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55252352 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคญั : การด าเนินงานแนะแนว  
 นายอนรรฆ  ตปนีย์ : การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา. 99 หน้า 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์ 2) ความคิดเห็นของบุคลลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ และ 3) แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อ
เงินอนุสรณ์ ประชากรในการศึกษาวิจัยคือ บุคลากรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จ านวน 48 คน 
เครื่องมือท่ีใช้มี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า  

1) การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ โดยภาพรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ บริการให้ค าปรึกษา บริการสารสนเทศ บริการ
จัดวางตัวบุคคล บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และ บริการติดตามผลประเมินผล    

2) ความคิดเห็นของบุคลลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์ เมื่อจ าแนกตามสถานภาพไม่แตกต่างกัน 

3) แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ มี 11 
แนวทาง ดังนี้ 1) จัดอบรมครูที่ปรึกษาเพื่อให้เข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนให้เป็นไปในทางเดียวกัน 2) โรงเรียนมี
การอ านวยความสะดวกให้ครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้าน 3) เพิ่มมุมบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารความรู้ 4) จัดท าเพจ
หรือช่องทางที่สามารถน าเสนอข้อมูลให้แก่นักเรียน 5) จัดให้มีการอบรมโครงการ YC เพื่อนที่ปรึกษา 6) จัดท าห้องให้
ค าปรึกษาโดยเฉพาะ 7) จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีตัวเองมีความสนใจ 8) จัดค่ายส่งเสริมสร้างทักษะที่ตัวเองสนใจ 9) 
จัดท าบัญชีศิษย์เก่าในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6 10) จัดท าช่องทางให้ศิษย์เก่ารับรู้ข่าวสารของโรงเรียนเพื่อ
ประโยชน์ในการท ากิจกรรม และ 11) น าข้อผิดพลาดในการด าเนินงานแนะแนวมาปรับปรุงแก้ไขและใช้เป็นฐานข้อมูล
เพื่อวางแผนพัฒนาการด าเนินงานแนะแนวในปีต่อไป 
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55252352 : MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD : GUIDANCE  PERFORMANCE 
       ANUCK TAPANEE : GUIDANCE  PERFORMANCE  OF  PHAPATHOMWITTAYALAI 2 LUANGPHONGOEN  ANUSORN SCHOOL 

ADVISOR: ASST. PROF. DR. NUCHNARA  RATTANASIRAPRAPHA. 99 pp. 
 
  The purposes of the research were to identify 1)  Guidance performance of Phapathomwittayalai 2 
Luangphongoenanusorn School. 2) The opinions of personnel on guidance performance of Phapathomwittayalai 2 
Luangphongoenanusorn School when comparing by status and 3)   The approach to development of guidance 
performance in Phapathomwittayalai 2 Luangphongoenanusorn School. The population of this research was 48 
personnel of Phapathomwittayalai 2 Luangphongoenanusorn School. The research instruments were the 
questionnaires to survey about the guidance performance of Phapathomwittayalai 2 Luangphongoenanusorn 
School and questionnaires for interviewing the approach to development of guidance performance of 
Phapathomwittayalai 2 Luangphongoenanusorn School. The statistical use for analyses the data were descriptive 
statistics, frequency, percentage, means, standard deviation. 
 The research findings were as follows : 
 1. The guidance performance of Phapathomwittayalai 2 Luangphongoenanusorn School, as a whole and 
as an individual, was found at a high level; ranking from the highest to the lowest: counseling service, information 
service, personnel placement service, individual inventory service, and following and evaluation service. 
 2. There were no significantly different between the opinions of personnel on guidance performance of 
Phapathomwittayalai 2 Luangphongoenanusorn School classified by status.  

3. There were 11 approaches to development of the guidance performance of Phapathomwittayalai 2 
Luangphongoenanusorn School; 1) training for advisory teachers to provide a format of data collecting 2) spending 
time and money for advisory teachers to visit students’ house 3) adding up the ways for searching information 4) 
Creating blogs, websites, or channels to present information for students. 5) having a project as Youth Counselor: 
YC 6) having a counseling room. 7) learning according to the students’ interest 8) having a camp to enhance self-
interested skills 9) doing the old student list of Matthayom 3 and Matthayom 6 10) Creating the ways to provide 
school information to the old students and 11) editing the error information to develop and plan the guidance 

performance on next year. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์” ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตาจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นุชนรา รัตนศิระประถา อาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระที่ให้การช่วยเหลือและให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยและให้
โอกาสในครั้งนี้ รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ ประธานกรรมการสอบการค้นคว้า
อิสระและ ดร.เกชา เหลืองสุดใจชื้น ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าและข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัย 
ส่งผลให้หารค้นคว้าอิสระเล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุก
ท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนและให้ก าลังใจด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ดร.ปภาดา เสนาะพิณ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน อ.
ก าแพงแสน จ.นครปฐม นางมาลัย ทองสิมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนราชินีบูรณะ 
อ.เมือง จ.นครปฐม นางสาวรุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค หัวหน้างานวัดผลประเมินผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
อ.เมือง จ.นครปฐม ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาเสียสละเวลาให้ความอนุ เคราะห์ตรวจสอบ แก้ไขให้ค าแนะน า
เพ่ือความสมบูรณ์ถูกต้องของเครื่องมือการวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษาและคณะครู
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และ ขอขอบคุณผู้บริหาร 
กรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ที่อ านวยความสะดวก
และให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ธนาลัย หมายเหนี่ยง ผู้ให้ทุกสิ่งที่ดีงามเป็นก าลังใจอย่างดีและเป็น
แรงบันดาลใจลูกเสมอมา ขอขอบคุณคนในครอบครัวทุกคนด้วยครับ อีกหนึ่งก าลังใจที่เข้ามาเติมเต็มเป็น
แรงผลักดันให้ลุกขึ้นสู้ได้แก่ นางสาวปวิตรา กิจจานุมาศ หากไม่มีเธอคนนี้ก็คงไม่มีวิจัยเล่มนี้ สุดท้ายนี้
ขอขอบคุณส าหรับก าลังใจ ความช่วยเหลือและค าแนะน าจาก พ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ นักศึกษาปริญญาโทรุ่น 
32 ภาควิชาการบริหารการศึกษาท่ีท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 คุณค่าของการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ขอมอบเพ่ือทดแทนพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ตลอดจนผู้
มีพระคุณทุกท่านที่ได้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและให้ความเมตตาช่วยเหลือตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีส่วน
ส าคัญต่อความส าเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิต ความเชื่อและค่านิยมของคนในสังคมไทย การด าเนินชีวิต
ในสังคมที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น การเข้าถึงสื่อสารสนเทศแบบไม่มีขีดจ ากัดขาดการควบคุม ท าให้เกิดปัญหา
มากมายในประเทศ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและปัญหาในครอบครัว ทั้งนี้เนื่องมาจากไม่สามารถพัฒนา
คนในสังคมให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญในการที่จะน าไปใช้
ในการพัฒนาคนให้มีทักษะคุณภาพในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยในมาตรา 54 ได้กล่าวว่า รัฐต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม  ให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดและความสนใจของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ1 และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้
ให้ความส าคัญมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย 
เพ่ือให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มี
สุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่
สอดคล้องกับความ ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคน
ในแต่ละช่วงวัยตาม ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
จะเปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้
คนมีสุขภาพดีท่ีเน้นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่

                                                           
1 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย“, รำชกิจจำนเุบกษำ,  [ออนไลน์],  เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 

เมษายน 2560 เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF 
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ส่งผลต่อสุขภาพ2 และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3  พ.ศ. 
2553  มาตรา 6 กล่าวว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีสุข3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
สามารถอยู่ร่วมกับอ่ืน ได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก คือรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
การพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าวนอกจากจะสอดแทรกในแต่ละสาระการเรียนรู้แล้ว ยังได้
ก าหนดไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนโดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือกิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมสาธารณะประโยชน์ มุ่งเน้นพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ ให้ครบ
ทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ตลอดจนปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพ่ือสังคมเป็นส าคัญ งานแนะแนวนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคนโดยองค์รวม ทั้ง
ทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจให้บุคคลเป็นผู้ที่มีความสามารถ ในการบูรณาการ ความคิด 
ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เข้าสู่วิถีชีวิตไทยได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยัง ช่วยให้ครู
รู้จักและเข้าใจนักเรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้การศึกษา แก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม
พัฒนานักเรียน ครูทุกคนมีความส าคัญในการแนะแนวและประสานความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีประสิทธิภาพมาพัฒนาผู้เรียน 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  การศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ให้แก่คนในสังคมไทยเพ่ือให้ด ารงชีวิตได้
อย่างเป็นสุข  การศึกษายังเป็นกระบวนการเพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นสุข   ดังจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งพัฒนาให้เกิดกับตัวผู้เรียน  คือ  1)  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน

                                                           
2ล านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรี,  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรไทย,  
2554),  4. 

3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ : ส านักนายยกรัฐมนตรี,  2553) 
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นับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2)  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  3)  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการ
ออกก าลังกาย  4)  มี  ความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  5)  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และ
สร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข4 นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ดังนี้ 1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  2)  ซื่อสัตย์สุจริต  3)  มีวินัย  4)  ใฝ่เรียนรู้  5)  อยู่
อย่างพอเพียง  6)  มุ่งมั่นในการท างาน  7)  รักความเป็นไทย  และ  8)  มีจิตสาธารณะ5 และเมื่อผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้แล้วผู้เรียนจะเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการเพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง  ได้แก่  1)  ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับ
และส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทรรศนะของตนเอว
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร
ด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  2)  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  3)  
ความสามารถในกาแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคม  แสวงกาความรู้  ประยุกต์ใช้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและ
สิ่งแวดล้อม  4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน  และการอยู่
ร่วมกันในสังคมโดยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  ละรู้จัก

                                                           

 
4 กระทรวงศึกษาธิการ,  หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,  2551),  6. 
 5 เรื่องเดียวกัน,   
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หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลการทบต่อคนเองและผู้อ่ืน  5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม6 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้  และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร  กระบวนการแนะแนวใน
โรงเรียนนับว่าเป็นงานที่มีความจ าเป็นและส าคัญยิ่งที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดกระบวนการเรียน
การสอนบรรลุเป้าหมาย  เนื่องจากการแนะแนวเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง
สามารถเลือกและตัดสินใจอย่างเหมาะสม มีทักษะในการจัดการชีวิต ตลอดจนสามารถปรับตัวและ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องใช้กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง ทราบถึงความ
ถนัด ความสนใจ ตลอดจนความต้องการ เพ่ือน าไปสู่การเลือกวิชาเรียน เลือกอาชีพ เห็นคุณค่าในตนเอง 
เข้าใจยอมรับผู้อ่ืน สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้  การด าเนินงานแนะ
แนวให้ประสบความส าเร็จมิใช่เพียงทราบถึงความหมาย หลักการส าคัญของการแนะแนว  หรือเทคนิคใน
การแนะแนวเท่านั้น งานแนะแนวจะประสบความส าเร็จจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ คือการใช้องค์ความรู้
ทางจิตวิทยาเพ่ือให้เข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันทั้งวัย ความถนัด ความสนใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุของพฤติกรรมของแต่ละบุคคลและการใช้ศิลป์ของการแนะแนวได้แก่ เทคนิค
และทักษะต่าง ๆ ที่จะท าความเข้าใจและหาทางช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นกรณีไป7  ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ความว่า  “ขณะนี้รู้สึกกันทั่วไปว่ามีปัญหา
เยาวชนในบ้านเมืองมากขึ้นเนื่องจากเหตุหลายกระแส ความจริงเยาวชนมิได้ต้องการที่จะท าตั วให้ยุ่งยาก
แต่อย่างใดแต่โดยสาเหตุที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควรและขาดที่พ่ึงขาดผู้ที่จะให้ความรู้ให้
ค าแนะน าที่ถูกต้องเหมาะสม เขาจึงกลายไปเป็นบุคคลที่เป็นปัญหาแก่สังคมเป็นหน้าที่ของท่านทั้ง
หมายถึง ผู้เป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษา ที่ต้องช่วยเหลือเขาด้วยหลักวิชาและความสามารถ
ทุกคนได้เรียนวิชาการแนะแนวมาแล้วควรจะได้น าหลักการมาปฏิบัติเพ่ือให้เยาวชนได้รับประโยชน์อัน
แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะแนวทางความประพฤติและจิตใจ ซึ่งส าคัญมาก ขอให้ความเพียร
พยายามปลูกฝังความรู้ ความคิดที่ปราศจากโทษให้แก่เขาโดยเสมอหน้า แนะน า อบรม ด้วยเหตุผลและ

                                                           

 
6 กระทรวงศึกษาธิการ,  หลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,  2551),  6. 
 7 กระทรวงศึกษาธิการ,  เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 : 
คู่มือบริหารจัดการแนะแนว (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว),  27. 
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ด้วยความจริงใจ  ประกอบด้วยความเมตตาปราณี สงเคราะห์ อนุเคราะห์ และน าพาไปสู่ทางที่ถูก ที่เจริญ 
เยาวชนก็จะเกิดมีความมั่นใจและมีก าลังใจที่จะท าความดี เพ่ือจักได้มีอนาคตที่มั่นคงแจ่มใสในวัน
ข้างหน้า…”8 ดังนั้นการด าเนินงานแนะแนวควรด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงทั้งในด้านการ
พัฒนาระบบงานแนะแนวและการจัดการเรียนรู้ที่สามารถสนองความต้องการ ความถนัด ความสามารถ 
และความสนใจ ได้อย่างครบถ้วนเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  จึงควรมีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการแนะแนวอย่างถูกต้อง งานแนะแนวจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งใน
การพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จในทุก ๆ ด้าน และมีความสุขทั้งกายและใจ เมื่องานแนะแนวเป็น
งานที่มีความส าคัญและจ าเป็นโรงเรียนจึงต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
นักเรียนอยา่งแท้จริง ซึ่งงานแนะแนวจะประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้ดีเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารโรงเรียนถือว่า เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง เพราะผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาตัดสินใจ ดังที่ เจียรนัย ทรงชัยกุล ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
ผู้บริหารโรงเรียนไว้สอดคล้องกันซึ่งพอสรุปสาระส าคัญได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียน คือผู้น าที่มีอ านาจสูงสุด
ของแต่ละโรงเรียนที่สามารถวินิจฉัยและตัดสินใจสั่งการให้บุคลากรในการดูแลปฏิบัติภารกิจในความ
รับผิดชอบ จึงถือว่าผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่ส าคัญท่ีสุดของการจัดการแนะแนวในโรงเรียน9ดังที่ สถิต 
วงศ์สวรรค์  กล่าวไว้พอสรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะที่เป็นหัวหน้าสถาบัน จะต้องมีเจตคติที่ดีต่อ
การแนะแนวมิฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานแนะแนวอาจเกิดความท้อถอยหมดก าลังใจที่จะท างาน ในที่สุดก็เป็นงาน
แนะแนวตามมีตามเกิดเป็นงานที่ริบหรี่ดับแสงให้ประโยชน์น้อยเต็มที ดังนั้นงานแนะแนวของโรงเรียนจึง
ขึ้นอยู่กับการท างานตามหน้าที่ของคณะครู โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวจักรส าคัญ อาจกล่าวได้ว่า การ
ด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนเป็นภาระงานของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูแนะ
แนว และครูทุกคนในโรงเรียน ที่จะประสานร่วมมือกันในการบริหารงานแนะแนวตามบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละคนอย่างเต็มที่ ถ้าผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเห็นความส าคัญของงานแนะแนวและ
สนับสนุนงานแนะแนวอย่างเต็มที่  ครูเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานแล้ว งาน
แนะแนวก็จะประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อกาพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถพัฒนา

                                                           

 8กระทรวงศึกษาธิการ,  เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 : คู่มือ
บริหารจัดการแนะแนว (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว),  ค าน า.  

9 เจียรนัย  ทรงชัยกุล,  “หน่วยที1่1 บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวในระดับ
ประถมศึกษา” ในเอกสารการสอนชุดวิชาแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา,  (นนทบุรี : มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช,  2533) 
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ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพได้แนวก็จะประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อกาพัฒนาผู้เรียน
แต่ละคนให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพได้10 
 
ปัญหำของกำรวิจัย 
 แม้ว่าโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จะมีการด าเนินงานแนะแนวโรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ แต่ผลสัมฤทธิ์ของงานก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งปัญหาที่พบใน
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ มีดังนี ้

1. โรงเรียนมีบุคลากรด้านการแนะแนวไม่เพียงพอ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงิน 
อนุสรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง มีนักเรียนโดยประมาณ 500 คน มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 จ านวน 18 ห้องเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีครูแนะแนวจ านวน 1 คน ซึ่ง
นอกจากงานสอนแล้วยังต้องรับผิดชอบงานในด้านอ่ืนๆของโรงเรียนท าให้การท างานในส่วนของงานแนะ
แนวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานแนะแนว 

2. ครูในโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ในการเก็บข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลนั้นต้องได้รับความช่วยเหลือจากครูในโรงเรียนในการจัดเก็บข้อมูลเพราะครูแนะแนวเพียงคน
เดียวไม่สามารถท่ีจะท าให้เสร็จได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากคุณครูในโรงเรียน 

3. ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อ ทางโรงเรียนไม่มีการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
การศึกษาต่อมาให้ยังงานแนะแนวหรือส่งมาแต่เลยเวลา ท าให้นักเรียนพลาดโอกาสทางการศึกษา 

4. ขาดแคลนสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแนะแนว ห้องแนะแนวของโรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์นั้น เป็นขนาดห้องครึ่งห้องเรียนและมีการกั้นห้องเพ่ือเป็นห้องพักครู
สภาพห้องไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการเรียนการสอนเนื่องด้วยขนาดห้องที่เล็กและอีกท้ังในห้องแนะแนวไม่มี
อุปกรณ์ส านักงานที่ใช้ได้ ครูผู้สอนต้องแก้ไขปัญหาด้วยการน าของใช้ส่วนตัวมาใช้แทนเพ่ือให้การ
ด าเนินงานแนะแนวด าเนินต่อไป 
 นอกจากนี้ปัญหาและอุปสรรคของงานแนะแนวหลายประการเช่นขาดการส่งเสริมอย่างจริงจัง
จากผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ขาดแคลน บุคลากรแนะแนวขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์
เครื่องมือทางการแนะแนวขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคคลากรฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอก

                                                           
10 สถิต  วงศ์สวรรค์,  จิตวิทยาแนะแนว,  (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,  2531), 314. 
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สถานศึกษาและขาดการประชาสัมพันธ์11 ในขณะที่  สงบ ลักษณะ12 ได้กล่าวไว้ว่าการด าเนินงานแนะแนว
ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้ให้ความส าคัญต่องานแนะแนวอย่างจริงจังและมอง 
เห็นว่าเป็นงานที่ไม่มีความหมายจึงขาดการส่งเสริมทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
ขาดขวัญและก าลังใจ  และมีผลการวิจัยจ านวนไม่น้อยกล่าวถึงปัญหาการด าเนินงานแนะแนวไว้อีก เช่น 
พะนอ อนัญพร13 ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาจะด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาด
เล็กสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 12 พบว่าการด าเนินงานแนะแนวในต้องด้วยขนาดเล็กไม่ประสบ
ผลส าเร็จเนื่องจากการบริหารงานแนะแนวยังไม่เป็นระบบผู้บริหารไม่ได้ก าหนดบทบาทของครูแนะแนว
อย่างชัดเจนขาดเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนขาดความสนใจในการบริการแนะแนวและ
สถานที่ในการด าเนินงานบริการแนะแนวในโรงเรียนไม่เหมาะสม และ สุนี จั่นสกุล14  ศึกษาสภาพปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดผลการวิจัยพบว่าในด้านกิจกรรมแนะแนวที่โรงเรียนด าเนินการอยู่พบว่าฐานขาดการติดตาม
ประเมินผลขาดความรู้ความเข้าใจไม่มีการวางแผนและขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน
นอกจากนี้ผลการวิจัยของกรมวิชาการได้ส ารวจการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนในประเทศไทยพบว่ า
โรงเรียนประสบปัญหาด้านการด าเนินงานแนะแนวคือไม่ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของครูแนะแนวและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสนับสนุนด้านปัจจัยการด าเนินงานไม่เพียงพอ   สรุปได้ว่าปัญหาในการ
ด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน  มีปัญหาส าคัญที่คล้ายคลึงกัน  คือ  การด าเนินงานแนะแนวยังไม่เป็น
ระบบ  บุคลาการไม่เห็นความส าคัญของการด าเนินงานแนะแนว  และเห็นว่าเป็นการเพ่ิมภาระงานและมี
ความยุ่งยาก  นอกจากนี้การขาดแคลนบุคลากรในด้านปริมาณและคุณภาพ  ขาดงบประมาณ  วัสดุ

                                                           

 11 สวัสดิ์  สุวรรณอักษร,  “งานแนะแนวอย่าท าเป็นเล่นเป็นแนะแนว”,  วารสารแนะแนว30,  
162 (ม.ป.ป.) : 43-44. 
 12 สงบ  ลักษณะ,  “เส้นทางสู่ความส าเร็จของแผนพัฒนาการแนะแนว กระทรวงศึกษาธิการ 
ระยะที่ 2,”  วารสารแนะแนว 31,  167 (ม.ป.ป.) : 6. 
 13 พะนอ  อนัญญพร,  “การศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษาที่ 12”  (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
จิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2539),  บทคัดย่อ. 
 14 สุนี  จั่นสกุล,  “สภาพปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดระนอง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
2538),   
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อุปกรณ์  รวมทั้งเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน   ขาดการติดตามประเมินผล  ไม่มีการวางแผน
งาน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งอยู่หมู่ที่ - ต าบลดอนยายหอม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ในการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน  ทาง
โรงเรียนได้ให้ความส าคัญในการด าเนินงานแนะแนว  ก าหนดแผนการด าเนินงานแนะแนวอยู่ในแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี  มีกิจกรรมแนะแนวทั้งในและนอกสถานที่เพ่ือให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้เรียนทางด้านการเรียน ทักษะ และคุณภาพชีวิต  ในส่วนของการสู่การปฏิบัติ  พบปัญหาใน
การด าเนินงาน  ดังนี้  โรงเรียนไม่มีบุคลากรด้านการแนะแนวโดยเฉพาะ   ครูไม่ค่อยให้ความร่ วมมือใน
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อและอาชีพ  ขาดสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานแนะแนว   
        สรุปได้ว่าปัญหาที่พบในการบริหารและการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ แม้ว่าทางโรงเรียนจะให้ความส าคัญของงานแนะแนวโดยมีการวางแผนงานและ
โครงการรองรับ  แต่การขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติจริงครูในโรงเรียนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ
และส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ทั้งยังขาดบุคลากรด้านแนะแนว  สถานที่  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแนะ
แนว  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงระดับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อ
เงินอนุสรณ์  ในขอบข่ายงานแนะแนว 5 ด้าน ได้แก่ 1) การศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2) การบริการสารสนเทศ 3) การให้ค าปรึกษา 4) การจัดวางตัวบุคคล และ 5) การติดตามและประเมินผล  
ว่ามีการปฏิบัติจริงในระดับใดครูมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานแนะแนวในแต่ละด้านอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพ่ือสอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย  ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย  ดังนี้ 
 1.เพ่ือทราบการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2  หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
 2.เพ่ือทราบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ 
 3.เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวง
พ่อเงินอนุสรณ์ 
 
ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยจึงก าหนดข้อค าถามของการวิจัย  ดังนี้ 

1.การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ อยู่ในระดับใด 
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2.ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2  หลวง
พ่อเงินอนุสรณ์เมื่อจ าแนกตามสถานภาพแตกต่างกันหรือไม่ 

3.แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2  หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์ เป็นอย่างไร 
  
สมมุติฐำนของกำรวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อค าถามของการวิจัย สมมุติฐานของการวิจัยในครั้งนี้  มีดังต่อไปนี้                                                                                               
  1.การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ อยู่ในระดับปาน
กลาง                                   
 2.ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2  หลวง
พ่อเงินอนุสรณ์เมื่อจ าแนกตามสถานภาพไม่แตกต่างกัน 
 3.แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์เป็นพหุแนวทาง  
 
ขอบข่ำยเชิงอ้ำงอิงของงำนวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น า ทฤษฎีเชิงระบบ (system approach) ตามแนวคิดของ           ลูเน
นเบิร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า 
(input) มีกระบวนการ (transformation process) และผลผลิต (output) ซึ่งมีความสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (external environment) และการใช้ข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาซึ่งในระบบการจัดการศึกษานั้น ปัจจัยน าเข้า ( input) 
ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ในส่วนกระบวนการ ( transformation 
process) ได้แก่ การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา และในส่วนของผลผลิต 
(output) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของทุกฝ่าย คุณภาพการศึกษา15  
 การด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนตามแนวคิดของรองศาสตราจารย์ จตุรพร ลิ้มมั่นจริง ถูกจัด
ให้อยู่ในรูปแบบของการบริการงานแนะแนว จ านวน 5 บริการ คือ 1)การบริการส ารวจของมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคล 2)การบริการสารสนเทศ 3)การบริการให้ค าปรึกษา 4)การบริการจัดวางตัวบุคคล และ 5)

                                                           
15 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educatioal Administration : Concepts 

ad Practices, 6th ed. (CA: Wadworth Publishing, 2007) 31-33. 
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การบริการติดตามผลประเมินผล16 ซึ่งกรมวิชาการ ได้กล่าวว่า ภาระงานแนะแนวในโรงเรียนประกอบไป
ด้วย 5 บริการหลักดังต่อไปนี้ 1)งานศึกษารวบรวมข้อมูล 2)งานสารสนเทศ 3)งานให้ค าปรึกษา 4) งาน
ป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ และ 5)งานติดตามผลประเมินผล 17 และ อัปสรสิริ เอ่ียมประชา ได้
กล่าวถึงการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการจัดให้มีบริการทั้ง 5 บริการ 
ได้แก่ 1) การบริการส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การบริการสารสนเทศ 3) การบริการให้
ค าปรึกษา 4) การบริการจัดวางตัวบุคคล และ 5) การบริการการติดตามผลประเมินผล18 

ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของงานวิจัย 
ทีม่า :  Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educatioal Administration : Concepts 
ad Practices, 6th ed. (CA: Wadworth Publishing, 2007) 31-33. 
       : จตุรพร  ลิ้มมั่นจริง,  วิธีกำรสอนแนะแนว (กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  2551), 22. 
 

