทั้งนี้เปนเพราะงานแนะแนวในสถานศึกษาเปนงานคอนขางใหญ ซับซอน มีขอควรพิจารณาหลาย
ประการ ตองใชเวลา และบุคลากรหลายฝาย ยิ่งมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบอย สาเหตุการยายเพือ่ไป
รับตําแหนงใหม จึงตองใชเวลาทําความเขาใจในระบบของงานแนะแนว จึงกระทบกับงานแนะแนว  
ที่จะตองใชความเขาใจและความตอเนื่องในการดําเนินงาน (กรมวิชาการ,  2546,  หนา 168) 
                   ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืนคือ การจัดทําแผน/ปฏิทินการปฏิบัติการนิเทศติดตาม 
และประเมินผลงานแนะแนวใหผูเกี่ยวของทราบ ทั้งนี้เปนเพราะ ผูบริหารไมชัดเจนในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานแนะแนว ไมใหโอกาสครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว และทุกฝายที่เกี่ยวของไดมีสวน
รวมในการวางแผน จึงทําใหขาดความรูสึกเปนเจาของงาน จึงไมใหความสําคัญ ความสนใจ การ
ประสานสัมพันธงานแนะแนวจึงเกิดปญหา (วิลาวัลย  ไพโรจน,  2540,  หนา 43) 
            5.2.2  จากผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอ
บางน้ําเปรี้ยว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาไมเขาใจ และ
ไมสามารถกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการแนะแนวในสถานศึกษาไดเหมาะสม  สอดคลอง
กับงานวิจัยของ บรรจบ  แตมทอง  (2545,  บทคัดยอ)  ผลการวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษาเห็นวา
การดําเนินงานแนะแนวเปนหนาที่ของครูแนะแนว ผูบริหารสถานศึกษาเปนเพียงผูสนับสนุน      
สงเสริมนโยบาย  เพื่อใหการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนประสบผลสําเร็จเทานั้น 
                   เมื่อพิจารณาแตละดาน อยูในระดับปานกลางทุกดาน ดังรายละเอียด ดังนี้ 
                   ดานการบริหารบุคลากรแนะแนว ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับปานกลาง และมี
คาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น ทั้งนี้เปนเพราะขาดปจจัยที่จําเปนในการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ และการจัดการ 
สอดคลองกับ ปรีชา  คัมภีรปกรณ (2541, หนา 10) ที่กลาววา การบริหารงานแนะแนวจะประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย ตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ ตองไดรับงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานมากพอ ตองมีวัสดุ ส่ิงของตามความตองการของโครงการ และจะตองมี
ระบบบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของสมทรง ทิพยไกรศร (2537, หนา 
88) ที่กลาววา การที่จะใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแนะแนวขึ้น จําเปนอยางย่ิงที่จะตอง
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คํานึงถึงองคประกอบที่เกี่ยวกับตัวผูมาปฏิบัติการใหบริการแนะแนว ทั้งนี้เปนเพราะบุคลากรมี
ความสําคัญมากที่สุดในการปฏิบัติงาน 
                   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับปานกลางทุกขอ  
                   ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนคือ การประสานความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาในการปฏิบัติงานแนะแนว ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารไมมีภาวะผูนํา คือการ
รักษาหรือประสานใหสมาชิกอยูรวมกัน ปฏิบัติภาระกิจของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค และอํานวย
ใหเกิดการสัมพันธในกลุม ไมจูงใจที่จะชักนําพฤติกรรมของบุคลากรท้ังภายในและภายนอก   
สถานศึกษาในการปฏิบัติงานแนะแนวใหบรรลุวัตถุประสงค  สอดคลองกับแนวคิดของ              
กรมวิชาการ  (2546, หนา 115)  ที่กลาววากุญแจดอกสําคัญที่จะทําใหงานแนะแนวประสบ
ความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายคือ ผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรู ความสามารถ และทักษะในการ
บริหารบุคลากรทั้งดานการคัดสรร การพัฒนา การเสริมแรง การสรางขวัญกําลังใจ ตลอดจนการ
ประสานความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
                   ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน คือ การศึกษาหาความรูดานการแนะแนวของผูบริหาร 
สถานศึกษา ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาไมใหความสําคัญในการศึกษา อบรม ดูงานดาน
การแนะแนว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จรัล  สุขกองวารี  (2519, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง
ปญหาในการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา     
ผูบริหารและครูแนะแนวที่ไดรับการอบรมมาอยางดี จะพบปญหานอยกวาผูบริหารและครูแนะแนว
ที่ไดรับการศึกษา อบรมมานอย 
                   ดานการนิเทศติดตาม และประเมินผล ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับปานกลาง และ
มีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่นๆ ทั้งนี้เปนเพราะไมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอยางตอเนื่อง และไมนํา
ผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนวใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
                   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ 
                   ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน คือ การสรางมาตรฐานการแนะแนวของสถานศึกษา
โดยทุกฝายมีสวนเกี่ยวของ ทั้งนี้เปนเพราะไมมีหลักสูตรการแนะแนวที่กําหนดแนวทางกิจกรรม
การเรียนรูอยางชัดเจน สถานศึกษาตองกําหนดหลักสูตรการแนะแนวใหสอดคลองกับ   หลักสูตร
สถานศึกษา ซ่ึงในการที่จะสามารถจัดหลักสูตรการแนะแนวใหสอดคลองกันนั้น เปนเรื่องที่ตองใช
ความรู ความเชี่ยวชาญอยางมาก ตองใชผลที่ไดจากการวิจัยเปนแนวทางในการจัดทํา ซ่ึงในเรื่องนี้ยัง
เปนปญหาเพราะผูบริหารไมมีความรู ความเขาใจในการทําวิจัย สอดคลองกับแนวคิดของ วูดคอด  
(Woodcock, 1989, p. 75-116)    ที่กลาววา ทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติ ถาไมไดรวมกันทําความเขาใจ
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อยางชัดเจนในหลักสูตร และเปาหมายก็จะสงผลตอการทํางาน และผลงานที่ทําออกมาจะไมสนอง
เปาหมาย 
                   ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืนคือ การใชหลักการนิเทศติดตาม และประเมินผล ใน
การดําเนินงานแนะแนวไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้เปนเพราะ สถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรู
ทางการแนะแนวโดยตรง จึงทําใหการดําเนินงานนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลไมเปนระบบ ครบ
ทุกดาน   ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539,  หนา 38) กลาววา สถานศึกษา 
ทุกระดับขาดบุคลากรที่มีความรูทางการแนะแนวโดยตรง ถึงแมบางโรงเรียนจะมีบาง แตก็มีปริมาณ
ไมเพยีงพอ 
                5.3.3  จากผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู
ที่รับผิดชอบงานแนะแนว โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามี
ภาระกิจที่ตองรับผิดชอบงานบริหารทุกฝาย ซ่ึงที่กําหนดไวในการบริหารสถานศึกษาที่เปน         
นิติบุคคลมีอยู 4 ดาน  คือ ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหาร              
งบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป ซ่ึงงานบริหารวิชาการจะตองวัดและประเมินผลใน 4 ดาน
คือ ดานสาระการเรียนรู และสาระเพิ่มเติม ดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ ดาน       
คุณลักษณะที่พึงประสงค และดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  อีกทั้งการศึกษาที่ปฏิบัติเหมือนให
ความสําคัญกับคนเกง มากกวาคนดี ดังจะเห็นไดจากการสอบแขงขันเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
การวัดและประเมินผลระดับชาติที่กําหนดใหมีการวัดและประเมินผลในดานสาระการเรียนรูเทานั้น 
คือสาระภาษาไทย สาระคณิตศาสตร สาระวิทยาศาสตร และสาระภาษาตางประเทศ สวนการวัด
และประเมินผลดานการแนะแนว จะวัดและประเมินผลเพียงใชเกณฑ ผาน หรือ ไมผาน และไมใช
เปนขอมูลเบื้องตนในการพิจารณาผูเรียนเพื่อศึกษาตอในระดบัที่สูงขึ้น จึงทําใหการดําเนินการแนะ
แนวขาดความสําคัญ ขาดการเสริมแรง การดําเนินงานแนะแนวจึงไมสมบูรณ สอดคลองกับแนวคิด
ของบรรจบ แตมทอง  (2545,  หนา 42)  ที่กลาววา  ผูบริหารและครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวสวน
ใหญไมมีวุฒิทางดานการแนะแนวโดยตรง ผูบริหารรับผิดชอบงานบริหารโรงเรียนหลายดาน หลาย       
โครงการ 
                   เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน ดังรายละเอียด ดังนี้ 
                   ดานการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับปานกลาง 
และมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น  ๆทั้งนี้เปนเพราะขาดปจจัยในการบริหารไดแก คน เงิน วัสดุ และการจัดการ  
ผูบริหารสถานศึกษาจะใหความสําคัญกับการจัดการมากกวาครู สวนครูจะใหความสําคัญกับงาน
ปฏิบัติดานการเรียนการสอนมากกวาที่จะใหความสําคัญกับการจัดการ โดยเฉพาะการจัดบรรยากาศ 