                                                           
16 จตุรพร ลิ้มม่ันจริง, วิธีการสอนแนะแนว (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2551), 22 
17 กรมวิชาการ, คู่มือการบริหารจัดการแนะแนว (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2545), 5-6 
18 อัปสรสิริ เอ่ียมประชา, จิตวิทยาส าหรับครู (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2558), 20  

สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) 

 

ปัจจัยน ำเข้ำ (input) 
 
- บุคลากร 
- ทักษะความรู้ที่จ าเป็น 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ ์
- การจัดการ 

กระบวนกำรแปรรูป 
(transformation process) 

- การบริหาร 
 
   
- การนิเทศ 
- การจัดการเรียนการสอน 

ผลผลิต (output) 
 

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
- ครูมีความพึงพอใจ 
 

การด าเนินงานแนะแนว 

องค์กร (organization) 

 

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 
 องค์กร (organization) 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการด าเนินงานแนะแนวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2  ซึ่งมีขอบเขต
ภาระงานแนะแนว 5 งาน ดังนี้ 1) บริการการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2)  บริการ
สารสนเทศ   3)บริการให้ค าปรึกษา 4)บริการการจัดวางตัวบุคคล และ 5)  บริการติดตามและประเมินผล  
ดังแผนภูมิที่ 2   
 

กำรด ำเนินงำนแนะแนว 

1) การบริการศึกษารวบรวมข้อมูล 
2) การบริการสารสนเทศ 
3) การบริการให้ค าปรึกษา 
4) การบริการจัดวางตัวบุคคล 
5) การบริการติดตามผลประเมินผล 

 
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : จตุรพร  ลิ้มมั่นจริง,  วิธีกำรสอนแนะแนว (กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  2551), 22. 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
     เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้  จึงได้นิยามความหมายของค าต่าง ๆ ไว้
ดังนี้ 
 กำรด ำเนินงำนแนะแนว   หมายถึง  การด าเนินงานของผู้บริหารที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานแนะ
แนวในโรงเรียนทั้ง 5 งานของแนะแนวไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการควบคุมดูแลให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ประกอบไปด้วย 1)บริการการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 2)บริการสารสนเทศ 3)บริการให้
ค าปรึกษา 4)บริการจัดวางตัวบุคคล และ 5)บริการติดตามผลและประเมินผล 

โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ หมายถึง  หมายถึงสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่
จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งอยู่เลขท่ี 256 หมู่ที่ 2   ต าบลดอนยาย
หอม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวทางการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวง
พ่อเงินอนุสรณ์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยน าเสนอ 3 หัวข้อคือ 1)การด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน 2)ข้อมูล
ทั่วไปโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2  หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 3)งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ 
 

การด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน 
 งานแนะแนวเป็นงานหนึ่งในโรงเรียนที่มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับบุคคลและหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยมี
เป้าหมายส าคัญในการที่จะป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือให้ผู้ที่รับบริการสามารถด ารงชีวิต ตัดสินใจ  
แก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเอง ปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นผู้ที่ด าเนินงาน
แนะแนวจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแนะแนวและมีศิลปะในการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้ 
 
ความส าคัญของงานแนะแนวในโรงเรียน  
 สภาพสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไร้พรมแดน จึงอาจจะเป็น
สาเหตุประการหนึ่งที่ท าให้นักเรียนยากล าบากในการใช้ชีวิตประจ าวัน  และเพ่ือนซึ่งมีประสบการณ์และ
ความคิดเห็นคล้ายคลึงกันกับนักเรียน (แต่ขาดความรอบคอบ) อาจให้ค าแนะน าหรือชักจูงให้อยากรู้อยาก
เห็นสิ่งเร้าหรือประสบการณ์ที่น าอันตรายมาให้โดยไม่เจตนา  นอกจากนี้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีส่วน
สนับสนุนให้นักเรียนอยู่โดดเดี่ยวตามล าพัง และไม่สนใจผู้อ่ืน โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมส์ การ 
Chat กับเพ่ือน (ที่รู้หน้า แต่ไม่รู้ใจ) หรือถูกกดดันให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามค าข่มขู่ของคนอ่ืน
ในโลก On Line แม้ว่าอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหลายมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียน แต่มีภาระการสอนวิชาการมากจนไม่มีเวลาใกล้ชิดกับนักเรียนมากเท่าที่ควร อาจารย์แนะ
แนวจึงเข้ามาแบ่งเบาความรับผิดชอบและช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนให้ศึกษาหาความรู้  และใช้ชีวิตให้
มีคุณภาพท่ีดีขึ้น สาเหตุประการอื่นๆท่ีโรงเรียนควรจะจัดให้มีการแนะแนวในโรงเรียนมีดังนี้ 1)การ



13 
 

 

ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ท าให้นักเรียนมีโอกาสที่จะเข้าร่วมการ
ปกครองบ้านเมืองได้อย่างอิสระเสรี แต่ในบางครั้งนักเรียนอาจถูกชักจูงไปร่วมกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องด้วย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเพ่ือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ได้แก่ การเดินขบวนขับไล่ผู้ที่พรรคพวกไม่ชอบ 
การสไตร์ท เป็นต้น การแนะแนวจึงมีบทบาทในการช่วยเหลือให้นักเรียนมีความคิดความเข้าใจ  มีการ
แสดงสิทธิและรับผิดชอบในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดี 2)การรับเอาวัฒนธรรมของต่างประเทศ เข้ามามี
บทบาทในชีวิตมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมต่างๆ เช่น การแก้แค้นแบบยกพวกตีกัน แก็งรถซิ่ง 
การมั่วสุมโดยใช้ยาเสพติด การท าแท้ง การใช้ค าผิดเพ้ียน (ได้แก่ “ชิมิ” แทนค าว่า “ใช่ไหม” เป็นต้น) 3) 
ระบบการศึกษาที่เปิดกว้าง จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
ระบุวัตถุประสงค์ให้สถาบันการศึกษา “...สร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง...” 
ดังนั้นหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนจึงเปิดวิชาเลือกมากมายเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพ แต่เนื่องจากสังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ท าให้พ่อแม่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะ
ท าหน้าที่แนะน าลูกหลานตนเองไม่ได้ หรือได้บ้าง ส่วนอาจารย์ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็มุ่งเน้นพัฒนาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่านรับผิดชอบเป็นหลัก ท าให้นักเรียนเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองไม่ถนัดหรือเลือก
เรียนตามกลุ่มเพ่ือน ผลที่ตามมาคือ การว่างงานของบัณฑิตเพ่ิมมากขึ้น หน่วยงานที่ต้องการบุคลากรก็ได้
บัณฑิตที่จบมาไม่ตรงกับต าแหน่งงานนั้นๆ จึงมีความจ าเป็นที่อาจารย์แนะแนวซึ่งมีบทบาทหน้าที่หลักใน
การส่งเสริม แก้ไข หรือป้องกันพัฒนาการของนักเรียน  ควรมีโอกาสด าเนินการแนะแนวอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
และหน่วยงานต่างๆในสังคม ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผลตามมาคือการมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและ
สามารถสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองมากขึ้น รวมทั้งอาจลดปัญหาต่างๆ ได้แก่ ความ
ยากจน อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ปัญหาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ และ/หรือการประกอบอาชีพ 
ปัญหาการเตรียมตัวและสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย  (โดยเฉพาะการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบ 
GAT และ PAT) 4)สังคมยุคโลกาภิวัฒน์ วัยรุ่นหรือนักเรียนมีการปรับตัวเข้ากับสังคมในโลก ซึ่งไร้พรมแดน 
ย่อมสร้างความสับสนในการปรับตัวอย่างมาก เพราะเหตุการณ์ต่างๆมีความซับซ้อนหลากหลาย ยากแก่
การตัดสินใจในด้านการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อบุคคลที่ติดต่อโดยตรง  หรือผ่านทางเครือข่าย
สังคมจากเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย (ได้แก่ Internet “Chat”, “Face book” เป็นต้น วัยรุ่นจึงเกิด
ปัญหาต่างๆที่บรรพบุรุษรุ่นก่อนๆ ไม่เคยมีประสบการณ์จากการใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโลกเสมือนจริง (ใน
จอคอมพิวเตอร์) จนกลายเป็นปัญหาติดเกมส์หรือใช้โทรศัพท์มือถือ โดยไม่สนใจคนรอบข้าง (พัฒนาการ
ทางสังคมมีน้อยหรือไม่มี) การหลอกลวง ความเจ็บป่วยทางตาหรือกระดูกสันหลัง เป็นต้น 5)สภาพ
เศรษฐกิจ วัยรุ่นในยุคปัจจุบันมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น แต่ชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย และลัทธิ “วัตถุ
นิยม” มีส่วนสนับสนุนให้วัยรุ่นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของตนเอง  หรือสร้าง
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ปัญหาในการด ารงชีวิตมากขึ้น ได้แก่ การเป็นหนี้บัตรเครดิต การซื้อสินค้าในระบบเงินผ่อน การพนัน
Online เพ่ือรวยทางลัด 6)ตลาดแรงงาน ในยุคนี้มีการแข่งขันสูงมาก มีผู้ตกงานจ านวนมากถึง 1 ล้าน 5 
แสนคน (ในปี พ.ศ. 2552) หน่วยงานจึงมีโอกาสคัดเลือกคนเข้าท างาน ตามความต้องการของหน่วยงาน
ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการท างาน การสื่อสาร 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาต่างประเทศ การมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ด ีบุคคลที่มีบุคลิกภาพดี และบุคคลที่สามารถเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้ ประการส าคัญคือสามารถท างาน
เป็นทีม ดังนั้นบุคคลยุคนี้จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม รู้จัก
กาลเทศะ และมีน ้าใจต่อผู้อ่ืนด้วย  
 สาลี่ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ได้กล้าวถึงความส าคัญของงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ไว้
ดังนี้ 1)นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาก าลังอยู่ในช่วงอายุที่เรียกว่าวัยรุ่น มักจะมีปัญหาในเรื่องที่เก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงในด้านของอารมณ์ ร่างกาย ซึ่งเป็นผลเสียในการควบคุมตนเอง งานแนะแนวจะช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจตัวเองมากขึ้น ท าให้นักเรียนเป็นตัวของตัวเอง กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความ
จริงพร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่บกพร่องของตัวเองพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นหนทางที่
ท าให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 2)ในระดับชั้นมัธยมศึกษานักเรียนจะอยู่ในวัยที่จะต้อง
ตัดสินใจเลือกที่หลากหลาย เช่น การศึกษาต่อ หรือ การประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจะเป็นผลท าให้
นักเรียนเกิดความสับสนไม่เข้าใจ ดังนั้นงานแนะแนวจึงเป็นการช่วยให้นักเรียนรู้และเข้าใจตนเอง ท าให้
นักเรียนสามารถเลือกและวางแผนในอนาคตที่เหมาะสมกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการศึกษา หรือ 
การประกอบอาชีพในอนาคต 3)เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและการ
รับเอาวัฒนธรรมของต่างขาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชนโดยทั่วไป ท าให้นักเรียนมีปัญหาทางด้านการ
ปรับตัวทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและบุคคลอื่นๆ งานแนะแนวจะเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือให้นักเรียนเข้าใจ
และยอมรับตนเอง รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างได้1 และ นิรนาท แสนสา ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของการด าเนินงานแนะแนวแก่ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและเต็มรูปแบบตามหลักวิชาชีพงานแนะแนว ได้สรุป
ไว้ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจตนเอง รักเห็นคุณค่าและ
พึงพอใจในความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักการเป็นผู้ให้ผู้รับที่ดี สามารถปรับตัวมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ อ่ืน 
ตลอดจนมีพัฒนาการเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ ประการที่สอง เพ่ือเป็นการป้องกัน
ปัญหาต่างๆที่สามารถจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งจะมี
ความหลากหลายทางด้านเชื่อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการถูกล่อลวงการใช้

                                                           
1 สาลี่ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, การแนะแนวเบื้องต้น (กรุงเทพฯ: ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยา

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2523), 257-259,  
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แรงงานข้ามชาติ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนปัญหาเรื่องการศึกษาต่อหรือการประกอยอาชีพ 
เป็นต้น ปัญหาต่างๆผู้เรียนมีโอกาสตกเป็นเหยื่อต่อสถานการณ์ต่างๆซึ่งการป้องกันปัญหาจะส าเร็จได้นั้น
นอกจากปัจจัยภายในตัวผู้เรียนแล้วนั้นที่จะต้องตระหนักและรู้เท่าทันแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และคน
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องล้วนมีความส าคัญต่อการด าเนินงานแนะแนวเพ่ือช่วยกันป้องกันปัญหาดังกล่าวแก่ผู้เรียน
ด้วย ประการที่สาม เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้ เรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การศึกษาต่อตลอดจน
การประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวในสถานการณ์ต่างที่ผู้เรียนอาจประสบ ซึ่งงานแนะ
แนวสามารถจัดกิจกรรมทั้งแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เผชิญและก้าวพ้นปัญหา
อุปสรรค สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพยิ่งข้ึน2 
 สรุปความส าคัญของงานแนะแนวในโรงเรียนนั้นมีความส าคัญอย่างมากในโรงเรียนเนื่องมาจาก
งานแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นั้นเรียนนั้น มีความรู้ความเข้าใจ ต่อตัวเองและบุคคลอ่ืน เรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน ยอมรับและเข้าใจในความหลากหลายทางพฤติกรรม ความแตกต่างระหว่างผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็น 
ตัวนักเรียน พ่อแม่ ญาติสนิทมิตรสหาย และบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินชิวิตและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข เพ่ือประโยชน์ต่อ ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
  
ความหมายของงานแนะแนวในโรงเรียน 
 งานแนะแนว หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก และเข้าใจตนเองและ
สิ่งแวดล้อม สามารถน าตนเองได้ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปฏิบัติตนให้
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Guidance ได้มีผู้ให้ความหมายของงานแนะแนวไว้
หลายประการดังนี้ 

วัฒนา  พัชราวนิช ได้กล่าวว่าการแนะแนวเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้บุคคลสามารถ
เข้าใจตนเองและรู้จักตนเองรวมทั้งเค้าจะสภาพแวดล้อมรอบรอบตัวรู้จักตัดสินใจแก้ปัญหาและปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมและด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 3 ดั่งที่ นุชรี  อุปภัย ได้ให้ความหมาย
ของการแนะแนวไว้ว่าเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักตนเองและรู้จักโลกกว้างที่เขาเผชิญชีวิตอยู่  
4

                                                           
2 นิรนาท แสนสา , “สัมมนางานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร” ประมวนสาระ

ชุดวิชาการสัมมนาทางงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (25713), ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ,หน่วยที่
6 (นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534), 35. 
 3 วัฒนา  พัชราวนิช,  หลักการแนะแนว (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา,  2542),  8. 

4 นุชรี  อุปภัย,  การแนะแนวเบื้องต้น (กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์,  2546),  4. 
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สอดคล้องกับที่ สัมพันธ์ ทองสมัคร  ได้ให้ความหมายว่า “งานแนะแนว” เป็นการวางกรอบชีวิตให้กับคน
ที่เรามั่นใจว่า เขาประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ทั้งองค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และเทคโนโลยี ซึ่ง
คงจะไม่ใช่มีแต่เฉพาะสถานศึกษาเท่านั้น ความจริงการแนะแนวมีตลอดชีวิต5 ซึ่ง นิรันดร์  จุลทรัพย์ ได้
กล่าวว่าการแนะแนวเป็นบริการที่จัดขึ้นเพ่ือช่วยให้บุคคลสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและ
เฉลียวฉลาดโดยผู้แนะแนวจะแนะแนวหรือชี้ช่องทางให้เท่านั้นผู้รับการแนะแนวจะเป็นผู้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาเองตามความสมัครใจ6 ซึ่ง จตุรพร ลิ้มมั่นจริง ได้ยกเอาความหมายที่ เจ พี แชปลิน (Chaplin) 
ให้ความหมายของ งาแนะแนว (Guidance) เป็นกระบวนการช่วยเหลือแต่ละบุคคล ให้ค้นพบความพอใจ
สูงสุดในการศึกษาและการประกอบอาชีพ และ เชอร์เซอร์ และสโตน  (Shertzer and Stone)   กล่าวว่า 
งานแนะแนวเป็นกระบวนการช่วยเหลือแต่ละบุคคลให้เข้าใจตนเองและโลกของเขา 7 สุภรณ์  แขตระกูล 
ได้กล่าวว่า เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก และเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถ
น าตนเองได้ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนจึงควรตระหนั กถึง
ความส าคัญของงานแนะแนวและควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเพ่ือที่จะสามารถน าไปปฏิบัติงาน
แนะแนวให้เกิดประโยชน์นักเรียนผู้รับบริการต่อไป8  สอดคล้องกับ ดาวน์นิ่ง (Downing) กล่าวว่า การ
แนะแนวเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลจากกลุ่มผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมา  เพ่ือให้บุคคลสามารถ
ปรับตัวและได้รับการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ9 และ กู๊ด(Good) กล่าวไว้ว่า ความหมายของ
งานแนะแนวครอบคลุมประเด็นต่างๆดังนี้ 1)เป็นกระบวนการการช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถเข้าใจในตนเอง
และสิ่งแวดล้อม แสวงหาความรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความก้าวหน้าในทุกทุกด้านไม่ชีวิต ไม่ว่าจะ

                                                           
5 สัมพันธ์ ทองสมัคร,”บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนที่มีการจัด

การศึกษา 3 ช่วงชั้นสังกัดกรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,  2550),  1. 

6 นิรันดร์  จุลทรัพย์,  การแนะแนวเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่3 (กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2551),  4. 

7 จตุรพร  ลิ้มมั่นจริง,วิธีการสอนแนะแนว (กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  2551),  13. 
8 สุภรณ์  แขตระกูล,ขอบข่ายงานแนะแนวในโรงเรียน [ออนไลน์],เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 

2558 เข้าถึงได้จาก http://www.thaiguidance.net/download/ขอบข่ายงานแนะแนว งาน สนนท อ.
สุภรณ์ แขตระกูล.doc 

9 Downing, L.N., Guidance and counseling services: An introduction (New 
York:McGraw-Hill, 1968), 7 

http://www.thaiguidance.net/download/ขอบข่ายงานแนะแนว%20งาน%20สนนท%20อ.สุภรณ์
http://www.thaiguidance.net/download/ขอบข่ายงานแนะแนว%20งาน%20สนนท%20อ.สุภรณ์


17 
 

 
 

เป็นทางการศึกษา อาชีพและบุคลิกภาพ 2)เป็นการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบต่อเนื่องซึ่งกันและกัน 3)เป็น
การจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กได้รู้จักและเข้าใจในตนเองเพ่ือในไปสู่ความส าเร็จ 4)เป็นวิธีที่ให้เด็กได้เรียนรู้
วิธีเพ่ือตอบสนองความต้องการของตัวเอง10  

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งหมายและความส าคัญของงานแนะแนวดังนี้ 
 การจัดการแนะแนวในโรงเรียนจะต้องพิจารณาและตั้งจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การด าเนินการแนะแนว
ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ หากปราศจากจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้วย่อมจะท าให้การด าเนินงานแนะแนว
ประสบปัญหา และไม่ประสบความส าเร็จจุดมุ่งหมายของการแนะแนว มีไว้เพ่ือที่จะท าให้การปฏิบัติงาน
แนะแนวรู้ทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ในการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆของบุคคลเพ่ือบุคคลจะได้มีชีวิตอยู่
ได้ในสังคมอย่างมีความสุข ส าหรับจุดมุ่งหมายของการแนะแนว นักแนะแนวหลายท่านได้ให้ความคิด
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการแนะแนวไว้ดังนี้  
 ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ ได้ให้จุดมุ่งหมายของงานแนะแนวดังนี้ 11 โดยแบ่งเป็น 3 จุดมุ่งหมาย
ประกอบด้วย 1)จุดมุ่งหมายส าหรับนักเรียน คือ ให้นักเรียนได้รู้จักในด้านความสามารถความสนใจความ
ถนัดของตนเอง เพ่ือส่งเสริมสร้างบุคลิกภาพที่พึงปรารถนาน าไปสู่การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ชุมชน
อย่างมีความสุข เสริมสร้างความสามารถในด้านการเรียนรู้ของนักเรียนให้ประสบความส าเร็จทางด้าน
การศึกษาและด้านอาชีพ อีกทั้งเพ่ือเป็นการแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนได้ 2)
จุดมุ่งหมายส าหรับครู คือ เพ่ือให้ครูสามารถวางแผนการเรียนการสอนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียนโดยพิจารณาจากระดับสติปัญญาของนักเรียนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่
แตกต่างกันได้ และครูสามารถน าเอาหลักของกิจกรรมแนะแนวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เพ่ือเป็นการพัฒนานักเรียนให้เป็นยุคคลที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 3)
จุดมุ่งหมายส าหรับผู้ปกตรอง คือ เป็นการช่วยให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีความเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ
ของนักเรียนและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบ้านกับโรงเรียนเพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ปัญหา จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าจุดมุ่งหมายของการแนะแนวเป็นการท าให้บุคคลพัฒนาตนเอง
อย่างดีที่สุดทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมจิตใจ และช่วยให้บุคคลช่วยเหลือตนเอง ได้ในทุก
เรื่องเรียนรู้ที่จะด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข สรุปได้ดังนี้ 1)เพ่ือช่วยนักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองในทุก
ด้านรู้จักพัฒนาตนเองน าความรู้ความสามารถหรือศักยภาพมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพ่ือการป้องกันและแก้ 
ใครปัญหาอันจะท าให้เกิดความเจริญก๊อกน้ าในทุกด้านได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา     

                                                           
10 Good, C. V., Dictionary of Education, (New York: McGraw-Hill, 1973), 270. 

 
11 ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์,  การแนะแนวและให้ค าปรึกษาในโรงเรียน (กรุงเทพฯ : บัณฑิตการ

พิมพ์,  2529). 6-7. 
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2)เ พ่ือช่วยให้นักเรียนได้รู้จักปัญหาและพ่ีการแก้ปัญหาเพ่ือจะได้รู้จักวิธีการปรับตัวให้ เข้ากับ
สภาพแวดล้อมในสังคมได้อย่างมีความสุข 3)เพ่ือช่วยให้ครูได้เค้าจะนักเรียนแต่ละคนซึ่งเป็นแนวทางใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพซี่เพ่ือช่วยให้พ่อแม่
ผู้ปกครองได้เข้าใจในตัวเด็กทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาความสามารถและปัญหาต่างๆเพ่ือ
หาทางส่งเสริมช่วยเหลือเด็กให้พ้นภัยจากปัญหาต่างๆ 
 วุฒิพงษ์  บทมาตย์  ได้กล่าวถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องมีการบริการแนะแนวซึ่งมี
สาเหตุมาจากสิ่งต่อไปนี้  1)การเปลี่ยนแปลงทางสภาพครอบครัว 2)การเปลี่ยนแปลงทาง ด้านการศึกษา 
3)เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 4)การเปลี่ยนแปลงทางอาชีพ 5)ปัญหาทางสังคม 6)ปัญหา
การแออัดของประชากร 7)ปัญหาเกี่ยวกับจิตใจ 8)ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม 9)ปัญหาทางการเมือง 10)ปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพ 11)ปัญหาเกี่ยวกับค่านิยม 12)ปัญหา
เกี่ยวกับความคิดผิดๆ 

นิรันดร์  จุลทรัพย์ ได้กล่าวถึงความส าคัญของการแนะแนวสรุปได้ดังนี้ 12 1)มีความเปลี่ยนแปลง
และความเจริญทางด้านการศึกษาได้แก่ช่วยให้นักเรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจมีความถนัดและ
ความสามารถแก้ปัญหาต่างๆในการเรียนได้ 2)มีความจ าเป็นด้านการเลือกอาชีพโดยการแนะน าให้
นักเรียนได้รู้จัก และชี้แนวทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 3)ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ท าให้นักเรียนมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเพ่ือ
ช่วยในการปรับตัวและได้รับโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 4)การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วพวกของต้องท างานมากขึ้นไม่มีเวลา
พอที่จะให้กับนักเรียนเมื่อเกิดปัญหาต่างๆไม่รู้จะปรึกษาใครซึ่งบริการแนะแนวสามารถช่วยเหลือแก้ไขได้ 
5)จัดอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ไม่เหมาะสมบางประการอาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านพฤติกรรมกับนักเรียน
จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากครูแนะแนวจะช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ ดีขึ้น 
6)ความเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาท าให้เกิดความสับสนในการวางตัวกับ
นักเรียนน ามาสู่การวางตัวและบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งการแนะแนวจะช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนได้รู้จัก
การวางตัวที่เหมาะสมได้ 7)ความต้องการในการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นักเรียนจ านวนมากยังไม่
สามารถแบ่งเวลาให้เหมาะสมว่าเวลาใดควรท าอะไรบางคนใช้เวลาว่างในการเที่ยวเตพักผ่อนและร่วมใน
กิจกรรมอื่นๆมากเกินไปท าให้กระทบต่อผลการเรียน 

                                                           

 
12นิรันดร์  จุลทรัพย์,  การแนะแนวเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่3 (กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2551),  5-8. 
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 สรุปได้ว่าการแนะแนวมีความส าคัญต่อบุคคลเป็นอย่างยิ่ งโดยเฉพาะตัวนักเรียนเนื่องจากสภาพ
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในของตนเองคือความไม่รู้ขาดความเชื่อมั่นคิดไม่เป็นและความ
ต้องการโดยปราศจากปัญญารวมทั้งนี้ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอกเช่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศแต่ในด้านเสือท าจากถดถอยส่งผลกระทบต่อ
วิธีการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวได้อาจจะให้เกิดปัญหาทั้งต่อตนเองครอบครัว
และสังคมโดยรวมได้การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพจึงก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อตัวผู้รับบริการซึ่งสามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ในครอบครัวจะช่วยส่งเสริมและประสานความเข้าใจอันดีท าให้ทุกคนใน
ครอบครัวมีความสุขในส่วนของสถานศึกษาหรือโรงเรียนก็จะได้ประโยชน์ในด้านการลดปัญหาและความ
ขัดแย้งทั้งยังสามารถส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของงานแนะแนว ดังนี้ 
 การแนะแนวรู้ว่ามีประโยชน์มากต่อนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม การที่ผู้ เรียนขาด
ประสบการณ์ ขาด ผู้ให้การช่วยเหลือชี้แนวทางในการด าเนินชีวิต เป็นเหตุให้ต้องด าเนินชีวิตที่ผิดพลาด
ประสบกับปัญหาบางอย่าง ที่ร้ายแรงซึ่งอาจท าลายอนาคตได้การจัดบริการแนะแนวจะช่วยขจัดปัญหาใน
ทุกๆด้าน ช่วยเหลือเปลี่ยนมองเห็นปัญหาแล้วเกิดความกระจ่างขึ้นในใจสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
ยอมรับสภาพที่แท้จริงของตนเองพยามที่จะช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดรู้จักระมัดระวังในการด าเนินชีวิต
รู้จักตั้งเป้าหมายของชีวิตความส าเร็จในชีวิตมนุษย์อยู่ที่การรู้จักก าหนดเป้าหมายที่อยู่ในความสามารถของ
ตนเองเพ่ือเด็กก้าวไปถึงไม่เกียจคร้านรอคอยโชคชะตาบุคคลที่มีหลักในการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา
ของการแนะแนวจะเป็นบุคคลที่ประสบผลส าเร็จในชีวิตมุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อ่ืนพ่ึงตนเองมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษา การ
งานและอาชีพชีวิต และสังคมมีสุขภาพจิตที่ดีและมีจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อครอบครัวสังคมและ
ประเทศชาติ ธารี กอเต็ม ได้กล่าวถึงประโยชน์ของงานแนะแนวไว้ว่า 1)ประโยชน์ของงานแนะแนวต่อตัว
นักเรียน คือ ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้องและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
ปรับตัวได้ดีตลอดจนสามารถที่จะด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป 2)ประโยชน์ของงานแนะแนวต่อ
ผู้ปกครอง คือ ช่วยให้ผู้ปกครองได้รู้จักและเข้าใจในบุตรหลานของตนเองดีขึ้น รู้และยอมรับในข้อจ ากัด
ของบุตรหลาน ให้โอกาสและเห็นลู่ทางในการศึกษาต่อหรือแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 3)
ประโยชน์ของงานแนะแนวต่อครูและโรงเรียน คือ ช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจนักเรียนแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้น
เพ่ือที่จ าน าไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน การปกครองและการจัดกิจกรรมให้ตรงกับความ
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ต้องการของนักเรียนซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน13 ส่วน วัฒนา พัชราวนิช ได้สรุป
ประโยชน์ของการแนะแนวไว้ว่า เป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้อย่างถูกวิธี เกิดความ
เข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นท าให้เกิดประสิทธิภาพในการในการเรียนการสอนและสามารถเรียนไปตาม
ความถนัดของตน สามารถเลือกวิชาตามความรู้ความสามารถของตน เห็นคุณค่าของการศึกษาท าให้เกิด
ความสนใจในการเรียนช่วยให้โรงเรียนจัดวิชาเรียนได้ตอบสนองตามความต้องการที่เหมาะสม ให้นักเรียน
ได้รู้จักคิดและร่วมกิจกรรมต่างๆไปตามความสนใจ นักเรียนสามารถเลือกอาชีพได้ตามความถนัดของ
ตนเอง เกิดความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดและปฏิบัติสิ่งใหม่ได้ด้วยตัวเอง สร้างความเชื่อมั่น ช่วยให้นักเรียน
มีพัฒนาการไปอย่างถูกวิธีและมีพัฒนาการไปพร้อมๆกันทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสมอง ท า
ให้นักเรียนประสบความส าเร็จทั้งในด้านการเรียน และการปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ช่วยให้
นักเรียนมีระเบียบวินัย เข้าใจตนเองรู้จักตนเองอย่างแท้จริง เพ่ือสามารถหาทางช่วยขจัดปัญหาของตัวเอง
ได้ง่ายขึ้น14 
 
หลักการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ก าหนดคุณภาพผู้ เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ 2 ส่วนเพ่ือให้เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการได้แก่ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีและคุณลักษะอันพึงประสงค์ 8 ประการได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการท างานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ ดังนั้นการจัด
กิจกรรมแนะแนวจึงต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้อันจะน าไปสู่
สมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการและคนละอันพึงประสงค์ 8 ประการน าไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมตาม
ขนาดของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 อีกทั้ง
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตโดยมุ่งจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการความ
สนใจธรรมชาติของผู้เรียนและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางทักษะ
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาการงานและอาชีพรวมทั้งชีวิตและสังคมเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยผู้เรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตนเองเรียนรู้ด้วยตนเองปฏิบัติจนกระทั่ง

                                                           
13 ธารี กอเต็ม, บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช(นครศรีธรรมราช :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), 10 

14 วัฒนา พัชราวนิช, หลักการแนะแนว(กรุงเทพฯ: การศาสนา,2531), 27 
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เกิดทักษะชีวิตหรือการเรียนรู้ตลอดจนคนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยมีครูแนะแนวเป็นพ่ีเลี้ยง
และคอยประสานงาน15 การด าเนินงานเกี่ยวกับการแนะแนวโดยทั่วไป อาจารย์แนะแนวมักจะปฏิบัติตาม
แนวคิด วัตถุประสงค์ และหลักการ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางการแนะแนวหลายท่านได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 1)
การแนะแนวจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคคลแต่ละคนอย่างมีระบบ โดยเอื้ออ านวยให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ “ตน 
(Self)” รู้จักใช้ประสบการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันได้อย่างมีความหมาย  และสามารถน าการเรียนรู้นี้ไป
พัฒนาตนเองในอนาคต 2)การแนะแนวเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะบุคคลมีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ ้า
แบบใคร ดังนั้นอาจารย์แนะแนวจ าเป็นต้องรู้จักนักเรียนแต่ละคน และต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยใช้เทคนิดการแนะแนวแบบต่างๆ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบ การใช้
แบบสอบถาม การให้การปรึกษา เป็นต้น เพ่ือจะได้ช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3) 
การแนะแนวจะบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้ ถ้าได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายๆ ฝ่ายด้วยความ
เต็มใจ ได้แก่ นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
ผู้ปกครอง เจ้าของกิจการ บุคลากรและสถาบันต่างๆในชุมชน (ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน) 4)การแนะแนว
เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ตามล าดับขั้น และโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ได้แก่ การจัดบริการแนะ
แนว ควรเริ่มในโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา และจะต้องมีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ขั้นตอน ตลอดจนมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวไว้ล่วงหน้า ในรูปของการท าปฏิทินแนะแนว
ตลอดปี และโครงการปฎิบัติงานแต่ละเรื่อง 5)มนุษย์มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ดังนั้นในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ อาจารย์แนะแนวจะไม่ท าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจให้แก่นักเรียน เพราะไม่มีใครจะ
รู้จักตัวนักเรียนได้ดีเท่ากับตัวของนักเรียนเอง ตลอดจนนักเรียนเป็นผู้มีสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ
ต่อชีวิตของตนเอง อาจารย์แนะแนวจึงมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนส ารวจตนเอง  
เข้าใจตนเอง และตัดสินใจด้วยตนเอง ตามทฤษฎีบุคลิกภาพ และทฤษฎีการให้การปรึกษา 6)การแนะแนว
มีจุดมุ่งหมายทั้งด้าน การป้องกันปัญหา การแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน ดังนั้น
การแนะแนวจึงเป็นบริการแก่นักเรียนทุกคน (ไม่ใช่เป็นบริการเพ่ือนักเรียนที่มีปัญหา ตามที่คนทั่วไปมัก
เข้าใจผิด) 7)อาจารย์แนะแนวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมมาโดยเฉพาะ เพ่ือมีความรู้ความเข้าใจ
มนุษย์ และมีทักษะการใช้แบบทดสอบ ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขอบเขตบทบาทหน้าที่ของอาจารย์แนะแนว  เพราะในกรณีที่พบปัญหาของนักเรียนเกิน

                                                           

 
15 ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์เกษตรแห่ง
ประเทศไทย,  2552),  21. 
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ความสามารถของอาจารย์แนะแนว จะต้องตัดสินใจ “ส่งต่อ (Refer)” นักเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น
โดยตรง เพ่ือบ าบัดรักษา ได้แก่ นักเรียนที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง จะต้องไปพบจิตแพทย์ ซึ่งบางกรณีอาจ
ต้องใช้ยาในการบ าบัดควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรม 8)การแนะแนวมีหลักการที่ส าคัญ คือการช่วยให้
นักเรียนน าตนเอง เข้าใจตนเอง ปรับปรุง รับผิดชอบ และควบคุมตนเองทั้งในปัจจุบัน และมีการวางแผน
ที่ดีต่อไปในอนาคต 9)การแนะแนวตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า ถ้าบุคคลแต่ละคนพัฒนาในทุกๆด้านถึงขีดสูงสุด 
และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี สังคมนั้นย่อมจะเจริญก้าวหน้าควบคู่กัน 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาและหลักของงานแนะแนว ดังนี้ 
 ในการปฏิบัติงานแนะแนวจ าเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาของงานแนะแนว 
เพ่ือที่จะน าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปรัชญาของงานแนะแนวเป็นความเชื่อตาม
หลักที่ยึดถือเป็นหลักในการจัดกิจกรรมแนะแนว ได้มีนักแนะแนวหลายท่านจึงก าหนดปรัชญาของการ
แนะแนวไว้ดังนี้ 
 สมชาย ด ารงศิลป์ ได้ให้ความหมายของปรัชญางานแนะแนวดังนี้ 1)บุคคลแต่ละคนมีความ
แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญหาและสังคม 2.)บุคคลแต่ละคนนั้นมีความต้องการที่
จะได้รับความช่วยเหลือและมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 3)บุคคลแต่ละคนจะมีการเปลี่ยนแปลงในทุก
ทุกด้าน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยและสาเหคุของการเปลี่ยนแปลง
นั้นนั้น 4)พฤติกรรมทุกอย่างของแต่ละบุคคลนั้นย่อมมีเหตุผล 5)บุคคลแต่ละคนย่อมมีสาเหตุและ
รับผิดชอบในการด าเนินชีวิตของแต่ละคน 6)บุคคลแต่ละคนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีศักยภาพประจ าคัว 
หากได้รับการช่วยเหลือให้พัฒนาการในทุกทุกด้านอย่างเต็มที่ 16 โดยที่ อุทัย บุญประเสริฐ ได้ให้
ความหมายของปรัชญางานแนะแนวไว้ดังนี้ 1)ความแตกต่างระหว่างบุคคลนั้นย่อมมีความแตกต่างกันไม่
ว่าจะทางด้าน ร่างกาย ความต้องการ อารมณ์ สติปัญญา สังคม ความต้องการและความสนใจ ซึ่งเป็นผล
ให้บุคคลแต่ละคนเลือกแนวทางในการด าเนินชีวิต รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมที่ต่างกันออกไป ครูแนะ
แนวจึงจะต้องจัดกิจกรรมและข้อมูลข่าวสารต่างให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของแต่ละ
บุคคล 2)บุคคลแต่ละคนมีคุณค่า ศักดิ์ศรีและเกียนติยศ 3)บุคคลแต่ละคนย่อมมีปัญหาและต้องการความ
ช่วยเหลือ ต่อความต้องการความช่วยเหลือจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละยุคคล 
นอกจากนี้ผู้ให้บริการแนะแนวยังต้องที่จะพร้อมให้บริการ และให้การช่วยเหลือให้ได้มีโอกาสในการพัฒนา
ตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยพฤติกรรมทุกอย่างย่อมมีเหตุผล ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าการแสดงพฤติกรรมต่างๆ

                                                           
16 สมชาย ด ารงศิลป์, พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 47-50. 
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ของแต่ละบุคคลทุกอย่างย่อมมีสาเหตุทั้งนั้น พฤติกรรมที่เหมือนกันบางอย่างแต่อาจจะมีสาเหตุที่แตกต่าง
กัน 4)บุคคลทุกคนมีแนวโน้มที่จะพัฒนาอย่างเต็มที่เท่าที่ความสามารถของแต่ละบุคคลมีแต่ความสามารถ
ของแต่ละคนจะแตกต่างออกไปตามความถนัดความสนใจของแต่ละบุคคลดังนั้นถ้าได้รับการกระตุ้นการ
ส่งเสริมที่ถูกต้องเหมาะสม จะท าให้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง17 และ จตุรพร  ลิ้มม่ันจริง ได้กล่าวไว้มีความเชื่อเก่ียวกับการจัดการแนะแนวในโรงเรียน ซึ่งมาจาก
พ้ืนฐานจากสหวิชาการ เช่น เศรษฐศาสตร์ หลักการปกครองแบบประชาธิปไตย จิตวิทยา กฎหมาย และ
สังคมวิทยา เป็นต้น ดังนั้นจากความเชื่อเหล่านี้ท าให้อาจารย์แนะแนวต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ 1) 
บุคคลมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ ความคิดความเข้าใจ จริยธรรม ความสนใจ 
ความต้องการ ความถนัด ค่านิยม ความสามารถ เป็นต้น ดังนั้นอาจารย์แนะแนวจึงต้องเข้าใจและยอมรับ
ในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนที่ดี  2) บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ การรู้คิด
ความรู้สึกนึกคิด บุคลิกภาพ และพฤติกรรม เนื่องจากมีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา อาจารย์แนะแนวจึงควรจัดการเรียนการสอนโดยมีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย  และเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ เพ่ือนักเรียนจะได้มีคุณลักษณะที่พึงปรารถนาตามวัฒนธรรมประเพณี
ไทย และมีความฉลาดในการรับข่าวสารสนเทศ หรือไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้โดยง่าย ตลอดจนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 3) พฤติกรรมทุกอย่างของบุคคลย่อมมีสาเหตุ ในการด าเนินการเรียนการสอน อาจารย์
แนะแนวควรใช้การสังเกต หรือเทคนิคแนะแนวในการเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียน โดยเฉพาะในกรณีที่
นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในระหว่างท ากิจกรรม  อาจารย์แนะแนวควรค้นหาสาเหตุของ
พฤติกรรมที่แท้จริงและน ามาแก้ไขปรับปรุงมากกว่าการมีอคติว่านักเรียนเกียจคร้านหรือมีสติปัญญาต ่า 
หรือโตขึ้นก็รู้เอง 4) บุคคลเป็นสิ่งที่มีค่าและมีศักยภาพประจ าตัว อาจารย์แนะแนวจะต้องมีความคิดเชิง
บวกว่า นักเรียนทุกคนใฝ่ดีและมีศักยภาพ หน้าที่ของอาจารย์แนะแนวคือ เสนอแนวทางที่ถูกต้อง
หลากหลายวิธี ที่ท าให้นักเรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถช่วยเหลือตนเอง และน าศักยภาพ
ของนักเรียนแต่ละคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตัว 5) บุคคลย่อมมีปัญหา ในการด ารงชีวิตของทุกคนย่อมมีอุปสรรคไม่มากก็น้อย อาจารย์แนะแนว
อาจจะน าแนวคิด หลักปรัชญาความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 หรือทฤษฎีจิตวิทยาการให้การ
ปรึกษามาช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการยอมรับว่าทุกคนมีปัญหาได้ และปัญหาทุกปัญหามีทางออกทั้งสิ้น 
ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

                                                           
17 อุทัย บุญประเสริฐ, หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (กรุงเทพฯ: เอสดี เพรส, 

2541), 8-9. 
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นั้นๆ โดยตรง ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้ปัญหานั้นลดความรุนแรงลง หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุดโดยใช้
เหตุผล และความพอประมาณในการพิจารณาทางเลือก ตลอดจนตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานั้น 
6) บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูง ดังนั้นอาจารย์แนะแนว บุคลากรในโรงเรียนและนอกโรงเรียนควรร่วมมือ
กันส่งเสริม หรือแก้ไขป้องกันปัญหาของนักเรียน เพ่ือสงวนรักษาทรัพยากรมนุษย์ (นักเรียน) ให้เป็น
พลเมืองที่ดีแก่ประเทศชาติ18  

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเภทและรูปแบบงานแนะแนว ดังนี้ 
 สภาพสังคมที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้พัฒนาศักยภาพของแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกันในระบบ
ประชาธิปไตย น่าจะน ามาซึ่งความสงบสุขของประชาชนและบ้านเมือง แต่ในสภาพเป็นจริงกลับเกิด
อุปสรรคมากขึ้น อาทิเช่น นักเรียนที่รับทุน “กยศ” (กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา) เมื่อส าเร็จการศึกษาขั้น
สูงแต่หางานท าไม่ได้จึงกลายเป็นลูกหนี้ และอาจถูกจับ ปรับ หรือติดคุก (ในบางกรณีที่ผู้รับทุนไม่ติดตาม
ข่าวสารว่าสามารถประนอมหนี้ได้) หรือการประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับสินค้าที่จดลิขสิทธิ์เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้ตนเอง และ/หรือครอบครัว (แต่ขาดความรู้ด้านกฎหมาย) ท าให้บุคคลนั้นถูกขังคุกแทนค่าปรับ (ได้แก่ 
การขายแผ่นซีดีเก่าของตนเอง หรือรวบรวมมาจากกองขยะ) การเข้ารับฝึกอบรมพิเศษท าให้บุคคล
สามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นให้แก่ตนเอง แต่อาจจะเป็นบ่อนท าลายประเทศชาติโดยไม่เจตนา (ได้แก่ การ
เป็นทหารรับจ้างซึ่งได้รับการฝึกการสู้รบ และใช้อาวุธสงคราม การขายสินค้าที่มีอันตรายแบบขายตรงซึ่ง
พนักงานมีศิลปะในการชักจูงให้บุคคลหลงเชื่อ และซื้อสินค้านั้น เป็นต้น) จากการรวบรวมปัญหาและวิถี
ชีวิตของบุคคล ในยุคนี้ ย่อมเป็นพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นความส าคัญของการจัดแนะแนวมากยิ่งขึ้น  
ดังนั้นการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาจึงต้องมีการด าเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน เพ่ือช่วย
ให้นักเรียน มีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คือ มุ่งให้นักเรียน “รู้จักคิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น” และ “เก่ง ดี มีสุข” งานแนะแนวแบ่งประเภทได้ 3 งาน ดังนี้ 1) การแนะแนว
การศึกษา หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคล ในการเลือกการศึกษาให้เหมาะสมตามความสามารถ 
ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคล (ได้แก่ บุคลิกภาพ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม) เพ่ือจะ
พัฒนาบุคคลได้เต็มที่  2) การแนะแนวอาชีพ หมายถึง กระบวนการที่ช่วยเหลือบุคคลให้มีการเลือกอาชีพ 
และมีพัฒนาการทางอาชีพที่เหมาะสมและถูกต้อง  3) การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (หรือการปรับตัว) 
หมายถึง กระบวนการที่ช่วยเหลือบุคคลแต่ละคน ให้มีพัฒนาการทางด้านส่วนตัว และมีความสุขในชีวิต 
โดยมีจิตส านึกต่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือประเทศชาติมากกว่าส่วนตัว 
การด าเนินการแนะแนวในโรงเรียน / สถานศึกษาทั้ง 3 ประเภท จะจัดอยู่ในรูปของบริการแนะแนว 5 บริการ คือ  

                                                           

 
18 จตุรพร  ลิ้มมั่นจริง, วิธีการสอนแนะแนว (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  2551), 14-