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และสภาพแวดลอม ซ่ึงจะเกี่ยวของกับงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการ สถานศึกษาก็มี
ขอจํากัดในเรื่องงบประมาณไมสามารถอนุมัติงบประมาณตามที่ผูรับผิดชอบงานแนะแนวเสนอขอ
อนุมัติได จึงสงใหปญหาดานการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมอยูในระดับปานกลาง   สอดคลอง
กับแนวคิดของ สมทรง  ทิพยไกรศร  (2537,  หนา 137)  ที่กลาววา โรงเรียนขาดความพรอมเรื่อง
กําลังคน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ หองเรียน และเวลาที่จะปฏิบัติงานในดานนี้ การดําเนินงานก็จะ
ไมประสบผลดีเทาที่ควร 
                   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ 
                   ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน  คือ การบริการทุกดานสนองความตองการของผูเรียน
ทั้งนี้เปนเพราะบุคคลยอมมีความตองการอยูเสมอและไมส้ินสุด ขณะที่ความตองการใดตอบสนองแลว 
ความตองการอยางอื่นก็จะเกิดขึ้นอีกไมมีวันจบ และขาดความตระหนักในคุณคาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
                   ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน คือ การขอความรวมมือจากหนวยงานบคุคลภายนอก 
เพื่อสงเสริมการบริการแนะแนวดานตางๆ ที่สงผลตอนักเรียนอยางทั่วถึง ทั้งนี้เปนเพราะขาดการ
ประสานงานเพื่อขอความรวมมือจากองคกร  เอกชน  สอดคลองกับแนวคิดของ กรมวิชาการ (2545, 
หนา 4) ที่กลาววา บุคลากรที่รับผิดชอบงานแนะแนวทุกระดับ สวนใหญยังขาดความรูและทกัษะ
ในการผลิตสื่อ เพื่อประชาสัมพันธการแนะแนว ขาดการประสานงานเพื่อขอความรวมมือ ตลอดจน
ขาดการประชาสัมพันธงานแนะแนวระหวางพอแม ผูปกครอง และชุมชน 
                   ดานการนิเทศติดตาม และปรีเมินผล ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับปานกลาง และ
มีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่นๆ ทั้งนี้เปนเพราะขาดความตอเนื่อง ความเปนระบบในการดําเนินงาน ไมนํา
ผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง พัฒนา ผูบริหารสถานศึกษามีภารกิจงานราชการมาก  ครูที่ 
รับผิดชอบงานแนะแนว ตองรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรูอ่ืนดวย 
                   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ 
                   ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน  คือ  การผดุงมาตรฐานการแนะแนวของสถานศึกษาไว  
ทั้งนี้เปนเพราะงานการแนะแนวในสถานศึกษาเปนงานคอนขางใหญ ซับซอน มีขอควรพิจารณา
หลายประการ ตองใชเวลา และบุคลากรหลายฝาย สอดคลองกับความคิดเห็นของผูบริหาร      
สถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวในภาพรวม ที่พบวา การผดุงมาตรฐานการแนะแนว
ของสถานศึกษาไวอยูในระดับปานกลาง  
                   ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน คือ การจัดทําแผน/ปฏิทินการปฏิบัติการนิเทศติดตาม 
และประเมินผลงานแนะแนวใหผูเกี่ยวของทราบ  ทั้งนี้เปนเพราะไมมแีผนปฏบิตักิารแนะแนวทีช่ดัเจน
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เครือขายการแนะแนวยังทํางานไมเปนระบบ  ขาดการมีสวนรวมของสังคม  และขาดการกํากับ
ติดตามผลอยางตอเนื่อง 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

                5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
                     1)  จากผลการวิจัยพบวา  ปญหาการบริหารการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามความคิดเห็นของ   
ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ รับผิดชอบงานแนะแนว  ในภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง                  
ดานการจัดบรรยากาศ  และสภาพแวดลอม  ผลการวิจัยพบวามีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น  ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงควรเพิ่มบทบาทในการบริหารการแนะแนวในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให
ความรู สรางความเขาใจ ใหเห็นความสําคัญของการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จากสถานศึกษาที่เปนตนแบบ ที่ประสบ
ผลสําเร็จในดานกิจกรรมแนะแนว เพื่อกระตุนใหบุคลกรมีความสนใจ กระตือรือรนในการ
ดําเนินงานแนะแนว โดยผูบริหารสถานศึกษาตองสนับสนุนในเรื่อง วัสดุ อุปกรณ หองแนะแนว 
งบประมาณ และจัดใหครูที่ทําหนาที่แนะแนวมีเวลาสําหรับการแนะแนวเพิ่มขึ้น 
                   ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน คือ การบริการแนะแนวทุกดานสนองความตองการ
ของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรวบรวมขอมูลสภาพความตองการของผูเรียน และวางแผน
จัดกิจกรรมแนะแนวใหครอบคลุมภาระงานแนะแนว ใน 5 บริการหลัก คือ บริการสํารวจขอมูล 
บริการสนเทศ บริการใหคําปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตาม และประเมินผล 
รวมถึงขอบขายการแนะแนวใน 3 ดาน คือ แนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ และการแนะแนวเพือ่
พัฒนาบุคลิกภาพ ใหความรูความเขาใจในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
                   2)  จากผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษา 
ในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ตามความคิดเห็นของ     
ผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ดานการบริหารบุคลากรแนะแนว 
ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองศึกษาทักษะในการบริหาร
บุคลากรทั้งดานการคัดสรร การพัฒนา การเสริมแรง การสรางขวัญกําลังใจ คัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมทําหนาที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจําชั้น   
สงเสริมใหบุคลากรไดรับความรูเพิ่มเติม ในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว สงเสริมความรวมมือ
และความเขาใจอันดีระหวางครู ผูปกครอง และชุมชน จัดใหมีการประชุมสัมมนาระหวางโรงเรียน
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กับ           ผูปกครองนักเรียน เพื่อใหกระบวนการแนะแนวบรรลุวัตถุประสงค เปนประโยชนตอ
การพัฒนา    ผูเรียนอยางแทจริงตอไป  
                 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน คือ การประสานความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายใน และ 
ภายนอกสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานแนะแนว ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสรางเครือขายการแนะแนว 
โดยการประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา เพื่อกําหนดทิศทางการแนะแนว และประชาสัมพันธ
งานแนะแนวใหผูเกี่ยวของทราบ 
                 3)  จากผลการวิจัยพบวา  ปญหาการบริหารการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษา 
ในอําเภอบางน้ําเปร้ียว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  ตามความคิดเห็นของ
ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานการจัดบรรยากาศ และสภาพ    
แวดลอม ผลการวิจัยพบวา มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรสนับสนุนในเรื่อง 
วัสดุ อุปกรณ หองแนะแนว งบประมาณ และจัดใหครูที่ทําหนาที่แนะแนวมีเวลาสําหรับการแนะ
แนวเพิ่มขึ้น  
                   ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืนคือ การบริการแนะแนวทุกดานสนองความตองการของ 
ผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรวบรวมขอมูลสภาพความตองการของผูเรียน และวางแผนจัด
กิจกรรมแนะแนวใหครอบคลุมภาระงานแนะแนวใน  5  บริการหลัก คือ บริการสํารวจขอมูล 
บริการสนเทศ บริการใหคําปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตาม และประเมินผล 
รวมถึงขอบขายการแนะแนวใน  3  ดาน  คือ  แนะแนวการศึกษา  แนะแนวอาชีพ  และการแนะแนว
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ใหความรูความเขาใจในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
                   จะมีประโยชนอะไร ถาผูบริหารสถานศึกษามีเพียงความรูสึกดีๆ ตอการแนะแนว 
เห็นวางานแนะแนวสําคัญ และมีความรูความเขาใจเรื่องการแนะแนวอยางถองแท แตมิไดนํา    
หลักการ และกระบวนการแนะแนวสูการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ดังนั้น ความสําเร็จที่แทจริงของ
การแนะแนว  คือ ทานผูบริหารสถานศึกษาผู เปนหัวใจของการบริหารจัดการแนะแนวใน         
สถานศึกษา ผลสําเร็จของงานแนะแนวมาจากผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ 
    5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
                     1)  ควรศึกษาปญหาการบริหารการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษา  ดานการจัด
บรรยากาศ  และสภาพแวดลอม 
                     2)  ควรศึกษาปญหาการบริหารการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  และเขต 2 
                     3)  ควรศึกษาปญหาของการบริหารการแนะแนวของผูบริหารสถานศึกษา  ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอื่นๆ 