16. 
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 1. การบริการส ารวจเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service)  
 2. การบริการสนเทศ (Information Service)  
 3. การบริการให้การปรึกษา (Counseling Service)  
 4. การบริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service)  
 5. การบริการติดตามผล (Follow-up Service)  
ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 รูปแบบของงานแนะแนว 5 บริการในโรงเรียน 

บริการ จุดมุ่งหมาย วิธีการ/เทคนิค/เครื่องมือ 

1.การบริการส ารวจข้อมูล เพื่อให้ครูรู้จักนักเรียนและให้นักเรียนรู้จัก
ตนเองในทุกด้าน เช่น ความสามารถ ความ
ถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพฯลฯ 

การสังเกต สัมภาษณ์ สอบถามทดสอบ 
อัตชีวประวัติ ระเบียนพฤติการณ์ สังคมมิติ 
ระเบียนสะสม การศึกษาเด็กเป็น
รายบุคคล 

2.การบริการสนเทศ  เพื่อให้เด็กได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ท่ีจา
เป็นในด้านการศึกษา อาชีพ  
สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และเลือกปรับตน
ให้เหมาะสม  
ต่อสถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลง 

การปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ  
โฮมรูม การจัดป้ายนิเทศ นิทรรศการ การ
เชิญวิทยากร   บรรยาย  การอภิปราย 
การศึกษานอกสถานท่ี  การใช้  
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี และสื่อมวลชน 

3. การบริการให้ค าปรึกษา เพื่อช่วยให้เด็กสามารถคิดตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างรอบคอบและ
เหมาะสม 

การให้คาปรึกษารายบุคคลและกลุ่ม 

4.การบริการจัดวางตัว
บุคคล 

เพื่อช่วยให้เด็กได้รับบริการและ
ประสบการณ์ อันจะเป็นการแก้ปัญหา
พัฒนาตนเองตามความต้องการ 

การจัดเด็กเข้าเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรม  
ท่ีเหมาะสม ตามความสนใจ ความถนัด 
การสอนซ่อมเสริม การฝึกทักษะทาง  
การเรียน ทักษะการทางาน ทักษะชีวิตและ
สังคม การจัดหางาน การฝึกงาน ฯลฯ 

5.การบริการติดตามและ
ประเมินผล 

เพื่อติดตามนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา และ
ติตามการดาเนินงานแนะแนวท้ังระบบเพื่อ
ประเมินผลและพัฒนางาน 

แบบสอบถาม แบบประเมิน การสังเกต 
สัมภาษณ์ จดหมายติดต่อ  
และแบบประเมินต่าง ๆ 

 
1. การบริการส ารวจเป็นรายบุคคล มีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อที่ว่า “บุคคลแต่ละคนย่อมมี

ลักษณะที่เหมือนกัน และแตกต่างกัน” บริการนี้จึงจัดขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับ
นักเรียน เพ่ือช่วยให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รวมทั้งน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการพิจารณาและ
จัดบริการอ่ืนๆต่อไป ขั้นตอนในการจัดบริการนี้กระท าโดยวิธีการ  รวบรวมข้อมูล การบันทึก (ลงใน



26 
 

 
 

แบบฟอร์มที่เป็นกระดาษ และ/หรือโปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็นโปรแกรมด้านการจัดการฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์) การแปลความหมายของข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลของ
นักเรียนที่จ าเป็นต้องทราบ มีดังนี้ ประวัติส่วนตัวและภูมิหลังของครอบครัว , ประวัติการเรียน , ข้อมูล
เกี่ยวกับสุขภาพ , ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาและอาชีพ , ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ บุคลิกภาพ 
ความถนัด เทคนิคที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภท คือ  
  1.1 เทคนิคที่ไม่ใช่แบบทดสอบ (Non - Testing) วิธีการนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่าง ไม่เป็น
มาตรฐาน และมีลักษณะเป็นอัตนัย แต่ท าให้เราเห็นรูปแบบการพัฒนาชีวิตของนักเรียนได้หลายด้าน และ
สะดวกในการน าไปใช้ เทคนิคที่ไม่ใช้แบบทดสอบประกอบด้วย การสังเกต (Observation) ,ระเบียน
สะสม (Cumulative record) , ระเบียนพฤติการณ์ (Anecdotal record) , มาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ,  การสัมภาษณ์  (Interview) ,  สั งคมมิติ  (Socio metry) ,  ใครเอ่ย  (Guess who) ,
แบบสอบถาม (Questionaire) , อัตชีวประวัติ (Auto biography) , บันทึกประจ าวัน (Diary) , ระเบียน
สะสม (Cumulative record) , ผลงานอ่ืนๆของนักเรียน (Reports) , การศึกษารายกรณ ี(Case Study)  
  1.2 เทคนิคที่ใช้แบบทดสอบ (Testing) วิธีการนี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ
โดยตรง จึงมีการด าเนินการทดสอบอย่างเป็นทางการโดยอาจารย์แนะแนว  เพ่ือข้อมูลที่ได้จะมีความ
เชื่อถือและเที่ยงตรง แบบทดสอบที่ดีจะต้องมีบรรทัดฐาน (Norm) ส าหรับบุคคลกลุ่มต่างๆ เพ่ือทราบถึง
สมรรถภาพ ความสนใจ ความสามารถทางสติปัญญา และบุคลิกภาพ เทคนิคที่ใช้แบบทดสอบมีดังนี้  
แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน , แบบส ารวจความสนใจในอาชีพ , แบบทดสอบสติปัญญา (WISC, 
WAIS) เป็นต้น  

2. การบริการสนเทศ เป็นบริการจัดหา รวบรวม และเสนอข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งเป็นรายบุคคล 
และเป็นกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการวางแผนด าเนินชีวิต มีเจตคต ิที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต
ทุกสาขา และช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการปรับปรุงพฤติกรรมของ
ตนเองและสังคมอย่างฉลาด และแหล่งบริการอ่ืนๆได้ถูกต้องเหมาะสม ประเภทของข้อสนเทศ แบ่งออกได้
เป็น 3 ประเภท ดังนี้  
  2.1 ข้อสนเทศทางการศึกษา (Educational Information) เป็นการจัดหา รวบรวม และ
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพ่ือกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ในเรื่องการศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน และระบบการศึกษาภายนอกโรงเรียนซึ่งนักเรียนจะต้อง
ตัดสินใจในการศึกษาต่อ ตัวอย่างข้อสนเทศทางการศึกษามีดังต่อไปนี้ ระเบียบวินัยในโรงเรียน , หลักสูตร
และการวัดผล , กิจกรรมเสริมหลักสูตร , บริการต่างๆ ในโรงเรียน เช่น ศูนย์แนะแนว ห้องสมุด ศูนย์บริการสนเทศ
หรือห้องคอมพิวเตอร์ , โลกกว้างทางการศึกษา เช่น แนวทางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ  , ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา และทุนการศึกษา , วิธีการศึกษาเล่าเรียนให้มีประสิทธิภาพ , วิธีด าเนินชีวิตในโรงเรียน  
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  2.2 ข้อสนเทศทางอาชีพ (Occupational Information) เป็นการจัดหา รวบรวม และ
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับโลกของงาน เพ่ือช่วยให้นักเรียนแต่ละคนส ารวจ และจ ากัดขอบเขตอาชีพที่ตนเอง
สนใจ และมีความถนัด ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพดังนี้  
หน้าที่และลักษณะของการท างาน , ความต้องการของตลาดแรงงาน (จากกรมจัดหางาน และหน่วยงานที่
เรา สนใจ) , แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาเรื่องอาชีพ , การเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ , วิธีการเข้าสู่โลก
ของงาน , ความก้าวหน้าและสวัสดิการในอาชีพ , วิธีการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.3 ข้อสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม (Personal – Social Information) เป็นการจัดหา 
รวบรวม และเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในตนเอง 
ปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสนเทศด้านส่วนตัวและสังคมมีดังนี้ วิธีการ
ส ารวจและประเมินตนเอง , วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน , การเข้าใจพฤติกรรม บุคลิกภาพและ
ลักษณะของตนเอง และผู้อ่ืน , วิธีการคบเพ่ือน , ความรู้ในเรื่องเพศศึกษา และชีวิตสมรส , ความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี , การใช้ชีวิตในสังคมและการวางแผนในการ
ด าเนินชีวิต  
 รูปแบบของการน าเสนอข้อสนเทศเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม มีทั้งข้อสนเทศภายใน – ภายนอก
โรงเรียน มีดังนี ้การจัดกิจกรรมโฮมรูม , การปฐมนิเทศ , การจัดงานวันอาชีพ , การจัดวันศึกษาต่อ , ทัศน
ศึกษา , การจัดกิจกรรมในวิชาแนะแนว , การจัดกิจกรรมพิเศษอ่ืน  ๆได้แก่เสียงตามสายการบรรยายของวิทยากร 
การโต้วาท ีวันคืนสู่เหย้า , การแนะแนวหมู่ , การจัดป้ายนิเทศ (Bulletin Board) , มุมสนเทศ  

3.การบริการให้การปรึกษา (Counseling) เป็นค าที่ได้มาจากภาษาลาตินว่า “ Consilium 
แปลว่า การจับ หรือการถือร่วมกัน” บริการให้การปรึกษา หมายถึง กระบวนการสัมพันธภาพต่อกันทาง
วิชาชีพ ระหว่างผู้ให้การปรึกษากับผู้ขอรับการปรึกษา  เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษา เข้าใจตนเองและ
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ป้องกันปัญหา และวางโครงการใน
ปัจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ และส่วนตัว - สังคม บริการให้การปรึกษา จึงเป็นหัวใจของ
การแนะแนว เนื่องจากเป็นบริการที่ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีปัญหาโดยตรง ทั้งเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม ผู้ให้การปรึกษา (Counselor) จึงต้องได้รับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และฝึกทักษะในการให้การ
ปรึกษา  

4. การบริการจัดวางตัวบุคคล เป็นบริการที่ช่วยให้นักเรียนรับรู้เกี่ยวกับตนเองทางด้านความ
สนใจ และความถนัด สามารถวางแผนชีวิตและด าเนินการตามโครงการที่นักเรียนได้ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การศึกษาและอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน ประเภทของบริการ
จัดวางตัวบุคคล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
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  4.1 บริการจัดวางตัวบุคคลภายในโรงเรียน ประกอบด้วย การช่วยเหลือให้นักเรียนรู้จัก
หลักสูตร วิชาเรียนต่างๆในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นเรียนพิเศษ การให้ทุนการศึกษา หรือกลุ่ม
พิเศษ ได้อย่างเหมาะสม  
  4.2 บริการจัดวางตัวบุคคลภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วย การช่วยเหลือให้นักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาหรือออกจากโรงเรียนกลางคันได้มีงานท า การให้นักเรียนได้รับข้อมูลและประสบการณ์
เกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในรูปแบบของการทัศนศึกษา สถานที่ท างานหรือสถานศึกษาต่อ
ในขั้นที่สูงขึ้น การสอนซ่อมเสริมความรู้เพ่ิมเติมให้แก่ศิษย์เก่า ท าให้ลดปัญหาการว่างงาน และนักเรียน
ประสบความส าเร็จในชีวิตมากขึ้น  

5. การบริการติดตามผล เป็นบริการที่จัดขึ้นเพ่ือติดตามผลของการบริการแนะแนว  และการ
บริหารจัดการในโรงเรียน ว่าได้รับความส าเร็จหรือไม่ มากหรือน้อยเพียงใด โดยวิธีการต่างๆ เช่น การ
รวบรวมปัญหาที่นักเรียนประสบ การประเมินผลการบริการแนะแนว และบริการต่างๆที่โรงเรียนจัดให้แก่
นักเรียน การตรวจสอบความพร้อมของศิษย์เก่าที่ส าเร็จตามหลักสูตรแล้วในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน และชุมชน อาจารย์แนะแนวส่วนใหญ่นิยม
ติดตามผลศิษย์เก่าเป็นช่วงเวลา 3 ปี หรือ 5 ปี ต่อครั้ง ส่วนนักเรียนปัจจุบันมีการติดตามผลภายหลังการ
ให้การปรึกษาแต่ละครั้ง หรือเมื่อด าเนินการกิจกรรมพิเศษในแต่ละโครงการ วิธีการติดตามผล มีดังนี ้การ
สัมภาษณ์นักเรียน นายจ้าง หรือผู้ปกครอง , การสังเกต (นิยมใช้กับศิษย์รุ่นปัจจุบัน) , การประชุมศิษย์เก่า 
, การใช้แบบสอบถาม , การโทรศัพท ์หรือวิธีการติดต่อตามเทคโนโลยีเกิดข้ึนใหม่19 
 
ขอบข่ายงานแนะแนวในโรงเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่าขอบข่ายของงานแนะแนว เป็นการก าหนดภารกิจของงานแนะ
แนว ตามความต้องการของผู้เรียนที่สนองจุดหมายของหลักสูตร ซึ่งการก าหนดขอบข่ายภารกิจการแนะ
แนวนั้น จะต้องอาศัยหลักการแนะแนวพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้ การแนะแนวมีขอบข่ายสาระส าคัญ 3 ด้าน 
 1.  การแนะแนวการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือบุคคลให้ได้รับ
ความส าเร็จในแนวทางการศึกษาตามความสามารถของแต่ละบุคคล  โดยที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนได้เต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาความรู้ และการวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ปรับตัวด้านการเรียน และมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆที่บุคคลไม่สามารถจะ
ประสบความส าเร็จในการศึกษา เช่น ขาดวิธีการเรียนที่ดี การเลือกวิชาที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง ขาด

                                                           
19 อัปสรสิริ เอ่ียมประชา, จิตวิทยาส าหรับครู (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2558), 

20 - 24 
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จุดมุ่งหมายของการศึกษา จึงเป็นสาเหตุท าให้ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย
การแนะแนวในเรื่องต่างๆที่หลากหลายได้แก่ การแนะแนวให้รู้จักวิธีเรียนที่ดีรู้จักวิธีจดโน้ต รู้จักวิธีการ
อ่านหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักวิธีส่งเสริมความจ า และรู้จักการแบ่งเวลาเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
แนะแนวในการเลือกสถานศึกษา แผนการเรียน และการเตรียมตัวสอบเป็นต้น 
 2.  การแนะแนวอาชีพ หมายถึง ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและโลกของงานอย่างหลากหลายมีเจต
คติและนิสัยที่ดีในการท างานมีโอกาสได้รับประสบการณ์และฝึกงานตามความถนัด  เพ่ือให้เหมาะสมตาม
ความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน ฉะนั้นจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การพิจารณาตัวบุคคลในด้านต่างๆ 
เพ่ือเรียนรู้ในการเตรียมตัวเลือกอาชีพ ได้แก่ ลักษณะของอาชีพ ความต้องการของตลาดแรงงาน 
ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ เป็นต้น 
 3.  การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อ่ืน มีอารมณ์มั่นคง มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้าใจสภาพแวดล้อมและสามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างเป็นสุข ซึ่งการแนะแนวเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและสังคม จะท าให้บุคคลมีโอกาสท าสิ่งต่างๆ ให้
ประสบความส าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุง
บุคลิกภาพ การสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน เข้าใจในพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้อ่ืน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง ภาระงานในการแนะแนว ประกอบด้วย 5 งาน
หลัก ดังแผนภูมิต่อไปนี้20 

 
 

แผนภาพที่ 2 ภาระงานในการแนะแนว 
 จากแผนภูมิแสดงภาระงานในการแนะแนว ประกอบด้วย 5 งานหลักสามารถอธิบายแผนภูมิได้
ดังนี้ 

                                                           

 
20 รศ.จตุรพร  ลิ้มมั่นจริง,วิธีการสอนแนะแนว (กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  2551),  28. 
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 งานศึกษารวบรวมข้อมูล (Individual inventory service) เป็นการศึกษา ส ารวจ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้รู้จักและเข้าใจนักเรียน เพ่ือที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ข้อมูลที่ควรศึกษาได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางด้านสุขภาพทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ข้อมูลทางด้านความถนัด ข้อมูลทางด้านผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลทางด้านการปรับตัว ข้อมูล
การวางแผนในอนาคต ข้อมูลด้านความสนใจและข้อมูลภูมิหลังของนักเรียน ซึ่งจะมีทั้งที่เป็นแบบทดสอบ
และไม่เป็นแบบทดสอบ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถาม การเขียนอัตชีวประวัติ สังคมมิติ การ
เยี่ยมบ้าน โดยมีการบันทึกข้อมูลในระเบียนพฤติการณ์ ระเบียนสะสม สมุดรายงานประจ าตัวผู้เรียน เป็น
ต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ครูรู้จักผู้เรียนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร ต้องการอะไร และควรให้ความช่วยเหลือ
ในลักษณะใด 
 งานสารสนเทศ (Information service) เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จ าเป็นในการตัดสินใจ 
เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ วัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม สุขภาพ โดยน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น การบรรยาย อภิปราย จัดป้ายนิเทศ การจัดหาเอกสารคู่มือในการอ่าน ทัศนศึกษา การใช้สื่อ
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ ฯ เป็นต้น ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยมีความจ าเป็นมากในการช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น และป้องกันความล้มเหลวได้อย่างมาก ซึ่งประเภทของบริการสนเทศ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 1) สารสนเทศด้านการศึกษา คือการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
โอกาสและข้อก าหนดต่างๆทางด้านการศึกษา หรือการฝึกอบรมหลักสูตร สภาพปัญหาต่างๆของการเรียน 
ซึ่งสารสนเทศนี้เกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบันของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย สถานที่เรียน หลักสูตรที่เปิด
สอนหรืออบรม โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน ที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายต่างๆความที่
จะจัดหาไว้เพ่ือเป็นการให้ขอมูลกับนักเรียน ซึ่งได้แก่ คู่มือแนะแนวการเรียน ระเบียบการรับสมัครและ
หลักสูตรของสถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น 2)สารสนเทศทางด้านอาชีพ คือ การให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
ต าแหน่งหน้าที่ในการท างาน คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าไปท างาน ความก้าวหน้าและสิ่งตอบแทนในการ
ท างาน ความต้องการแรงงานทั้งในปัจจุปันและอนาคต แหล่งที่จะให้ข้อมูลทางอาชีพเพ่ิมเติมและยัง
รวมทั้งของการศึกษาต่อเพ่ือการในประใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งควรจัดหาเอกสารต่างๆไว้เพ่ือเป็น
ข้อมูลแก่นักเรียน เช่น ข่าวสารแรงงาน แผนภูมิอาชีพ เป็นต้น 3)สารนเทศทางด้านส่วนตัวและสังคม คือ 
การให้สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับโอกาสของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของบุคคล ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน
ได้เข้าใจในตนเองได้ดีขึ้น และยังสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและบุคคลอ่ืนๆในสังคม 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารเกี่ยวกับสุขอนามัน เอกสารเกี่ยวกับสุขอนามัย สุขภาพจิตและครอบครัว 
วัฒนธรรมประเพณี มารยาทในสังคมเป็นต้น21 
 งานให้ค าปรึกษา เป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาโดยมีการพบปะเป็นการส่วนตัว มี
จุดมุ่งหมายที่จะช่วยผู้เรียนทั้งด้านการศึกษา ด้านงานอาชีพด้านชีวิตและสังคมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
ตนเอง รู้ว่าปัญหาของตนอยู่ที่ไหน ควรแก้ไขตนเองอย่างไร การแก้ไขนั้นมีทางเลือกอะไรบ้าง และควร
เลือกทางใด จึงจะเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด พร้อมทั้งเกิดความรับผิดชอบในการช่วยตนเองอย่าง
จริงจัง การให้ค าปรึกษานั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล ( individual 
counseling) เป็นการให้ค าปรึกษาระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาหนึ่งคนและผู้มาขอรับค าปรึกษาหนึ่งคน มีการ
สร้างสัมพันธ์ภาพร่วมกัน เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาขอรับค าปรึกษาได้ส ารวจและท าความเข้า ใจเพ่ือที่จะได้รู้จัก
ตนเองและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่แนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ถูกต้องและดีที่สุดเพ่ือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ 2)การให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม (group counseling) เป็น
การให้ค าปรึกษาของบุคคลที่มีปัญหาในเรื่องเดียวกัน จ านวนตั้งแต่ 8-12 คน มาเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือปรึกษา
และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยที่การพูดคุยกันในกลุ่มจะน าไปสู่การเรียนรู้ซึ่งแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาโดยการให้ค าปรึกษามีวิธีที่หลากหลายแบบแตกต่างกัน ตามความเชื่อและเทคนิคที่ใช้ คือ 1)แบบ
น าทาง(Directive method) เป็นวิธีที่ถือเอาตัวผู้ให้ค าปรึกษาเป็นส าคัญ 2)แบบไม่น าทาง(Non-directive 
method)เป็นวิธีที่ถือเอาตัวผู้ขอรับค าปรึกษาเป็นส าคัญ และ 3)แบบผสม(Eclectic method) เป็นวิธีที่
ถือเอาทั้งสองวิธีมาผสมกัน22 
 งานติดตามผลและประเมินผล เป็นการติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงานแนะแนวต่าง ๆ 
ที่จัดให้แก่ผู้เรียน การติดตามประเมินผลแบ่งเป็น 2 งาน คือ งานติดตามและประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนซึ่งเป็นประโยชน์ ในการช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถแก้ปัญหา
และปรับปรุงตนในด้านต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมและเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประเมินผลการด าเนินงานแนะ
แนวและงานอ่ืนของโรงเรียนงานติดตามและประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาผลที่ได้จากการ
ด าเนินโครงการแนะแนวว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงใดได้ผลหรือไม่ควรปรับปรุงพัฒนา  อย่างไรและควร
ขยายผลต่อไปหรือไม่ เป็นต้น 

                                                           
21 กุญชรี ค้าขาย,  จิตวิทยาแนะแนวเด็กวัยรุ่น (กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎสวน

สุนันทา, 2542), 170. 
22 วินัย ลิ้มบุพศิริพร, “ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานแนะแนวของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย”, 39-40 
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 การด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน มีความส าคัญต่อการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ในการด าเนินงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้อง อาศัยหลักการด าเนินงานที่
เหมาะสม ดังที่ ศุภวดี บุญญวงศ์,กรมวิชาการ,ประหยัดทองมาก,และนิรันดร์ จุลทรัพย์ ได้กล่าวถึงการจัด
งานแนะแนวในโรง-เรียนไว้สอดคล้องกัน คือ ควรจัดหลายบริการเพ่ือสนองความต้องการของนักเรียนทุก
คน สนองจุดเน้นของหลักสูตรที่มุ่งให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้  มีความมุ่งหมายที่จะช่วย
พัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้านควรจัดอย่างต่อเนื่อง ควรมีการประสานงานและร่วมมือกับบุคลากรทุกคนที่
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน ควรท าควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน ควรจัดบริการต่าง ๆให้
ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม ควรก าหนดขอบข่ายให้แน่นอนควรก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจน23 
 สรุปการศึกษากับงานแนะแนวมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะงานแนะแนวเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ช่วยให้การศึกษาบรรลุเป้าหมาย งานแนะแนวจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์  
สังคมและสติปัญญา ถ้าหากขาดด้านใดด้านหนึ่งไป เนื่องจากบุคลากรผู้รับผิดชอบในหน้าที่ขาดคุณสมบัติ
หรือไม่ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันแล้ว ผลเสียที่เกิดขึ้นย่อมตกแก่ผลผลิตของวงการศึกษาคือตัวนักเรียน
เพราะงานแนะแนวมีบทบาทส าคัญ 3 ประการ คือ ช่วยแก้ปัญหา ช่วยป้องกันปัญหา และช่วยให้นักเรียน
สามารถพัฒนาในทุก ๆ ด้านตามความเหมาะสม 
 
องค์ประกอบส าคัญและโครงสร้างในการด าเนินจัดการงานแนะแนวในโรงเรียน 
 การจัดการศึกษาตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ที่ต้องยึดหลัก
ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการศึกษานั้นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าเป็นต้องให้อิสระในการจัดการศึกษา เนื่องจากองค์ความรู้ของศาสตร์
สาขาต่างๆ และกระบวนการเรียนรู้ได้แผ่ขยายตามความก้าวหน้า และความซับซ้อนของสถานการณ์ต่างๆ 
และมีพ้ืนฐานที่มั่งคงเพียงพอที่จะพัฒนาชีวิต หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างให้
สังคมมีส่วนร่วมและให้อิสระในการจัดการศึกษา และการจัดการแนะแนวต้องมีความหลากหลาย โดยที่
ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วม และเป็นเครือข่ายในการด าเนินการแนะแนว และมีบทบาทในการแนะแนวชีวิต

                                                           

 23จิราพร พานทอง,”บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนที่มีการจัด
การศึกษา 3 ช่วงชั้นสังกัดกรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,  2550),  2. 
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และสังคม การด าเนินงานแนะแนวให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วน
ในสังคม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานโดยการก าหนดโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่จึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก โดยค านึงถึงเป้าหมาย นั่นคือ นักเรียน และศักยภาพของสถานศึกษาเป็นหลัก ถึงจะ
ท าให้ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการ24  ดังภาพต่อไปนี้ 

 
แผนภาพที่ 3  แผนผังโครงสร้างองค์กรแนะแนว 

 กรมวิชาการ ได้กล่าวถึง การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน
แนะแนว และผู้ปฏิบัติงานซึ่งต้องมีบทบาทที่เก่ียวข้องกับการแนะแนว ไว้ดังนี้ 

1. บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแนะแนว    การด าเนินงานแนะแนวให้ได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องระดมสรรพก าลัง ปฏิบัติงานในรูปคณะกรรมการ  

2.  บทบาทหน้าที่ของคณะท างานแนะแนว   การด าเนินงานแนะแนวให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก ทุกฝ่ายในสถานศึกษา จึงต้องแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะท างานแนะแนว  
 3.  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ และเป็นผู้น าในการบริหารจัดการ 
ก าหนดทิศทาง การ แนะแนวของสถานศึกษา เพ่ือให้กระบวนการแนะแนวเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผู้เรียนอย่าง แท้จริง 

                                                           

 24 กรมวิชาการ,คู่มือการบริหารจัดการแนะแนว (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรสภา ลาดพร้าว,  2545),  
9-12. 
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 4.  บทบาทหน้าที่ของผู้เรียน  ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ได้ ต้องรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ของตน การเรียนรู้ รู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเต็ม ใจ  
 5.  บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง   ผู้ปกครองในฐานะที่เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดบุตรหลานมากที่สุด จึงมี
บทบาทส าคัญในการ ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ ความสามารถในการเรียนรู้ ผู้ปกครองจึงควรมี
บทบาทใน การสนับสนุนผู้เรียน  
 6.  บทบาทหน้าที่ของชุมชน  สถานศึกษากับชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ ชุมชน จึงต้องเป็นสังคมของการแสวงหาความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน ซึ่งรวมถึงผู้เรียนและสถานศึกษาของชุมชน 
 7.  บทบาทหน้าที่ของครู   ครูที่คนควรมีบทบาทการแนะแนว ดังนี้ ศึกษาข้อมูลของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพ่ือรู้จักและเข้าใจผู้เรียนอย่างแท้จริง , ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทางด้านจิตวิทยาและการแนะ
แนว , ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นโดยเฉพาะในวิชาที่สอนทั้งด้านการศึกษาต่อการประกอบ  อาชีพและ
บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในอาชีพนั้น ๆ , ใช้ข้อมูลและเครื่องมือทางจิตวิทยาและการแนะแนวตามความ
เหมาะสม และเข้าใจผู้เรียน ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง , ให้ข้อมูลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องกับครูแนะแนวเพ่ือประกอบการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในกรณีที่จ าเป็น , มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานแนะแนวของสถานศึกษาในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว , สอดแทรกและจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์จุดหมายของหลักสูตร  และมาตรฐานการแนะ
แนว 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบด าเนินงานแนะแนว ดังนี้ 
 เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับงานแนะแนวเพ่ือให้ครูทุกคนมีแนวทางในการ
ด าเนินงานแนะแนว สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม จึงควรมีความชัดเจนเป็น
ระบบมากขึ้น โดยมีจุดเน้นให้ครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว รู้จักและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา  ในการจัดกิจกรรมแนะแนว จะมีการคัด
กรองผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษ โดยกลุ่มปกติจะได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและการ
พัฒนาตนอย่างเต็มตามศักยภาพจากผู้บริหารและครูทุกคน ส่วนในกลุ่มพิเศษเป็นผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษ ผู้ที่มีปัญหาทางการเรียน ผู้พิการ ผู้มีปัญหาอ่ืนๆ จะเป็นกลุ่มที่ต้องช่วยกันดูแลช่วยเหลือ พัฒนา 
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ส่งเสริม และป้องกันอย่างใกล้ชิด  ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาและครูประจ าชั้น ซึ่งจะท างานเป็นทีม ดังภาพ 
ระบบการด าเนินงานแนะแนวต่อไปนี้25 

 
แผนภาพที่ 4 ระบบการด าเนินงานแนะแนว 
ที่มา : กรมวิชาการ, คู่มือการบริหารจัดการแนะแนว(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว,  2545),  15. 
 
บทบาทผู้บริหารในการด าเนนิงานแนะแนวในโรงเรียน 
 จากกระบวนการบริหารที่กล่าวมาตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาทั้ง  4 
ทฤษฏี ข้างต้นคือ ทฤษฎีการบริหารของรัลเซลล์ ที แกรก ทฤษฎีการบริหารของกูลิคและเออร์วิคทฤษ
ฎีการบริหารงานของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา (AASA) และทฤษฎีการบริหารของ
เอดเวิร์ด เดมมิ่ง จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการจัดงานแนะแนวใน
โรงเรียน ถ้าผู้บริหารโรงเรียนไม่ตระหนักถึงความจ าเป็น ไม่เห็นประโยชน์และไม่สนับสนุนแล้ว งานแนะ
แนวโรงเรียนก็ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเพราะผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการวางแผน  การ

                                                           

 25 กรมวิชาการ,คู่มือการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรสภา ลาดพร้าว,  2545),  
ค าชี้แจง. 
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ด าเนินการและการประสานงาน ดังนั้นงานแนะแนวจะประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใดนั้น ก็ย่อมขึ้นอยู่
กับความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานแนะ
แนวนั้น  รวีวรรณ ชินะตระกูลและกรมวิชาการ มีความคิดสอดคล้องกันพอสรุปสาระส าคัญได้ว่า ผู้บริหาร
มีบทบาทต่อการจัดการแนะแนวคือ สร้างระบบงาน และจัดโครงสร้างองค์กรการแนะแนวของสถานศึกษา
ให้ชัดเจน สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของงานแนะแนว ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ได้รับความรู้
เพ่ิมเติม ในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวเพ่ือให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  และเชื่อมโยงสู่
การด ารงชีวิตประจ าวัน คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ท าหน้าที่ครู
แนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตาม และ
สนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวอย่างเป็นระบบ ร่วมมือในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น แก้ไข สร้างขวัญ
ก าลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานแนะแนว เป็นผู้น าทางการแนะแนว และใช้กระบวนการจิตวิทยาการแนะแนวใน
การบริหารสถานศึกษาส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง และชุมชน 
ประสานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ใน
ลักษณะเครือข่ายการแนะแนวจัดให้มีการอบรมครูประจ าการในเรื่องการแนะแนว  อาจเชิญวิทยากร
บรรยายหรือส่งครูเข้ามารับการอบรมพยายามจัดตารางเวลาสอนให้ผู้ท าหน้าที่แนะแนวได้มีเวลาให้
ค าปรึกษาแก่นักเรียนหรือท างานแนะแนวได้อย่างเต็มที่ จัดหางบประมาณส าหรับโครงการแนะแนว 
ช่วยเหลือในการประเมินผลงานของโครงการแนะแนว26 กรมวิชาการ ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและเป็นผู้น าในการบริหารจัดการก าหนดทิศทางการแนะแนวของสถานศึกษา
เพ่ือให้กระบวนการแนะแนวเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง โดย 1)สร้างระบบงานและจัด
โครงสร้างองค์กรแนะแนวของสถานศึกษาให้ชัดเจน 2)สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของงาน
แนะแนว 3)ส่งเสริมให้ ครู อาจารย์ได้รับความรู้เพ่ิมเติม ในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวเพ่ือให้สามารถ
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ และเชื่อมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 4)คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และบุคลิกภาพที่ เหมาะสมท าหน้าที่ครู แนะแนวครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น  และ
คณะอนุกรรมการแนะแนว 5)ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวอย่างเป็น
ระบบ 6)ร่วมมือในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น แก้ไข สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานแนะแนว 7)เป็น
ผู้น าทางการแนะแนว และใช้กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในการบริหารสถานศึกษา 8)

                                                           

 26 จิราพร พานทอง,”บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนที่มีการจัด
การศึกษา 3 ช่วงชั้นสังกัดกรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,2550),2 
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ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 9)ประสานงานด้านการแนะ
แนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนบ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะ
แนว 
 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
 
ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  ที่ตั้งเลขที่ 256 หมู่ที่ 2  ต าบลดอนยายหอม 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทร 0 -3422-
9716  โทรสาร   0 - 3422 -9717    e-mail: phapathomwittayalai2@hotmail.com  website 
:www.ppt2.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   เนื้อท่ี  53  ไร่  3 
งาน 62 ตารางวา 
ประวัติโรงเรียน 
 จัดตั้งเมื่อ  วันที่  19    เมษายน   พ.ศ.  2516 ผู้ก่อตั้ง พระราชธรรมาภรณ์  (หลวงพ่อเงิน) ในปี
การศึกษา  2544  กรมสามัญศึกษา  มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ให้ได้มาตรฐาน
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา สหวิทยาเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จึงพิจารณาเปิดโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
แห่งที่ 2 ขึ้น   เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในสหวิทยาเขตเพ่ิมขึ้น คณะกรรมการบริหารสห
วิทยาเขตอ าเภอเมืองนครปฐม พิจารณาแล้วมีมติเลือก  โรงเรียนพอเงินวิทยาคมเป็นโรงเรียนเป้าหมาย
โดยให้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2  ซึ่งทางโรงเรียนพอเงินวิทยาคม ได้มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีมติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ”โดยท าเรื่องขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการและ
ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน  พ.ศ. 2544   เป็นต้นไป    
ข้อมูลบุคลากร 
 บุคลากรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 1 คน รองผู้อ านวยการ 2 คน และครูผู้สอน 32 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 13 คนรวมทั้งสิ้น 48 คน 
 
 
 

mailto:phapathomwittayalai2@hotmail.com
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ข้อมูลนักเรียน 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งสิ้น  398  คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   541   คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 
โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ใกล้วัด ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
แต่เนื่องจากนักเรียนบางส่วนมีฐานะยากจน จึงท าให้ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไปเมื่อเรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  ได้บริหารหลักสูตร    
โดยจัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551โดยจัดวิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้. และวิชาเพ่ิมเติมบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามศักยภาพด้านจ านวนบุคลากร27 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยในประเทศ 

จิราพร พานทอง ได้ศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนที่มีการจัด
การศึกษา 3 ช่วงชั้น สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษา 3 ช่วงชั้น สังกัดกรุงเทพมหานครนั้น ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจาก 4 ด้าน คือด้านการตระเตรียมและการวางแผน
ด าเนินการ (Plan) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ด้านการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
(Check) และด้านการปรับปรุงพัฒนา(Act) พบว่า ผู้บริหารมีบทบาทอยู่ในระดับค่อนข้างมากทุกด้าน เมื่อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยของบทบาทด้านต่าง ๆ จากมากไปหาน้อยเป็นดังนี้ (1) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 
(2) ด้านการตระเตรียมและการวางแผนด าเนินการ (Plan) (3) ด้านการปรับปรุงพัฒนา(Act) และ (4) ด้าน
การก ากับ ติดตามประเมินผลและรายงาน (Check)  2. การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนโดย

                                                           

 27  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์,รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2557 (นครปฐม: โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์,2557),1. 
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จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า บทบาทโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่าบทบาทของผู้บริหารมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จ านวน 2 ด้านคือ ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) และ
ด้านการปรับปรุงพัฒนา(Act)จากนั้นจึงศึกษาความแตกต่างของบทบาทผู้บริหารโรงเรียนเป็นรายคู่โดยใช้
วิธีของเชฟเฟ(Scheffé Method)เมื่อพิจารณารายคู่ในด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) พบว่าไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกๆ ขนาดของโรงเรียน แต่ในด้านการปรับปรุงพัฒนา 
(Act) พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05จ านวน 2 คู่ คือผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็กมีบทบาทน้อยกว่า โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่28 

สุวิชชา  ตรีนาจ ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้าน การให้บริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ 
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้
มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการให้บริการแนะแนว 5 บริการได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้ วิธีการวิจัย
ปฏิบัติการ 2 วงรอบ แต่ละวงรอบมี 4ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนผล 
ผุ้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีจ านวน 11 คนประกอบด้วยผู้ศึกษา ครูแนะแนว ครูประจ าชั้น ที่สมัครใจร่วมศึกษา 
10 คน โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา ผลการศึกษา พบว่า หลังจากการพัฒนาบุคลากรด้านการแนะแนว 5 
บริการ แล้วนั้น ท าให้หัวหน้างานแนะแนวและครูที่ปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้บริการ
แนะแนว 5 บริการเพิ่มมากขึ้น  มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการให้บริการแนะแนว โดย
สรุป การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการแนะแนว 5 บริการครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการฝึกอบรม ตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการท าให้ผู้ศึกษาค้นคว้าและครูที่ปรึกษา สามารถจัดบริการแนะแนว 5 บริการ
ได้ตามข้ันตอนในแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพต่อไป29 

เชาวนา อมรส่งเจริญ ได้ศึกษาการบริหารงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี 
พบว่า การบริหารงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

                                                           

 28 จิราพร พานทอง,”บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนที่มีการจัด
การศึกษา 3 ช่วงชั้นสังกัดกรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,  2550) 
 29 สุวิชชา  ตรีนาจ,  “การพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการแนะแนว 5 บริการ โรงเรียนเทศบาล
วัดสระทอง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” (วิทย่านิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2552),  บทคัดย่อ. 
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พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน ด้านบริการ
สารสนเทศ และด้านบริการติดตามผล30 
 รัตนา เมืองจินดา ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของครูแนะแนวที่มีต่อการบริหารงาน
แนะแนวของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด พบว่า ความพึงพอใจของครูที่
มีต่อการบริหารงานแนะแนวของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด โดยรวม
อยู่ในระดับมากและเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูแนะแนวที่มีต่อการบริหารงานแนะแนวของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามเพศ พบว่า แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต3ิ1 
 ชาตรี ตรีภาค ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาของกระบวนการบริหารงานแนะแนวใน
โรงเรียนของผู้บริหารและครูสังกัดส านักนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสามพบว่า
ปัญหาของกระบวนการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนของผู้บริหารและครูโดยรวมและรายด้านอยู่ ใน
ระดับน้อย32 

 พรวลัย อริยะรัศมีทรัพย์ ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนผมศึกษา ส านักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มีปัญหาในการ
บริการแนะแนวด้านบริการเก็บข้อมูลรวบรวมเป็นรายบุคคลด้านสาระสนเทศด้านบริการให้ค าปรึกษาด้าน
บริการจัดวางตัวบุคคลและด้านบริการติดตามผลอยู่ในระดับปานกลางมีความต้องการในการบริการแนะ
แนวด้านบริการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลด้านสาระสนเทศด้านบริการให้ค าปรึกษาด้านบริการจัด
วางตัวบุคคลและด้านบริการติดตามผลอยู่ในระดับมากผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีสภาพแตกต่างกันวุฒิ
การศึกษาต่างกันและระดับความรู้ ด้านการแนะแนวต่างกันมีปัญหาในการบริการแนะแนวด้านบริการให้
ค าปรึกษาและด้านบริการจัดวางตัวบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ส่วนด้าน
อ่ืนๆไม่แตกต่างกันผู้บริหารหารศึกษาและครูมีสภาพในการท างานต่างกันและประสบการในการท างาน

                                                           
30 เชาวนา อมรส่งเจริญ, “การบริหารงานแนะแนวของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี”

(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,2553) 
31 รัตนา เมืองจินดา, “การศึกษาความพึงพอใจของครูแนะแนวที่มีต่อการบริหารงานแนะแนว

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, 2553) 

32 ชาตรี ตรีภาค, “ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาของกระบวนการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนของ
ผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3” (วิทยานิพนธ์ครุศาสต
รมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, 2554) 
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ต่างกันมีความต้องการในการบริการแนะแนวด้านบริการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน33 

อุบล พัคค์สุนทร ได้ศึกษาบทบาทของครูในการจัดระบบงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าบทบาทของครูในการจัดการระบบงานแนะแนว ในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีบทบาทด้านงาน
สารสนเทศเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมา คือ ด้านงานศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียน ,ด้านงานติดตามและ
ประเมินผล, ด้านงานทุนการศึกษาและการฝึกอาชีพระหว่างเรียน และด้านงานให้ค าปรึกษา เป็นอันดับ
สุดท้ายทั้งนี้เนื่องมาจากในปัจจุบันทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาการจัดระบบงานแนะแนว ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทุกโรงเรียนให้การอบรม แนะน า และให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆให้แก่นักเรียนทุกคนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือท าให้นักเรียนทุกคนเป็นคนเก่ง คนด ีและมีความสุข34 

สมพร  วงศ์วิธูน  ได้ศึกษาเรื่องบริหารงานแนะแนว โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่ากา
บริหารงานแนะแนว  โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานแนะแนว โดย
ใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผลการศึกษา สภาพการบริหารงานแนะ
แนว  โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน การ
ปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงและพัฒนา35 

                                                           
33 พรวลัย อริยะรัศมีทรัพย์, “การศึกษาปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554) 
 34 อุบล พัคค์สุนทร, “บทบาทของครูในการจัดระบบงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี” (โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาบริหารการศึกษา ส าหรับผู้บริหารประจ าการที่ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหาร
การศึกษาตามโครงการพัฒนาผู้บริหารประจ าการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,2554) 
 35 สมพร  วงศ์วิธูน, “การบริหารงานแนะแนว โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2”(วิทยานิพนธ์ปริญญาทาง
การศึกษามหาบัณฑิต :มหาวิทยาลัยพะเยา,  2555) 
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อวยชัยและคณะ  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา และ 3) เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า   
 1.  สภาพและแนวทางการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย หลักการและ
แนวคิดในการบริหาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร ได้แก่ การก าหนดนโยบาย การส่งต่อนโยบาย การมี
ส่วนร่วมของบุคลากรและการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย การวางแผน การจัด
โครงสร้างองค์กร การน าองค์กรการปฏิบัติการ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา 
และการประสานงาน   
 2. รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่สร้างขึ้น  ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและแนวคิดในการบริหาร 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร ประกอบด้วย 
การก าหนดและการส่งต่อนโยบาย และการขับเคลื่อนนโยบายโดยบุคลากรหลักของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และ 3)กระบวนการบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การ
น าองค์กร การปฏิบัติการ การตรวจสอบติดตามและประเมินผล การปรับปรุงพัฒนา และการประสานงาน 
 3.  การประเมินรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นมี
ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด36 
ไพบูลย์ รินทะจักร ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอแก้งคร้อ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า สถาพการบริหาร
งานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอแก้งคร้อ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าด้านการบริหารสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน

                                                           

 36 อวยชัยและคณะ,  “การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
15,  4(ตุลาคม – ธันวาคม,  2556),  85-86. 
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ด้านอ่ืนอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริการสารสนเทศ ด้านบริการข้อมูล ด้านการบริการติดตามผล
ประเมินผล ตามล าดับ37 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 มูคารับ (MouKarab) ได้ศึกษาความต้องการแนะแนวของเด็กนักเรียนอายุ 14-18 ปี ในประเทศ
อียิปต์  ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนในประเทศอียิปต์เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมแนะแนว
ภายใต้จุดประสงค์ส าคัญที่สุด 6 ประการคือ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน การด าเนินการ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ และการศึกษาของผู้ให้ความช่วยเหลือ การให้ข้อสนเทศ การสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บ้านกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การติดต่อประสานงานกับผู้ให้ความรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
หน่วยงานอื่นๆ การให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขของนักเรียน38 
 จอห์นสัน (Johnson) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อแผนการให้ค าปรึกษาที่มี
ประสิทธิผลในโรงเรียน พบว่า แผนการแนะแนวในปัจจุบันควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสม
กับเป้าประสงค์ นอกจากนั้นการส ารวจประสิทธิผลของแผนงานของโรงเรียนจะสามารถน ามาใช้ได้กับ39 
 บารอน (Barron) ได้ศึกษาและส ารวจความตระหนักและการสนับสนุนส่งเสริมรูปแบบการแนะ
แนวและการให้ค าปรึกษาและครูแนะแนวในอลาบามาพบว่า ครูแนะแนวที่มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน
ขั้นต่ ามีความแตกต่างกันในการสนับสนุนส่งเสริมมาตรฐาน 7 ใน 27 มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับครูที่
ตอบว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกาแนะแนวไม่มีความแตกต่างในนัยส าคัญระหว่ างครูแนะแนวที่

                                                           
37  ไพบูลย์ รินทะจักร,  “การบริหารงานแนะนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอแก้งคร้อ สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2556),  บทคัดย่อ  
 38 MouKarab, 1990, อ้างถึงใน วิเรืองไร  วงศ์วรรณา, “ความสัมพันธ์ระหว่างกาบริหารงานแนะแนวของผู้บริหาร
กับการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2542),  42. 
 39 Donita Louise Johnson, “Significant Factors Influencing an Effective School Counselling Program” 
Philosophy dissertation of WaldenUniversity,  2004,  [online],  accessed 2 February 2004. Available from 
http://wwwiib.umi.com/disseration/fullcit/309793/ 
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ตอบว่าทราบและไม่ทราบเมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งประสบการณ์ระดับการศึกษาและที่ตั้งโรงเรียนไม่มี
ความแตกต่างกันในนัยส าคัญ40 

ตัง (Tang)  ได้ศึกษาความตระหนักของผู้ให้ค าปรึกษาในโรงเรียนด้านการเตรียมความพร้อมตาม
สภาพจริงกับเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในการปฏิบัติงานสรุปใจความส าคัญได้ดังนี้ ในการให้ค าปรึกษา
ทั้งหมด 17 ด้าน ผู้ที่ให้ค าปรึกษาในรัฐมิสซิสซิปปิ้ ได้แนะน าให้มีการขยายเวลาทั้งหมด 14 ด้านซึ่ง
สามารถสรุปแยกเป็นสองประเด็นหลักคือเพ่ิมเวลา ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และเพ่ิมเวลาที่ใช้ในการ
แนะแนวเกี่ยวกับการเลือกสายอาชีพ ที่เหมาะสมกับนักเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ มีดังนี้ ให้เพ่ิมเวลาในการ 
1)ให้ค าปรึกษารายบุคคล 2)การให้ค าปรึกษากลุ่มย่อย 3)การปรึกษาแนะแนวกลุ่มใหญ่หรือระดับ
ห้องเรียน 4)การให้ความร่วมมือหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในวิกฤตค่างๆ 5)การวางแผนการน าโปรแกรมให้
ค าปรึกษาไปใช้ประโยชน์ ในการให้ค าปรึกษา41 

โคล (Cole) ได้ท าการศึกษากระบวนการจัดการบริการงานแนะแนวที่ดีเยี่ยมของบุคลากรฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรท าความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติในบทบาทของตัวเองอย่างต่อเนื่อง พบว่า การแนะ
แนวมีกระบวนการที่ส าคัญยิ่งที่จะพัฒนาให้เด็กได้รู้จักกับตัวเองและเข้าใจตัวเองมากขึ้นที่ส าคัญผู้ บริหาร
ต้องมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนการจัดให้บริการแนะแนวที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ42 

ฟูลยา (Fulya) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลการบริหารการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษาตามความคิดเห็นของครูแนะแนวและการคาดคะเนโดยใช้ตัวแปรอิสระบางตัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการประเมินผลการให้ค าปรึกษาในเชิงจิตวิทยาและการบริการแนะแนวตามความคิดเห็นของครูใน
ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จ านวน 204 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ
ประเมินการบริการแนะแนวโรงเรียนและแบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของครู สถิติที่ใช้ในการ

                                                           

 40 Barron,  D. W.,  “An Examination of School Counselors’ Awareness and Implementation of the 
Statewide Comprehensive Guidance and Counseling Program Model in Alabama”,  Dissertation Abstracts 
International 63,  12(june,  2003) : 4229-A. 
 41 Tang,  Ying.,  “School Couneselors’ Perception,  Actual,  and Recommended 
Time Spent on Job Duties” ,  Dissertation Abstracts International 64,  3(September,  
2003) : 812-A. 

42 Cole, “Stage of Concern of school – to work Program Perception of 
Administrators Guidance and Couselors” , Academic and Vocational Edcators, (June, 
2009): 4138-A 
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วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ โดยผลการวิจัยพบว่า ครูประเมินผลการบริการงานแนะแนวโรงเรียนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับ 45.31% ซึ่งบอกว่า การบริการงานแนะแนวในโรงเรียนยังไม่ดีพอ43 

อลิซาเบท (Elizabeth) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินสภาพของการให้
ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพส าหรับนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัด นาโรบิ ใน
ด้านความพร้อมและความสามารถครู ความพร้อมในการใช้งานและการใช้ประโยชน์ในทรัพยากร 
การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการบริการให้ค าปรึกษาและการแนะแนวในด้านอาชีพในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนาโรบิ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาของรัฐ จ านวน 65 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 65 คน ครู
แนะแนว จ านวน 65 คน และสุดท้ายนักเรียน จ านวน 5940 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดนาโรบิมีโครงการเพ่ือจัดบริการให้ค าปรึกษาและการแนะแนวอาชีพที่แตกต่างกัน มี
การจัดเตรียมครูแนะแนวในด้านอาชีพแต่ยังไม่มีทักษะและความรู้ที่เก่ียวกับอาชีพอย่างดีพอ44 

ซูโยโตะ (Suyoto) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับปรุงการบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว
อาชีพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานวิจัยได้ด าเนินการโดยมีข้อเท็จจริงว่าชั้นเรียนในระดับเกรด 8 บางชั้นเรียนของนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศอินโดนีเซียนั้นไม่ได้มีความเข้าใจอย่างดีและไม่มีการเตรียมความพร้อม
ส าหรับอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2008/2009 
จ านวน 120 คน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนทั้งหมด 120 มีระดับพัฒนาความเข้าใจและการเตรียมตัวทาง
อาชีพตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวงรอบที่ 2 เพ่ิมขึ้น 23.1% ส่วนในกลุ่มที่มีระดับการพัฒนาความเข้าใจและการ
เตรียมตัวทางอาชีพมีระดับพัฒนาความเข้าใจและการเตรียมตัวทางอาชีพเพ่ิมขึ้น 40% แสดงให้เห็นว่า

                                                           
43 Fulya Yaksel-Sahin, “The evaluation of counseling and guidance services based 

on teacher views and their prediction based on some variables” , International Journal 
of Instruction 2, 1 (January, 2009): 59. 

44 Elizabeth N.O., “The status of career guidance and counseling programmers for 
students in public secondary school in Nairobi province” (Research project for Master 
degree of education, Kenya university, 2011): V. 
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การบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพ จ าเป็นต้องด าเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการใช้สื่อที่
หลากหลาย45 

 

สรุป 
งานแนะแนวมีความส าคัญอย่างมากโดยในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพราะสามารถที่จะพัฒนา

และช่วยเหลือนักเรียนให้รู้จักเข้าใจและยอมรับในตนเอง ตลอดจนรู้และเข้าใจผู้อ่ืนที่อยู่ในสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทักษะการด ารงชีวิต รู้จักคิด
และตัดสินใจ เพ่ือที่จะเลือกวิธีที่จะเผชิญและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การแนะแนวเป็น
กระบวนการส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตนเองเข้าใจผู้อ่ืนรวมถึงเค้าจะสภาพแวดล้อม
เพ่ือที่จะสามารถเลือกวิธีการตัดสินใจแก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมโดยผู้แนะแนวเป็นผู้ให้ข้อมูล
ชีช่องทางเท่านั้นผู้รับการแนะแนวเป็นผู้ตัดสินใจแก้ปัญหาเองตามความสมัครใจทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน อีกทั้งยังสามารถที่จะวางแผนชีวิตในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมในอนาคต และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดีสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่าง มี
ความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้เป็นบุคคลโดยสมบูรณ์และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                                                           
45 Suyoto, et,al., “Efforts to improve guidance counseling services using ICT for 

junior high school student.” International Journal of Advance Sciences and 
Technolygy.39 (Februayr, 2012): 19 
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บทที่ 3 

การด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1)การด าเนินงานแนะแนวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
2  หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  2)ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวโรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ 3)แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานแนะ
แนวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) ซึ่งใช้บุคลากรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of analysis) มจี านวน 48 คน วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย ขั้นตอนวิธีด าเนินการ
วิจัย และระเบียบวิจัย ที่ประกอบด้วย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ สถิติที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดของวิธีด าเนินวิจัยต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการจัดเตรียมโครงการเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการศึกษาเอกสาร ต ารา บทความต่างๆ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  จัดท า
โครงร่างงานวิจัยตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพ่ือเสนอโครงร่างวิจัยต่อ
ภาควิชาเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2  การด าเนินการวิจัย  เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจ าท าเครื่องมือ ทอสอบและปรับปรุง
เครื่องมือ แล้วน าเครื่องมือที่ใช้ในกาวิจัยมาเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่ก าหนด แล้วน าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาตรวจสอบความถูกต้อง  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขันตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการน าเสนอรายงานผลการวิจัย โดยการ
น าร่างผลการวิเคราะห์ แปลผล และอภิปรายผล มาจัดท ารายงานการวิจัยเพ่ือน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบความถู กต้องและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่
คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ จ าท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่ออนุมัติจบกาศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ผู้วิจัย จึงได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยอันประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย  
ประชากร  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ    การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
แผนแบบของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะเป็นแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-
experimental case – study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
 
 
 
  
 

   เมื่อ  
S หมายถึง   ประชากรที่ศึกษา 

    X หมายถึง   ตัวแปรที่ศึกษา 
    O หมายถึง   ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  บุคลากรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์ จ านวนทั้งสิ้น 48  คน  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน 2 
คน คณะกรรมการสถานศึกษา 13 คน และ ครูผู้สอน 32 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประด้วย ตัวแปรที่พ้ืนฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

1. ตัวแปรที่พ้ืนฐาน เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  

    O 

 

     S    X 
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เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน ประสบการณ์
ในการท างานต าแหน่งปัจจุบัน 

2.ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการด าเนินงานแนะแนวตามแนวคิดของ จตุรพร ลิ้มมั่น
จริง ประกอบด้วยงาน  5 งาน ดังนี้  

2.1 การบริการการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หมายถึง การรวบรวม
เก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ครูรู้จักเด็กในทุดชกด้าน โดยใช้เครื่องมือวิธีการที่ใช้ในการ
ทดสอบ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของนักเรียนอย่างมีระบบ เพ่ือช่วยครูแนะแนว
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รู้จักและสามารถจัดบริการแนะแนวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยท าให้
นักเรียนได้รู้จักตนเองมากขึ้น  

2.2 การบริการสารสนเทศ หมายถึง การจัดหาข้อมูล และรายละเอียดต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องให้กับนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และรวดเร็วเพ่ือที่
นักเรียนจะสามารถใช้ในการวางแผนอนาคตในการเลือก การตัดสินใจ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการพัฒนาตนเองได้ 

2.3 การบริการให้ค าปรึกษา หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคล โดยการพูดคุยกัน
ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับค าปรึกษารู้จักเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
ตลอดถึงการเข้าใจในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น สามารถตัดสินใจด้วยตนเองแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 การบริการจัดวางตัวบุคคล หมายถึง กระบวนการจัดวางตัวนักเรียนให้เหมาะสม
ตรงตามความถนัดความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ และอยู่อย่างมีความสุข ทั้งทางด้านการท าการ 
การศึกษาและการปรับตัว ในสังคม 

2.5 การบริการติดตามผลประเมินผล หมายถึง การติดตามดูแลนักเรียนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือให้บริการไปแล้วว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงทัศนคติ ข้อคิดเห็ น
ความต้องการของนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่หรือจบไปแล้วว่าเป็นอย่างไร และการประเมินผลเป็นบริการ
วัดผลของโปรแกรม เป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงผลส าเร็จความล้มเหลว มีอะไรเป็นอุปสรรค บกพร่องควร
ปรับปรุงแก้ไขเป็นการตรวจสอบดูว่าบริการแนะแนวได้ผลมากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ ได้รับก็จ าน ามา
ปรับปรุงในการด าเนินงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ศึกษาในการท าวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 2 ประเภท คือ 1)เป็นแบบสอบถาม 2) แบบ
สัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังนี้  

1  แบบสอบถามการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (check list) เพ่ือสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่   1) เพศ   

2) อายุ   3)ระดับการศึกษาสูงสุด  4) ประสบการณ์ในการท างาน 5) ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน  และ 

6) ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 

หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพ่ือวัดระดับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐม

วิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ โดย เป็นแบบสอบถามชนิดจัดล าดับคุณภาพ 5 ระดับของ ลิเคอร์ท 

(Likert ' s rating scale) ซึ่งสามารถจัดล าดับคุณภาพได้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับที่ 1 หมายถึง ระดับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ าหนัก
คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
 ระดับที่ 2 หมายถึง ระดับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ าหนัก
คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับท่ี 3 หมายถึง ระดับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนัก
คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับที่ 4 หมายถึง ระดับการด าเนินงานแนะแนว ในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก มีค่าน้ าหนัก
คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับท่ี 5 หมายถึง ระดับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าน้ าหนัก
คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
การพิจารณาขอบเขตค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 เพ่ือใช้แปล
ความหมายของข้อมูลก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)1 ดังนี้ 

1.00 – 1.49    หมายถึง  ระดับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

                                                           
1 John W . Best , Research in Education (Englewood Cliffs , New Jersey : Prentice 

– Hall Inc, 1970),190. 
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1.50 – 2.49    หมายถึง  ระดับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย  
    2.50 – 3.49    หมายถึง  ระดับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
    3.50 – 4.49    หมายถึง  ระดับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
    4.50 – 5.00    หมายถึง  ระดับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ประเภทที ่2 เป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐม

วิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 

1)ต าแหน่ง 2)วุฒิการศึกษาสูงสุด 3)ประสบการณ์ท างาน และ 4)อายุปัจจุบัน 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนวทางการพัฒนาการ

ด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาและสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดละ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 แบบสอบถามการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หลักการ แนวคิดทฤษฏี และกรอบแนวคิด น ามาสร้าง
เครื่องมือ และมีการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ 
 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยน า
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างให้กับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้ เทคนิค IOC (Index of item Objective 
Congruence) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 
 ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (try out) กับ บุคลากร
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา จ านวน 30 คน  

ขั้นตอนที่ 4 หาความเที่ยงตรง (reliability) ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา โดยวิธีการหา

สัมประสิทธิ์ แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่ าความเที่ ยงตรงของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.931  

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวง

พ่อเงินอนุสรณ์ 



52 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 สร้างข้อค าถามในการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับสัมพันธ์กับประเด็นส าคัญของแนว
ทางการพัฒนาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ และการ
ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสัมภาณ์ โดย
น าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้สร้างให้กับผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามในการ
สัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

ขั้นตอนที่ 4 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์โดยการใช้การทดสอบด้วยวิธีสัมภาษณ์ซ้ า 
ขั้นตอนที่ 5 จัดท าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบสอบถาม ได้แก่ บุคลากรโรงเรียนพระ
ปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จ านวน 35 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน 
พระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จ านวน 13  คน  รวมทั้งสิ้น 48 คนซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้คือ ท าหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ที่เป็นประชากร เพ่ือขอ
ความร่วมมือจากโรงเรียนในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยในครั้งนี้  ในส่วนของแบบสัมภาษณ์ ได้ท า
หนังสือขอเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ และ หัวหน้างานแนะ
แนว เพื่อขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์เพ่ือแป็นการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อได้เก็บแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์

แบบสอบถาม น าแบบทดสอบมาตรวจรวบรวมคะแนน น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดระบบข้อมูล ค านวณ

ค่าสถิติ  เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  และเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตาราง

ประกอบการบรรยาย ในส่วนของแบบสัมภาษณ์ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

เพ่ือสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานแนะแนว 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ  ใช้ค่าความถี่ 
(frequency: f)  และค่าร้อยละ (percentage: %) 
 2. การวิเคราะห์การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

วิเคราะห์ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () โดยใช้เกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ตามแนวความคิดของเบสท์ (Best)2 ดังนี้ 

1.00 – 1.49    หมายถึง  ระดับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
1.50 – 2.49    หมายถึง  ระดับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย  

     2.50 – 3.49    หมายถึง  ระดับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

     3.50 – 4.49    หมายถึง  ระดับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
     4.50 – 5.00    หมายถึง  ระดับการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐม

วิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ โดย (arithmetic mean) (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
 4. การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาการด าเนินของงานแนะแนวของโรงเรียนพระ
ปฐมวิทยาลัย 2 โดย (Content anlyis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 John W . Best , Research in Education (Englewood Cliffs , New Jersey : Prentice – 

Hall Inc, 1970),190. 
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สรุป 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือให้ทราบข้อความจริง
เกี่ยวกับการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ โดยใช้บุคลากร
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จ านวน 48  คนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานแนะแนวตามแนวคิดของการด าเนินงาน
แนะแนวในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ 5 งานหลักของการแนะแนว ได้แก่ งานศึกษารวบรวมข้อมูล งาน
สารสนเทศ งานให้ค าปรึกษา งานจัดวางตัวบุคคล และ งานติดตามผล แล้วน าข้อมูลวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลจคณิต (µ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (α) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
แนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  
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บทที่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลส ำหรับงำนวิจัย เรื่องกำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐม
วิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ โดยเก็บรวบรวมบุคลำกรโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์ จ ำนวน 48 คน ผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐม
วิทยำลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์สถำนภำพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงิน

อนุสรณ์ 
ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อกำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐม

วิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เมื่อจ ำแนกตำมสถำนภำพ 
ตอนที่ 4 กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 

2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำสูงสุด อำยุใน
กำรท ำงำน ต ำแหน่งหน้ำที่หลักในโรงเรียน ประสบกำรณ์ท ำงำนในต ำแหน่งปัจจุบัน แสดงในตำรำงที่ 2 
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ตำรำงที่ 2  สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชำย 
หญิง 

 
24 
24 

 
50.00 
50.00 

รวม 48 100.00 
2. อายุ 

20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 

 
11 
6 
14 
17 

 
22.91 
12.50 
29.17 
35.42 

รวม 48 100.00 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี-ปริญญำตรี 
ตั้งแตป่ริญญำโทขึ้นไป 

 
41 
7 

 
85.42 
14.58 

รวม 48 100.00 

4. ประสบการณ์ในการท างาน 
1 – 10 ปี 
11 – 20 ปี 
21 – 30 ปี 
มำกกว่ำ 30 ปี 

 
17 
12 
15 
4 

 
35.42 
25.00 
31.25 
8.33 

รวม 48 100.00 

5. ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน 
ผู้อ ำนวยกำรหรือรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ครูผู้สอน 

 
3 
13 
8 
24 

 
6.25 
27.08 
16.67 
50.00 

 รวม  48 100.00 
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ตำรำงที่ 2  สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม (ต่อ) 

ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน ร้อยละ 
6. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

1 – 10 ปี 
11 – 20 ปี 
21 – 30 ปี 
มำกกว่ำ 30 ปี 

 
29 
8 
9 
2 

 
60.42 
16.67 
18.75 
4.17 

รวม 48 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 2  ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่ำง 1) ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม
เป็นเพศชำยและเพศหญิงจ ำนวนเท่ำกัน ที่ 24 คน คิดเป็นเพศชำยร้อยละ 50 และ เพศหญิงร้อยละ 50 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับอำยุของผู้ที่ตอบแบบสอบถำม มำกที่สุดที่ช่วงอำยุ 51 – 60 ปี จ ำนวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.4 ช่วงอำยุ 41 – 50 ปี จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 ช่วงอำยุ 20 – 30 ปี จ ำนวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 และ ช่วงอำยุ 31 – 40 ปี จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตำมล ำดับ 3) 
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับกำรศึกษำสูงสุดของผู้ที่ตอบแบบสอบถำม มำกที่สุดในระดับปริญญำตรี จ ำนวน 41 
คน คิดเป็นร้อยละ 85.4 และ ระดับปริญญำโท 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 ตำมล ำดับ 4.) ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์ท ำงำนของผู้ที่ตอบแบบสอบถำม มำกสุดในช่วง 1 – 10 ปี จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.4 ช่วง 21 – 30 ปี จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 ช่วง 11 – 20 ปี จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25 และ ช่วงมำกกว่ำ 30 ปี จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตำมล ำดับ 5) ข้อมูลเกี่ยวกับต ำแหน่ง
หน้ำที่หลักในโรงเรียน มำกที่สุดในต ำแหน่งครูผู้สอน จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ต ำแหน่งกรรมกำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 ต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มสำระจ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.7 และ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตำมล ำดับ 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งปัจจุบัน มำกที่สุดในช่วง 1 – 10 ปี จ ำนวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.4 ช่วง 21 – 30 ปีจ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ช่วง 11 – 20 ปี จ ำนวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.7 และ ช่วงมำกกว่ำ 30 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตำมล ำดับ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์ ซึ่งประกอบ กำรด ำเนินงำนแนะแนวใน 5 หัวข้อหลัก หัวข้อละ 8 ค ำถำม ผู้วิจัยวิเครำะห์โดยใช้

ค่ำมัชฌิมเลขคณิต (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (σ) แล้วน ำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของเบสท์ (Best)  
ดังตำรำงที่ 3 – 8 
 
ตารางที่ 3  การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ โดย
ภาพรวม 

        (N = 48) 

ด้าน 
การด าเนินงานแนะแนว 

ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
ระดับความคิดเห็น 

µ  ระดับ 
1 การบริการการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 4.18 0.23 มำก 

2 การบริการสารสนเทศ 4.19 0.29 มำก 

3 การบริการให้ค าปรึกษา 4.21 0.35 มำก 
4 การบริการจัดวางตัวบุคคล 4.19 0.36 มำก 

5 การบริการติดตามผลประเมินผล 4.17 0.43 มำก 
 รวมเฉลี่ย 4.12 0.53 มาก 

  
จำกตำรำงที่ 3  พบว่ำ กำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงิน

อนุสรณ์ โดยภำพอยู่ในระดับมำก (µ=4.12 , =0.53) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ กำรด ำเนินงำนแนะ
แนวอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงจำกค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย ดังนี้ กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ 
(µ=4.21 , =0.35) กำรบริกำรจัดวำงตัวบุคคล (µ=4.19 , =0.36) กำรบริกำรสำรสนเทศ (µ=4.19 , 
=0.29) กำรบริกำรกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล (µ=4.18 , =0.23) กำรบริกำร

ติดตำมผลประเมินผล (µ=4.17 , =0.43) เมื่อพิจำรณำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนโดยภำพรวมมีค่ำอยู่ที่ (σ 

= 0.53) และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนซึ่งมีค่ำอยู่ระหว่ำง (σ = 0.23-0.43) พบว่ำ คะแนนข้อมูลมีควำม
กระจำยน้อย แสดงว่ำ ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
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ตารางท่ี 4 การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ด้านบริการ
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
                    (N = 48) 

ข้อ การบริการการศึกษาและรวบรวมข้อมลูนกัเรียนรายบุคคล 
ระดับความคิดเห็น 

µ  ระดับ 
1 ให้นักเรียนเขียนอตัชีวะปะวัติของนักเรียนเพื่อให้รูจ้ักตัวเองมำกขึ้น 4.25 0.53 มำก 

2 มีกำรจัดท ำระเบียนสะสมของนักเรียนทุกคน 4.29 0.62 มำก 
3 มีกำรออกไปเยี่ยมบ้ำนนักเรียน เพื่อดูควำมเป็นอยูเ่พื่อให้กำรช่วยเหลือ

นักเรียน 
4.40 0.54 มำก 

4 มีกำรศึกษำนักเรียนเป็นรำยกรณี เพื่อส ำรวจปญัหำของนักเรียนและให้ควำม
ช่วยเหลือ 

4.10 0.47 มำก 

5 มีกำรใช้แบบทดสอบสติปญัญำ เพือ่วัดควำมสำมำรถท่ัวไปของนักเรยีน 4.12 0.53 มำก 
6 มีกำรใช้แบบทดสอบควำมถนัด เพื่อวัดควำมถนัดของนักเรียน 4.00 0.62 มำก 
7 มีกำรใช้แบบทดสอบควำมสนใจ เพื่อวัดควำมสนใจของนักเรียนว่ำมสีิ่งใดบ้ำง 4.15 0.62 มำก 
8 มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรในด้ำนต่ำงๆของนักเรียน เพื่อใช้ในกำรจดักิจกรรมที่

เหมำะสม 
4.17 0.56 มำก 

 รวม 4.18 0.23 มาก 

 
จำกตำรำงที่ 4  พบว่ำ กำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงิน

อนุสรณ์ ด้ำนบริกำรกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก
(µ=4.18 ,=0.23) เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กำรบริกำรกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงจำกค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย ดังนี้ มีกำรออกไปเยี่ยมบ้ำน
นักเรียน เพ่ือดูควำมเป็นอยู่เพ่ือให้กำรช่วยเหลือนักเรียน (µ=4.40 ,=0.54) มีกำรจัดท ำระเบียนสะสม
ของนักเรียนทุกคน (µ=4.29 ,=0.62) ให้นักเรียนเขียนอัตชีวะปะวัติของนักเรียนเพ่ือให้รู้จักตัวเองมำก
ขึ้น(µ=4.25 ,=0.53) มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรในด้ำนต่ำงๆของนักเรียน เพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรมที่
เหมำะสม (µ= 4.17 ,=0.56) มีกำรใช้แบบทดสอบควำมสนใจ เพ่ือวัดควำมสนใจของนักเรียนว่ำมีสิ่ง
ใดบ้ำง(µ= 4.15 ,=0.62) มีกำรใช้แบบทดสอบสติปัญญำ เพ่ือวัดควำมสำมำรถทั่วไปของนักเรียน(µ= 
4.12 ,=0.53) มีกำรศึกษำนักเรียนเป็นรำยกรณี เพ่ือส ำรวจปัญหำของนักเรียนและให้ควำมช่วยเหลือ(µ= 4.10 ,
=0.47) มีกำรใช้แบบทดสอบควำมถนัด เพ่ือวัดควำมถนัดของนักเรียน(µ= 4.00 ,=0.62) เมื่อพิจำรณำส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนโดยภำพรวมมีค่ำอยู่ที่ (σ = 0.23) และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนซึ่งมีค่ำอยู่ระหว่ำง (σ = 0.53-0.62) พบว่ำ คะแนน
ข้อมูลมีควำมกระจำยน้อย แสดงว่ำควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
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ตารางท่ี 5  การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ บริการ
สารสนเทศ 
          (N = 48) 

ข้อ การบริการสารสนเทศ 
ระดับความคิดเห็น 

µ  ระดับ 

1 มีกำรจัดปำ้ยนิเทศให้ควำมรู้ในด้ำนกำรศึกษำ อำชีพ และกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพ 

4.23 0.63 มำก 

2 มีกำรเชิญวิทยำกร หรือ ผู้ประสบควำมส ำเร็จในอำชีพต่ำงๆมำให้ควำมรู้กับ
นักเรียน 

4.33 0.56 มำก 

3 มีกำรจัดบริกำรตำมโซเช่ียวมเีดีย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำและอำชีพ 4.04 0.65 มำก 

4 มีกำรจัดทัศนศึกษำตำมสถำบันกำรศึกษำ และแหล่งอำชีพต่ำงๆ 4.29 0.65 มำก 
5 มีกำรจัดบริกำรให้ข้อมลูในกำรปฏบิัติตนให้เหมำะสนในกำรใช้ชีวิตรว่มกับผู้อื่น

ในสังคม 
4.21 0.71 มำก 

6 มีกำรจัดมุมเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรยีนใช้ค้นคว้ำข้อมูลข่ำวสำร ด้ำนกำรศึกษำ
ต่อ และอำชีพ 

4.27 0.57 มำก 

7 มีกำรจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่พัฒนำนักเรียน 4.02 0.44 มำก 
8 มีกำรจัดท ำคู่มือนักเรยีนเพื่อให้นักเรียนรับรู้กฏและวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 4.17 0.60 มำก 

 รวม 4.19 0.29 มาก 

 

จำกตำรำงที่ 5  พบว่ำ กำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์ด้ำนบริกำรสำรสนเทศ โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก (µ=4.19, =0.29) เมื่อพิจำรณำรำยข้อ
พบว่ำ กำรบริกำรสำรสนเทศอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงจำกค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย ดังนี้ 
มีกำรเชิญวิทยำกร หรือ ผู้ประสบควำมส ำเร็จในอำชีพต่ำงๆมำให้ควำมรู้กับนักเรียน (µ=4.33 ,=0.56) 
มีกำรจัดทัศนศึกษำตำมสถำบันกำรศึกษำ และแหล่งอำชีพต่ำงๆ(µ=4.29 ,=0.65) มีกำรจัดมุม
เทคโนโลยีเพ่ือให้นักเรียนใช้ค้นคว้ำข้อมูลข่ำวสำร ด้ำนกำรศึกษำต่อ และอำชีพ(µ=4.27 ,=0.57) มีกำร
จัดป้ำยนิเทศให้ควำมรู้ในด้ำนกำรศึกษำ อำชีพ และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ(µ= 4.23 ,=0.63) มีกำร
จัดบริกำรให้ข้อมูลในกำรปฏิบัติตนให้เหมำะสนในกำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม(µ= 4.21 ,=0.71) มี
กำรจัดท ำคู่มือนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนรับรู้กฏและวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง (µ= 4.17 ,=0.60) มีกำร
จัดบริกำรตำมโซเชี่ยวมีเดีย เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำและอำชีพ (µ= 4.04 ,=0.65) มีกำรจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำนักเรียน(µ= 4.02 ,=0.44) เมื่อพิจำรณำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนโดยภำพรวม

มีค่ำอยู่ที่ (σ = 0.29) และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนซึ่งมีค่ำอยู่ระหว่ำง (σ = 0.44-0.71) พบว่ำ คะแนนข้อมูลมีควำมกระจำย
น้อย แสดงว่ำควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
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ตารางท่ี 6 การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ด้านบริการ
ให้ค าปรึกษา 
          (N = 48) 

ข้อ การบริการให้ค าปรึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

µ  ระดับ 

1 มีกำรจัดเวลำเพื่อให้นักเรียนขอค ำปรึกษำ 4.15 0.68 มำก 
2 มีกำรจัดสถำนท่ี/ห้องที่เหมำะสมในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียน 4.10 0.75 มำก 

3 มีกำรจดบันทึกกำรเข้ำรับกำรใช้บริกำรให้ค ำปรึกษำ 4.04 0.65 มำก 
4 มีกำรน ำสื่อต่ำงมำใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำนักเรียน เช่น Line facebook 

โทรศัพท์ จดหมำย และ E-mail 
4.38 0.53 มำก 

5 มีกำรให้ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล 4.15 0.68 มำก 
6 มีกำรให้ค ำปรึกษำเป็นรำยกลุม่ 4.44 0.65 มำก 
7 มีกำรให้ค ำปรึกษำท้ังเรื่องส่วนตัว กำรเรยีน อำชีพ ให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้ำ

รับบริกำร 
4.19 0.64 มำก 

8  โรงเรียนมีกำรสนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ในกำรให้ค ำปรึกษำ 4.27 0.61 มำก 

 รวม 4.21 0.35 มาก 

 
จำกตำรำงที่ 6  พบว่ำ กำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงิน

อนุสรณ์ด้ำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ โดยภำพอยู่ในระดับมำก (µ=4.21 ,=0.35) เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ 
กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงจำกค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไปน้อย ดังนี้ มี
กำรให้ค ำปรึกษำเป็นรำยกลุ่ม(µ=4.44 ,=0.65) มีมีกำรน ำสื่อต่ำงมำใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำนักเรียน เช่น 
Line facebook โทรศัพท์ จดหมำย และ E-mail (µ=4.38 ,=0.53) โรงเรียนมีกำรสนับสนุนให้ครูเข้ำ
รับกำรอบรมควำมรู้ในกำรให้ค ำปรึกษำ(µ=4.27 ,=0.61) มีกำรให้ค ำปรึกษำทั้งเรื่องส่วนตัว กำรเรียน 
อำชีพ ให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้ำรับบริกำร(µ= 4.19 ,=0.64) มีกำรจัดเวลำเพ่ือให้นักเรียนขอค ำปรึกษำ
(µ= 4.15 ,=0.68) มีกำรให้ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล(µ= 4.15 ,=0.68) มีกำรจัดสถำนที่/ห้องที่
เหมำะสมในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียน(µ= 4.10 ,=0.75) มีกำรจดบันทึกกำรเข้ำรับกำรใช้บริกำรให้

ค ำปรึกษำ(µ= 4.04 ,=0.65) เมื่อพิจำรณำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนโดยภำพรวมมีค่ำอยู่ที่ (σ = 0.35) 

และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนซึ่งมีค่ำอยู่ระหว่ำง (σ = 0.53-0.75) พบว่ำ คะแนนข้อมูลมีควำมกระจำยน้อย 
แสดงว่ำควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
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ตารางท่ี7 การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ด้านบริการ
จัดวางตัวบุคคล 
          (N = 48) 

ข้อ การบริการจัดวางตัวบุคคล 
ระดับความคิดเห็น 

µ  ระดับ 
1 มีกำรจัดท ำข้อมลูหรือบริกำรต่ำงๆด้ำนกำรแนะแนว 4.10 0.66 มำก 

2 มีกำรจัดหำทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย ์ 4.52 0.55 มำก 
3 ให้ค ำแนะน ำนักเรยีนให้เลือกสำขำวิชำที่จะศึกษำต่อที่เหมำะสมแก่นักเรียน 4.23 0.63 มำก 
4 มีกำรจัดประสบกำรณ์วิชำชีพให้กับนักเรียน เช่น กำรหำรำยได้พิเศษ ฝึก

อำชีพ เป็นต้น 
4.12 0.67 มำก 

5 มีกำรจัดกจิกรรมที่สนองควำมถนดั ควำมสนใจ และควำมสำมำรถของ
นักเรียน 

4.29 0.65 มำก 

6 มีกำรจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 4.13 0.64 มำก 
7 มีกำรจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมทักษะต่ำงๆให้กับนักเรยีนที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง 4.23 0.63 มำก 

8 มีกำรจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีผลกำรเรียนที่ต่ ำ 3.92 0.65 มำก 

 รวม 4.19 0.36 มาก 
 
จำกตำรำงที่ 7  พบว่ำ กำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงิน

อนุสรณ์ กำรบริกำรจัดวำงตัวบุคคล โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก (µ=4.19 , =0.36) เมื่อพิจำรณำรำย
ข้อพบว่ำ กำรบริกำรจัดวำงตัวบุคคล อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงจำกค่ำมัชฌิมเลขคณิตจำกมำกไป
น้อย ดังนี้ มีกำรจัดหำทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ (µ=4.52 ,=0.55) มีกำรจัด
กิจกรรมที่สนองควำมถนัด ควำมสนใจ และควำมสำมำรถของนักเรียน(µ=4.29 ,=0.65) ให้ค ำแนะน ำ
นักเรียนให้เลือกสำขำวิชำที่จะศึกษำต่อที่เหมำะสมแก่นักเรียน(µ=4.23 ,=0.63) มีกำรจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะต่ำงๆให้กับนักเรียนที่ต้องกำรพัฒนำตนเอง(µ= 4.23 ,=0.63) มีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์(µ= 4.13 ,=0.64) มีกำรจัดประสบกำรณ์วิชำชีพให้กับนักเรียน 
เช่น กำรหำรำยได้พิเศษ ฝึกอำชีพ เป็นต้น(µ= 4.12 ,=0.67) มีกำรจัดท ำข้อมูลหรือบริกำรต่ำงๆด้ำน
กำรแนะแนว(µ= 4.10 ,=0.66) มีกำรจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีผลกำรเรียนที่ต่ ำ (µ= 

3.92 ,=0.65) เมื่อพิจำรณำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนโดยภำพรวมมีค่ำอยู่ที่ (σ = 0.36) และเม่ือพิจำรณำ

รำยด้ำนซึ่งมีค่ำอยู่ระหว่ำง (σ = 0.55-0.67) พบว่ำ คะแนนข้อมูลมีควำมกระจำยน้อย แสดงว่ำควำม
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
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ตารางท่ี 8  การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ด้าน
บริการติดตามผลประเมินผล 
          (N = 48) 

ข้อ การบริการติดตามผลประเมินผล 
ระดับความคิดเห็น 

µ  ระดับ 

1 กำรติดตำมผลกำรเข้ำศึกษำต่อของนักเรียนหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ 4.31 0.62 มำก 
2 กำรติดตำมกำรประกอบอำชีพของนักเรียนหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ 4.21 0.68 มำก 

3 กำรติดตำมผลกำรให้ค ำปรึกษำเพือ่ประเมินผลกำรช่วยเหลือนักเรยีน 4.21 0.62 มำก 
4 มีกำรจัดกล่องรับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดบริกำรแนะแนว 3.98 0.67 มำก 
5 กำรประเมินผลระหว่ำงด ำเนินกำรและกำรประเมินผลเมื่อกำรด ำเนนิกำร

สิ้นสุดลง 
4.08 0.71 มำก 

6 กำรประเมินผลโดยใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย 4.25 0.64 มำก 
7 กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนต่อไป 4.10 0.75 มำก 
8 กำรน ำข้อมูลทีไ่ด้จำกกำรตดิตำมผลประเมินผลไปใช้ในกำรประเมินผลกำร

ให้บริกำรแนะแนว 
4.25 0.67 มำก 

 รวม 4.17 0.43 มาก 

 
จำกตำรำงที่ 8  พบว่ำ กำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงิน

อนุสรณ์ กำรบริกำรติดตำมผลประเมินผล โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก   (µ=4.17 ,=0.43) เมื่อ
พิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กำรบริกำรติดตำมผลประเมินผล อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงจำกค่ำมัชฌิม
เลขคณิตจำกมำกไปน้อย ดังนี้ กำรติดตำมผลกำรเข้ำศึกษำต่อของนักเรียนหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ
(µ=4.31 ,=0.62) กำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรติดตำมผลประเมินผลไปใช้ในกำรประเมินผลกำรให้บริกำร
แนะแนว(µ=4.25 ,=0.67) กำรประเมินผลโดยใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย(µ=4.25 ,=0.64) กำรติดตำม
กำรประกอบอำชีพของนักเรียนหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ(µ= 4.21 ,=0.68) กำรติดตำมผลกำรให้
ค ำปรึกษำเพ่ือประเมินผลกำรช่วยเหลือนักเรียน(µ= 4.21 ,=0.62) กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน
ต่อไป(µ= 4.10 ,=0.75) กำรประเมินผลระหว่ำงด ำเนินกำรและกำรประเมินผลเมื่อกำรด ำเนินกำรสิ้นสุด
ลง(µ= 4.08 ,=0.71) มีกำรจัดกล่องรับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดบริกำรแนะแนว(µ= 3.98 ,=0.67) 

เมื่อพิจำรณำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนโดยภำพรวมมีค่ำอยู่ที่ (σ = 0.43) และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนซึ่งมีค่ำ

อยู่ระหว่ำง (σ = 0.62-0.75) พบว่ำ คะแนนข้อมูลมีควำมกระจำยน้อย แสดงว่ำควำมคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
 



64 

 

 
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์เมื่อจ ำแนกตำมสถำนะภำพ ซึ่งประกอบ สถำนะภำพ 6 ลักษณะดังต่อไปนี้ 1) เพศ 2) อำยุ 3) 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด 4)ประสบกำรณ์ท ำงำน 5) ต ำแหน่งหน้ำที่หลักในโรงเรียน 6) ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนในต ำแหน่งปัจจุบัน ดังตำรำงที่ 9 – 14 
 
ตารางท่ี 9  ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เมื่อจ าแนก ตามเพศของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
                      (N = 48) 

 
ด้าน 

การด าเนินงานแนะแนว 
ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

เพศ 

ชาย หญิง 

μ  μ  
1 บริกำรกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 4.23 0.18 4.13 0.27 
2 บริกำรสำรสนเทศ 4.26 0.23 4.12 0.33 

3 บริกำรให้ค ำปรึกษำ 4.35 0.22 4.06 0.39 

4 บริกำรจัดวำงตัวบุคคล 4.32 0.18 4.06 0.45 
5 บริกำรติดตำมผลประเมินผล 4.37 0.22 3.97 0.50 

 รวมเฉลี่ย 4.31 0.13 4.07 0.35 

  
จำกตำรำงที่ 9  กำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

เมื่อจ ำแนกตำมเพศ พบว่ำไม่แตกต่ำงกัน 
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ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เมื่อจ าแนกตามอายุของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม 
                 (N = 48) 
 
ด้าน 

การด าเนินงานแนะแนว 
ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวง

พ่อเงินอนุสรณ์ 

อาย ุ
20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 

μ  μ  μ  μ  

1 บริกำรกำรศึกษำและรวบรวมข้อมลู
นักเรียนรำยบุคคล 4.14 0.17 4.18 0.42 4.19 0.24 4.19 0.20 

2 บริกำรสำรสนเทศ 4.10 0.23 4.31 0.43 4.21 0.31 4.19 0.26 
3 บริกำรให้ค ำปรึกษำ 4.11 0.29 4.25 0.63 4.14 0.29 4.32 0.29 
4 บริกำรจดัวำงตัวบุคคล 4.00 0.26 4.18 0.72 4.21 0.34 4.30 0.23 
5 บริกำรตดิตำมผลประเมินผล 3.96 0.42 4.35 0.58 4.19 0.47 4.227 0.32 
 รวมเฉลี่ย 4.06 0.20 4.25 0.54 4.19 0.29 4.25 0.20 

 
จำกตำรำงที่ 10  กำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

เมื่อจ ำแนกตำมอำยุ พบว่ำทั้ง 5 ด้ำนไม่มีควำมแตกต่ำงกัน  
 
ตารางท่ี 11 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
               (N = 48)  

ด้าน การด าเนินงานแนะแนว 

ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
– ปริญญาตรี 

ต้ังแต่ปริญญาโท
ขึ้นไป 

μ  μ  
1 บริกำรกำรศึกษำและรวบรวมข้อมลูนักเรยีนรำยบคุคล 4.19 0.22 4.10 0.33 
2 บริกำรสำรสนเทศ 4.18 0.28 4.23 0.34 

3 บริกำรให้ค ำปรึกษำ 4.22 0.30 4.12 0.56 
4 บริกำรจดัวำงตัวบุคคล 4.20 0.33 4.12 0.56 
5 บริกำรตดิตำมผลประเมินผล 4.17 0.44 4.19 0.40 

 รวมเฉลี่ย 4.19 0.26 4.15 0.42 
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จำกตำรำงที่ 11  กำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
เมื่อจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำสูงสุด พบว่ำ ไมแ่ตกต่ำงกัน  
 
ตารางท่ี 12  ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2  
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างานของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
               (N = 48) 
 
ด้าน 

การด าเนินงานแนะแนว 
ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 

หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

ประสบการณ์การท างาน 

1 – 10 ปี 11 – 20 ปี 21 – 30 ปี มากกว่า 30 
ปี 

μ  μ  μ  μ  
1 บริกำรกำรศึกษำและรวบรวมข้อมลู

นักเรียนรำยบุคคล 4.13 0.22 4.33 0.24 4.16 0.20 4.03 0.21 

2 บริกำรสำรสนเทศ 4.16 0.28 4.34 0.29 4.15 0.27 4.03 0.33 

3 บริกำรให้ค ำปรึกษำ 4.14 0.38 4.41 0.25 4.20 0.31 3.93 0.36 
4 บริกำรจดัวำงตัวบุคคล 4.04 0.41 4.42 0.24 4.20 0.35 4.09 0.19 

5 บริกำรตดิตำมผลประเมินผล 4.11 0.49 4.40 0.27 4.13 0.41 3.87 0.47 
 รวมเฉลี่ย 4.12 0.31 4.38 0.19 4.17 0.26 3.99 0.27 

 
จำกตำรำงที่12  กำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

เมื่อจ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำน พบว่ำ ไมแ่ตกต่ำงกัน 
 

ตารางท่ี 13  ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน 
                 (N = 48) 
 
ด้าน การด าเนินงานแนะแนว 

ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน 

ผอ./รอง ผอ. กรรมการ
สถานศึกษา 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 

ครู 

μ  μ  μ  μ  
1. บริกำรกำรศึกษำและรวบรวมข้อมลู

นักเรียนรำยบุคคล 
4.16 0.07 4.25 0.16 4.23 0.29 4.13 0.25 

2. บริกำรสำรสนเทศ 4.16 0.29 4.33 0.24 4.12 0.24 4.14 0.32 

3. บริกำรให้ค ำปรึกษำ 4.50 0.13 4.41 0.11 4.00 0.35 4.14 0.39 
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ตารางท่ี 13  ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน (ต่อ) 
                 (N = 48) 
 
ด้าน การด าเนินงานแนะแนว 

ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน 
ผอ./รอง ผอ. กรรมการ

สถานศึกษา 
หัวหน้ากลุ่ม

สาระ 
ครู 

μ  μ  μ  μ  
4. บริกำรจดัวำงตัวบุคคล 4.41 0.20 4.36 0.17 4.25 0.31 4.05 0.42 

5. บริกำรตดิตำมผลประเมินผล 4.41 0.07 4.36 0.21 4.04 0.51 4.08 0.49 

 รวมเฉลี่ย 4.33 0.08 4.34 0.06 4.13 0.30 4.11 0.34 

 
จำกตำรำงที่ 13  กำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

เมื่อจ ำแนกตำมต ำแหน่งหน้ำที่หลักในโรงเรียน พบว่ำ ไมแ่ตกต่ำงกัน 
 

ตารางท่ี 14 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบันของผู้ท่ีตอบ
แบบสอบถาม 
                 (N = 48) 
 
ด้าน การด าเนินงานแนะแนว 

ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
1 – 10 ปี 11 – 20 ปี 21 – 30 ปี มากกว่า 30 ปี 

μ  μ  μ  μ  
1. บริกำรกำรศึกษำและรวบรวมข้อมลู

นักเรียนรำยบุคคล 4.20 0.23 4.18 0.20 4.18 0.25 3.87 0.18 

2. บริกำรสำรสนเทศ 4.24 0.30 4.25 0.21 4..06 0.27 3.81 0.09 

3. บริกำรให้ค ำปรึกษำ 4.27 0.35 4.32 0.16 3.98 0.38 3.93 0.09 
4. บริกำรจดัวำงตัวบุคคล 4.18 0.39 4.42 0.18 4.06 0.38 4.00 0.000 

5. บริกำรตดิตำมผลประเมินผล 4.20 0.42 4.40 0.21 3.95 0.54 3.81 0.09 
 รวมเฉลี่ย 4.22 0.91 4.31 0.11 4.05 0.33 3.88 0.02 

 
จำกตำรำงที่14 กำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

เมื่อจ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหน่งปัจจุบัน พบว่ำ ไมแ่ตกต่ำงกัน 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์แนวการการพัฒนาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  
 แนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
จำกกำรสัมภำษณ์บุคลำกรส ำคัญของโรงเรียน 3 ท่ำน คือ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน , หัวหน้ำวิชำกำร ,  
หัวหน้ำงำนแนะแนว โดยใช้กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (content analysis) ซึ่งผู้วิจัยสำมำรถสังเครำะห์แนว
ทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ได้ทั้งหมด 
11 แนวทำง ดังต่อไปนี้ 
  1)มีกำรจัดอบรมครูที่ปรึกษำเพ่ือให้เข้ำใจในกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนให้เป็นไปในทำง
เดียวกัน เพื่อควำมสะดวกในกำรน ำข้อมูลที่ได้มำไปใช้ในกำรศึกษำปัญหำของเด็กต่อไป  

2)โรงเรียนมีกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ครูที่ปรึกษำในกำรออกเยี่ยมบ้ำนเพ่ือช่วยลด
ภำระในกำรเดินทำงของครูที่ปรึกษำอีกทั้งยังเป็นกำรให้ครูรู้และเข้ำใจสภำพควำมเป็นอยู่ของนักเรียนมำก
ขึ้นเพ่ือที่จะหำแนวทำงช่วยเหลือต่อไป 
  3)มีกำรเพ่ิมมุมบริกำรสืบค้นข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ต่ำงเพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกำสในกำร
เข้ำถึงข้อมูลเพิ่มขึ้น  

4)จัดท ำเพจหรือช่องทำงที่สำมำรถน ำเสนอข้อมูลให้แก่นักเรียนได้รับอย่ำงรวดเร็วและ
ง่ำยที่สุด 
  5)จัดให้มีกำรอบรมโครงกำร YC เพ่ือนที่ปรึกษำเพ่ือฝึกนักเรียนที่เป็นตัวแทนในกำรช่วย
ให้ค ำปรึกษำกับเพ่ือนในกระบวนกำรที่ถูกต้อง  

6)มีกำรจัดท ำห้องให้ค ำปรึกษำโดยเฉพำะ 
  7)มีกำรจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองมีควำมสนใจโดยให้ครูเป็นผู้ช่วยให้
ค ำแนะน ำเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนำตนเองให้เต็มศักยภำพ 

8)จัดค่ำยส่งเสริมสร้ำงทักษะที่ตัวเองสนใจ 
  9)จัดท ำบัญชีศิษย์เก่ำในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่6และปีที่3เพ่ือใช้ในกำรติดตำมผล
กำรศึกษำต่อกำรท ำงำนกำรประสบควำมส ำเร็จของนักเรียน  

10)จัดท ำช่องทำงให้ศิษย์เก่ำรับรู้ข่ำวสำรของโรงเรียนเพ่ือประโยชน์ในกำรท ำกิจกรรม 
11)มีกำรน ำข้อผิดพลำดในกำรด ำเนินงำนแนะแนวมำปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้กำร

ด ำเนินงำนดียิ่งขึ้นไป 
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ทราบการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือ
ทราบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ และเพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการด าเนินการแนะแนวของโรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ โดยประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 48 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานแนะแนวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ มีค่าความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย 0.931 ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์คืนมาจ านวน 48 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ( frequency : f) ค่าร้อยละ (percentage 

:%) มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean : μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : σ) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้   

 1.การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ทั้งภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้านของการ
ด าเนินงานแนะแนวพบว่าในการด าเนินงานแนะแนวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ทั้ง 
5 ด้านอยู่ในระดับมากทั้งหมด ซึ่งเรียงตามลับดับได้ดังนี้ 1)บริการให้ค าปรึกษา 2)บริการสารสนเทศ 3)
บริการจัดวางตัวบุคคล 4)บริการการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และ 5)บริการติดตามผล
ประเมินผล 
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 2. การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เมื่อจ าแนกตาม
สถานะภาพไม่แตกต่างกัน 

3.แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์ มีจ านวน 11 แนวทาง ดังนี้ 1)มีการจัดอบรมครูที่ปรึกษาเพ่ือให้เข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
ให้เป็นไปในทางเดียวกัน 2)โรงเรียนมีการอ านวยความสะดวกให้ครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้าน 3)มีการ
เพ่ิมมุมบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารความรู้ 4)จัดท าเพจหรือช่องทางที่สามารถน าเสนอข้อมูลให้แก่นักเรียน 
5)จัดให้มีการอบรมโครงการ YC เพ่ือนที่ปรึกษา 6)มีการจัดท าห้องให้ค าปรึกษาโดยเฉพาะ 7)การจัดให้
นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองมีความสนใจ 8)จัดค่ายส่งเสริมสร้างทักษะที่ตัวเองสนใจ 9)จัดท าบัชชีศิษย์
เก่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และปีที่3 10)จัดท าช่องทางให้ศิษย์เก่ารับรู้ข่าวสารของโรงเรียนเพ่ือ
ประโยชน์ในการท ากิจกรรม และ 11)มีการน าข้อผิดพลาดในการด าเนินงานแนะแนวมาปรับปรุงแก้ไข 

   

การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาการด าเนินการแนะแนวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ผู้วิจัย
ค้นพบข้อสังเกตเพ่ือน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 1.จากการศึกษาพบว่าการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายได้พบว่า การด าเนินงานแนะแนวทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงตามล าดับ ดังนี้  บริการให้ค าปรึกษา บริการสารสนเทศ บริการจัดวางตัวบุคคล บริการรวบรวม
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และ บริการติดตามผลประเมินผล ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะทางโรงเรียนได้
เล็งเห็นถึงความส าคัชของงานแนะแนวจึงได้มีประชุมวางแผนแนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้การด าเนินงาน
แนะแนวมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือเป็นประโยชน์ให้แก่ตัวนักเรียนอีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับหนึ่งใน
จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในด้านของการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล โดย
สถานศึกษามีการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ได้ร้อยละ100 อีกท้ังหลังเลิกเรียนทางโรงเรียนได้จัดให้มีคาบโฮมรูม
ในชั่วโมงสุดท้ายเพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้พบกับนักเรียนเพ่ือสอบถามข้อมูลจากนักเรียนและมีการให้
ค าปรึกษาในการแก้ปัชหาต่างๆให้แก่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ วิจัยของ อุบล พัคค์สุนทร ที่ได้ศึกษาบา
บาทของครูในการจัดระบบงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี พบว่าการระบบงาน
แนะแนวในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะในปัจจุบันทาง
เทศบาลนครสุราษฏร์ธานีได้ให้ความส าคัชในการพัฒนาการจัดระบบงานแนะแนว โดยให้ทุกโรงเรียนส่ ง
ครูเข้ารับการอบรม ตรงกับที่ ไพบูลย์ รินทะจักร ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา



71 
 

 
 

ขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอแก้งคร้อ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผล
การศึกษาพบว่า สถาพการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอแก้งคร้อ สั งกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าด้านการบริหาร
สารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอ่ืนอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริการสารสนเทศ ด้าน
บริการข้อมูล ด้านการบริการติดตามผลประเมินผล ตามล าดับ เพ่ือที่น าความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
นักเรียนทุกคนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี เพ่ือท าให้นักเรียนทุกคนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
ซึ่งทั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจกันจากทางคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนครูผู้สอนทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนทุกคนเพ่ือ
พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัชชา มีความสุข มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับอ่ืน ได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัชชา มีความสุข มีศักยภาพ ใน
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับอ่ืน ได้อย่างมีความสุข ใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก คือรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 2.จากการศึกษาพบว่าการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงิน
อนุสรณ์เมื่อจ าแนกตามสถานภาพแตกต่างกันหรือไม่ จากการศึกษาเปรียบเทียบกับสถานภาพที่แตกต่าง
กันพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะทางโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ มี
ระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประสานงานที่มีทั้งผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา หัวหน้า
กลุ่มสารถและคณะครู ท าให้เกิดความเข้าใจในระบบการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อนุชิต  กุลมาลา  ได้ท าวิจัยบทบาท
ของครูแนะแนวในการใช้กระบวนการแนะแนว  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัชหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาของเขตการศึกษา 7 พบว่า ครูแนะแนวส่วนใหช่เป็นเพศหชิง  อายุส่วนใหช่อยู่ระหว่าง 
31-40 ปีโดยมีอายุราชการส่วนใหช่อยู่ระหว่าง 10-19 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริชชาตรีเป็นส่วนใหช่ 
วุฒิการศึกษาวิชาเฉพาะส่วนใหช่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกอ่ืนๆ  ที่ไม่ใช่วิชาเอกหรือวิชาโททางด้าน
จิตวิทยาหรือการให้ค าปรึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวส่วนใหช่ต่ ากว่า 10ปี  มี
จ านวนครูผู้ปฏิบัติงานแนะแนวในโรงเรียน โดยเฉลี่ย 1-2 คน ส่วนใหช่ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ครูแนะ
แนวมีความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดในระดับปานกลางพอใช้ได้ ด้านเจตคติต่อบทบาทครูแนะแนว ส่วนใหช่มี
เจตคติต่อบทบาทเป็นไปทางที่ดีและอยู่ในระดับสูง  การปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่าง 5 กลุ่มงานการให้บริการ การให้บริการค าปรึกษามีการปฏิบัติมากที่สุด บทบาทของ
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ครูแนะแนวอยู่ในระดับปานกลาง มีปัจจัยบางประการ ท าให้เห็นว่าสถานภาพที่แตกต่างกันนั้นไม่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานแนะแนว  

 3.จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ มีทั้งหมด 11 แนวทาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า แนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ มีพหุวิธี โดย
แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานแนะแนวในบริการศึกษารวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการและหัวหน้างานแนะแนว มีการจัดอบรมครูที่ปรึกษาเพ่ือให้เข้าใจในวิธีการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการน าข้อมูลที่ได้มาไปใช้ในการศึกษาปัชหาของเด็ก
ต่อไป และทางโรงเรียนจะต้องมีการอ านวยความสะดวกให้ครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้านเพ่ือเป็นการ
ช่วยลดภาระในการเดินทางของครูที่ปรึกษาอีกทั้งยังเป็นการให้ครูได้รู้และเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของ
นักเรียนเพ่ือที่จะหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป ด้านบริการสารสนเทศ จะต้องมีการเพ่ิมมุมบริการสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆเพ่ือเพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลเพ่ิมขึ้น และมีจัดท าเพจหรือ
ช่องทางที่สามารถน าเสนอข้อมูลให้แก่นักเรียนได้รับอย่างรวดเร็วและง่ายที่สุด  ด้านบริการให้ค าปรึกษา 
จะต้องมีการจัดการอบรมโครงการ YC เพ่ือนที่ปรึกษาเพ่ือฝึกนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการช่วยให้
ค าปรึกษากับเพ่ือนในกระบวนการที่ถูกต้อง และจัดสร้างห้องให้ค าปรึกษาโดยเฉพาะ ด้านบริการจัด
วางตัวบุคคล จะต้องมีการจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองมีความสนใจโดยให้ครูเป็นผู้ช่วยให้
ค าแนะน าเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ และมีการจัดค่ายส่งเสริมสร้างทักษะที่ตัวเอง
สนใจ ด้านบริการติดตามผลประเมินผล จะต้องจัดท าบัชชีศิษย์เก่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และปีที่3
เพ่ือใช้ในการติดตามผลการศึกษาต่อการท างานการประสบความส าเร็จของนักเรียน อีกทั้งจัดท าช่องทาง
ให้ศิษย์เก่ารับรู้ข่าวสารของโรงเรียนเพ่ือประโยชน์ในการท ากิจกรรม และมีการน าข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินงานแนะแนวมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินงานดียิ่งขึ้นไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและผลการศึกษาการด าเนินงานแนะแนวโรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานแนะแนวโรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไปดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 จากการศึกษาการด าเนินงานแนะแนวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาดังนี้ 

 1.สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน
แนะแนวให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้น 

 2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวจัดอบรมให้ความรู้ครูที่ปรึกษาเพ่ือช่วยกันพัฒนาการ
ด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 3.ควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือจะได้
น าข้อดีข้อเสียมาปรับปรุงในการด าเนินงานแนะแนวมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ศึกษาความแตกต่างของการด าเนินงานแนะแนวโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหช่ ใน
จังหวัดนครปฐม 

2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม 

3. ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
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                                                           หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทร 09 3979 3455 



80 
 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 
 1.ดร.ปภาดา  เสนาะพิณ 
  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
    วิทยาฐานะช านาญการพิเศษ (คศ.3) 
  ที่ท างาน  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
 
 2.นางมาลัย  ทองสิมา 
  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนราชินีบูรณะ 
    วิทยาฐานะช านาญการพิเศษ (คศ.3) 
  ที่ท างาน  โรงเรียนราชินีบูรณะ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 
 
 3.นางสาวรุ่งเรือง  สัมฤทธิ์สุขโชค 
  ต าแหน่ง  หัวหน้างานวัดผลประเมินผลโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
    วิทยาฐานะช านาญการพิเศษ (คศ.3) 
  ที่ท างาน  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 
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ภาคผนวก ข 
ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 

ค่าความตรงเชิงเนื้อหาจองเครื่องมือ 
เรื่อง “การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์” 

 
 

 
ข้อ 

 
การด าเนินงานแนะแนว 

ผู้เชี่ยว 
ชาญ 

รวม ค่า
ความ
ตรง
เชิง

เนื้อหา 

ใช้ได้  
/ 

 ใช้
ไม่ได้ 

1  2 3  

 การบริการการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล       

1. ให้นักเรียนเขียนอัตชีวะปะวัติของนักเรียนเพื่อให้รู้จักตัวเองมากขึ้น 1 1 0 2 0.66 ใช้ได้ 

2. มีการจัดท าระเบียนสะสมของนักเรียนทุกคน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

3. มีการออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อดูความเป็นอยู่เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

4. มีการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี เพื่อส ารวจปัญหาของนักเรียนและให้ความ
ช่วยเหลือ 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

5. มีการใช้แบบทดสอบสติปัญญา เพื่อวัดความสามารถท่ัวไปของนักเรียน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

6. มีการใช้แบบทดสอบความถนัด เพื่อวัดความถนัดของนักเรียน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

7. มีการใช้แบบทดสอบความสนใจ เพื่อวัดความสนใจของนักเรียนว่ามีส่ิงใดบ้าง 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

8. มีการส ารวจความต้องการในด้านต่างๆของนักเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสม 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 การบริการสารสนเทศ       

9. มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ในด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

10. มีการเชิญวิทยากร หรือ ผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพต่างๆมาให้ความรู้กับนักเรียน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

11. มีการจัดบริการตามโซเชี่ยวมีเดีย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

12. มีการจัดทัศนศึกษาตามสถาบันการศึกษา และแหล่งอาชีพต่างๆ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

13. มีการจัดบริการให้ข้อมูลในการปฏิบัติตนให้เหมาะสนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน
สังคม 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

14. มีการจัดมุมเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนใช้ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร ด้านการศึกษาต่อ และ
อาชีพ 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

15. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักเรียน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

16. มีการจัดท าคู่มือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรับรู้กฏและวิธีปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ข้อ 
 

การด าเนินงานแนะแนว 
ผู้เชี่ยว 
ชาญ 

รวม ค่ความ
ตรงเชงิ
เนื้อหา 

ใช้ได้/ 
 ใช้
ไม่ได้ 

1  2 3  

 การบริการการให้ค าปรึกษา       

17. มีการจัดเวลาเพื่อให้นักเรียนขอค าปรึกษา 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

18. มีการจัดสถานท่ี/ห้องท่ีเหมาะสมในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

19. มีการจดบันทึกการเข้ารับการใช้บริการให้ค าปรึกษา 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

20. มีการน าส่ือต่างมาใช้ในการให้ค าปรึกษานักเรียน เช่น Line facebook โทรศัพท์ 
จดหมาย และ E-mail 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

21. มีการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

22. มีการให้ค าปรึกษาเป็นรายกลุ่ม 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

23. มีการให้ค าปรึกษาท้ังเรื่องส่วนตัว การเรียน อาชีพ ให้แก่นักเรียนท่ีสนใจเข้ารับ
บริการ 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

24. โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมความรู้ในการให้ค าปรึกษา 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 การบริการจัดวางตัวบุคคล       

25. มีการจัดท าข้อมูลหรือบริการต่างๆด้านการแนะแนว 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

26. มีการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

27. ให้ค าแนะน านักเรียนให้เลือกสาขาวิชาท่ีจะศึกษาต่อที่เหมาะสมแก่นักเรียน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

28. มีการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน เช่น การหารายได้พิเศษ ฝึกอาชีพ เป็น
ต้น 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

29. มีการจัดกิจกรรมท่ีสนองความถนัด ความสนใจ และความสามารถของนักเรียน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

30. มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

31. มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะต่างๆให้กับนักเรียนท่ีต้องการพัฒนาตนเอง 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

32. มีการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีต่ า 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

 การบริการการติดตามผลประเมินผล       

33 มีการติดตามผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนหลังจากส าเร็จการศึกษา 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

34 มีการติดตามการประกอบอาชีพของนักเรียนหลังจากส าเร็จการศึกษา 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

35 มีการติดตามผลการให้ค าปรึกษาเพื่อประเมินผลการช่วยเหลือนักเรียน 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

36 มีการจัดกล่องระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนว 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

37 มีการประเมินผลระหว่างด าเนินการและการประเมินผลเม่ือการด าเนินการสิ้นสุดลง 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

38 มีการประเมินผลโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

39 มีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานต่อไป 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 

40 มีการน าข้อมูลท่ีได้จากการติดตามผลประเมินผลไปใช้ในการประเมินผลการ
ให้บริการแนะแนว 

1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ง 

ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
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GET 

  FILE='E:\Untitled1.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5 

C6 C7 C8 D1 D2 D3 D4 D5 

    D6 D7 D8 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.931 40 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A1 159.43 156.323 .436 .930 

A2 159.27 153.237 .457 .930 

A3 159.10 158.990 .129 .932 

A4 159.50 156.259 .430 .930 

A5 159.50 160.741 -.008 .933 

A6 159.70 154.769 .391 .930 

A7 159.47 154.395 .424 .930 

A8 159.40 156.455 .287 .931 

B1 159.50 153.155 .539 .929 

B2 159.17 157.040 .253 .931 

B3 159.60 153.007 .472 .930 

B4 159.37 154.585 .365 .931 

B5 159.40 154.110 .373 .931 
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B6 159.33 155.885 .341 .931 

B7 159.50 155.500 .420 .930 

B8 159.53 154.464 .549 .929 

C1 159.57 151.220 .560 .929 

C2 159.63 145.895 .786 .926 

C3 159.60 153.145 .463 .930 

C4 159.17 157.661 .242 .931 

C5 159.40 151.834 .511 .929 

C6 159.17 153.868 .435 .930 

C7 159.43 152.254 .501 .929 

C8 159.37 152.861 .524 .929 

D1 159.63 152.999 .500 .929 

D2 159.00 157.655 .233 .931 

D3 159.47 150.051 .734 .927 

D4 159.53 148.947 .675 .927 

D5 159.37 150.585 .621 .928 

D6 159.53 154.120 .397 .930 

D7 159.43 151.633 .593 .928 

D8 159.77 153.702 .437 .930 

E1 159.27 150.202 .723 .927 

E2 159.40 151.214 .549 .929 

E3 159.50 153.086 .544 .929 

E4 159.73 147.651 .792 .926 

E5 159.63 150.723 .552 .929 

E6 159.37 150.309 .639 .928 

E7 159.63 149.964 .556 .929 

E8 159.43 147.702 .732 .927 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

163.53 160.878 12.684 40 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

 

 

  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

       เรื่อง “การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์”  
           ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย เรื่อง 
“การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ (Guidance performance of 
Phapathomwittayalai 2 Luangphongoenanusorn School)” ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่าง
ยิ่งต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือ
สถานศึกษาของท่านแต่ประการใด จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง  

แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
                 ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                 ตอนที่ 2  การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
      
เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดจัดส่งแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้แนบซองมาพร้อมกัน
นี้แล้ว  
                
             ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

(นายอนรรฆ  ตปนีย์) 
นักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1: สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง       หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 เพศ 
     ชาย                                                                หญิง 
 

2 อายุ (เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี) 
      21-30ปี                                                           31-40ปี 
      41-50ปี                                                           51-60ปี 
 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
      ต่ ากว่าปริญญาตรี-ปริญญาตรี                                ตั้งแตป่ริญญาโทข้ึนไป 
 

4 ประสบการณ์ในการท างาน (เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี) 
      1-10 ปี                                                           11-20 ปี 
      21-30 ปี                                                         มากกว่า 30 ปี 
       

5 ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน 
      ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน                  กรรมการสถานศึกษา 
      หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                                   ครูผู้สอน 
 

6 ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน (เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี) 
      1-10 ปี                                                           11-20 ปี 
      21-30 ปี                                                         มากกว่า 30 ปี 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามการด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว โดยมีเกณฑก์าร  
   พิจารณาดังต่อไปนี ้

  ระดับ 5 หมายถึง  การด าเนินงานแนะแนวอยู่ในระดับมากที่สดุ 
  ระดับ 4 หมายถึง  การด าเนินงานแนะแนว อยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง  การด าเนินงานแนะแนว อยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง  การด าเนินงานแนะแนว อยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง  การด าเนินงานแนะแนว อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

ข้อที ่ การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การบริการการศึกษาและรวบรวมข้อมลูนกัเรียนรายบุคคล 

1 ให้นักเรียนเขียนอตัชีวะปะวัติของนักเรียนเพื่อให้รูจ้ักตัวเองมากขึ้น      

2 มีการจัดท าระเบียนสะสมของนักเรียนทุกคน      

3 มีการออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อดูความเป็นอยูเ่พื่อให้การช่วยเหลือนักเรียน      

4 มีการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี เพื่อส ารวจปญัหาของนักเรียนและให้ความ
ช่วยเหลือ 

     

5 มีการใช้แบบทดสอบสติปญัญา เพือ่วัดความสามารถท่ัวไปของนักเรยีน      

6 มีการใช้แบบทดสอบความถนัด เพื่อวัดความถนัดของนักเรียน      
7 มีการใช้แบบทดสอบความสนใจ เพื่อวัดความสนใจของนักเรียนว่ามสีิ่งใดบ้าง      

8 มีการส ารวจความต้องการในด้านต่างๆของนักเรียน เพื่อใช้ในการจดักิจกรรมที่
เหมาะสม 

     

การบริการสารสนเทศ 

9 มีการจัดปา้ยนิเทศให้ความรู้ในด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ      

10 มีการเชิญวิทยากร หรือ ผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพต่างๆมาให้ความรู้กับนักเรียน      

11 มีการจัดบริการตามโซเช่ียวมเีดีย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ      

12 มีการจัดทัศนศึกษาตามสถาบันการศึกษา และแหล่งอาชีพต่างๆ      

13 มีการจัดบริการให้ข้อมลูในการปฏบิัติตนให้เหมาะสนในการใช้ชีวิตรว่มกับผู้อื่นใน
สังคม 

     

14 มีการจัดมุมเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรยีนใช้ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร ด้านการศึกษาต่อ 
และอาชีพ 
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ข้อที ่ การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การบริการสารสนเทศ (ต่อ) 

15 มีการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่พัฒนานักเรียน      

16 มีการจัดท าคู่มือนักเรยีนเพื่อให้นักเรียนรับรู้กฏและวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง      

การบริการให้ค าปรึกษา 

17 มีการจัดเวลาเพื่อให้นักเรียนขอค าปรึกษา      
18 มีการจัดสถานท่ี/ห้องที่เหมาะสมในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน      

19 มีการจดบันทึกการเข้ารับการใช้บริการให้ค าปรึกษา      
20 มีการน าสื่อต่างมาใช้ในการให้ค าปรึกษานักเรียน เช่น Line facebook โทรศัพท์ 

จดหมาย และ E-mail 
     

21 มีการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล      
22 มีการให้ค าปรึกษาเป็นรายกลุม่      

23 มีการให้ค าปรึกษาท้ังเรื่องส่วนตัว การเรยีน อาชีพ ให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้ารับ
บริการ 

     

24 โรงเรียนมีการสนับสนุนใหค้รูเข้ารบัการอบรมความรู้ในการให้ค าปรกึษา      

การบริการการจัดวางตัวบุคคล 

13 มีการจัดบริการให้ข้อมลูในการปฏบิัติตนให้เหมาะสนในการใช้ชีวิตรว่มกับผู้อื่นใน
สังคม 

     

14 มีการจัดมุมเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรยีนใช้ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร ด้านการศึกษาต่อ 
และอาชีพ 

     

25 มีการจัดท าข้อมลูหรือบริการต่างๆด้านการแนะแนว      
26 มีการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์      

27 ให้ค าแนะน านักเรยีนให้เลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อที่เหมาะสมแก่นักเรียน      

28 มีการจัดประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียน เช่น การหารายได้พิเศษ ฝึกอาชีพ เป็น
ต้น 

     

29 มีการจัดกจิกรรมที่สนองความถนดั ความสนใจ และความสามารถของนักเรียน      

30 มีการจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์      

31 มีการจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมทักษะต่างๆให้กับนักเรยีนที่ต้องการพัฒนาตนเอง      

32 มีการจัดกจิกรรมสอนซ่อมเสริมใหแ้ก่นักเรียนที่มผีลการเรยีนที่ต่ า      
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ข้อที ่ การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การบริการติดตามผลประเมินผล 

33 การติดตามผลการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนหลังจากส าเร็จการศึกษา      

34 การติดตามการประกอบอาชีพของนักเรียนหลังจากส าเร็จการศึกษา      
35 การติดตามผลการให้ค าปรึกษาเพือ่ประเมินผลการช่วยเหลือนักเรยีน      

36 มีการจัดกล่องระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนว      

37 การประเมินผลระหว่างด าเนินการและการประเมินผลเมื่อการด าเนนิการสิ้นสุดลง      

38 การประเมินผลโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย      

39 การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานต่อไป      

40 การน าข้อมูลทีไ่ด้จากการตดิตามผลประเมินผลไปใช้ในการประเมินผลการให้บริการ
แนะแนว 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่องการพัฒนาการด าเนินการแนะแนวโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

ตอนที่ 1 
สถานภาพ 

1.1 ต าแหน่ง.............................................................สังกัด................................................... ......... 
1.2 วุฒิการศึกษาสูงสุด คือ................................................................................................... ...... 
1.3 ประสบการณ์ท างาน.............................................................................................................  
1.4 อายุปัจจุบัน.........................................ปี 

ตอนที่ 2 
จากการศึกษาระดับ การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ พบว่า การ
ด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก (µ=4.12 , =0.53) ในฐานะที่ท่านเป็น........................................ท่านมีแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
แนะแนวของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างไร 

1.การบริการการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................... 
2.การบริการสารสนเทศ
............................................................................................................................. ........................... 
................................................................... .....................................................................................  
3.การบริการให้ค าปรึกษา
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................... 
4.การบริการจัดวางตัวบุคคล
......................................................................... ............................................................................... 
............................................................................................................................. ........................... 
5.การบริการติดตามผลประเมินผล
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................... 
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ประวัติผู้วิจัย  
 

ชื่อ – นามสกุล     นายอนรรฆ ตปนีย์ 
วัน/เดือน/ปีเกิด     6 เมษายน 2530 
ที่อยู่      287 ถนนล าพยา ต าบลล าพยา อ าเภอเมือง 
      จังหวัดนครปฐม 
สถานที่ท างานปัจจุบัน    โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
      ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2545     ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
      จาก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม                                                                                
พ.ศ.2548     ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
      จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ.2552     ส าเร็จกาศึกษาปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต   
      (กศ.บ.)วิชาเอกการแนะแนว     
      จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน ก าลังศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
ประวัติการท างาน 
พ.ศ.2552 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดไร่ขิง สุนทรอุทิศ จังหวัด 

นครปฐม 
พ.ศ.2552 – 2554    ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ.2554 – 2557    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง 
ปัจจุบัน ครู ค.ศ.1โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  จังหวัด

นครปฐม 
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