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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดั
สระแกว้ จาํนวน 4 ดา้น คือ 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนตดัสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงาน  3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  ตามเพศ  
อาย ุการศึกษา  อาชีพ  เขตพื้นท่ีการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี   ไดแ้ก่ ผูป้กครองของ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ เขต 1  
และเขต 2 จาํนวน  378 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื ่อการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถามความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน 
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 1 ฉบบั ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน  สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล  ได ้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติ t-test 
(Independent) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. การศึกษาระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนว

โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ พบว่า  ระดบัความตอ้งการการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดั
สระแกว้ จาํนวน  4  ดา้น  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
______________________ 
1)หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์                            
  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 
 
 
 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552 

14 

ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ 
ดา้นการวางแผนตดัสินใจ อยู่ในระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด คือ  
ดา้นการดาํเนินงาน  อยูใ่นระดบัปานกลาง  

2. การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ตาม เพศ  อายุ การศึกษา 
อาชีพ และเขตพื้นท่ีการศึกษา จาํนวน  4 ดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมา คือ ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  อยูใ่นระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วม
นอ้ยท่ีสุด คือ  ดา้นการดาํเนินงาน   อยูใ่นระดบัปานกลาง  

2.1 การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามเขต
พื้นท่ีการศึกษา  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดา้นการดาํเนินงาน   ดา้น
การรับผลประโยชน์  ดา้นการประเมินผล 

2.2 การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามเพศ พบความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดา้นการรับผลประโยชน์   

2.3  การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามอาย ุ  
โดยภาพรวมและรายดา้น จาํนวน 4  ดา้น   คือ  ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  ดา้นการดาํเนินงาน   ดา้น
การรับผลประโยชน์  ดา้นการประเมินผล ไม่พบความแตกต่าง 

2.4  การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามระดบั
การศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

2.5 การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามอาชีพ  
โดยภาพรวมและรายดา้น จาํนวน 4 ดา้น คือ ดา้นการวางแผนตดัสินใจ ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการ
รับผลประโยชน์ ดา้นการประเมินผล  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั .05 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were to study and to compare levels of parents' 
participatory needs for guidance administration of schools under the Office of Sakaeo Educational 
Service Area. The study was done in four aspects: 1) participation in decision-making, 2) 
participation in operating, 3) participation in benefits received, and 4) participation in evaluation. 
This study was classified according to gender, age, educational level occupation and educational 
service area zones. The samples of the study consisted of 378 parents of Mattayom three students 
studying in the schools under the Office of Sakaeo Educational Service Area, Zone 1 and Zone 2. 
A set of questionnaires asking about parents' participatory needs for guidance administration of 
schools under the Office of Sakaeo Educational Service Area was developed to collect the data. 
The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation, t-test 
(Independent) and One-way ANOVA. 

The findings of the study were as follows: 
1. Overall, the levels of parents' participatory needs for guidance administration of 

schools under the Office of Sakaeo Educational Service Area in four aspects were at a moderate 
level. The further study showed that the aspect that obtained the highest mean was participation in 
benefits received, followed by participation in decision-making. On the other hand, the aspect that 
obtained  the lowest mean was participation in operation. 

2. The levels of parents' participatory needs for guidance administration of schools 
under the Office of Sakaeo Educational Service Area based on comparisons according to gender 
age education level, occupation and educational service area zones in the four aspects were at a 
moderate level overall. The further study revealed that the aspect which obtained the highest mean 
was the participation in benefits received, followed by participation in decision-making. The 
aspect that obtained the lowest mean was participation in operation. 

2.1 The comparison according to educational service area zones showed that the 
levels of parents' participatory needs for guidance  administration of schools under the Office of 
Sakaeo Educational Service Area were different at a statistically significant level of 0.05 in the 
aspects of operation, benefits reception, and evaluation. 

2.2 The comparison according to gender showed that the levels of parents' 
participatory needs for guidance administration of schools under the Office of Sakaeo Educational 
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Service Area were different at a statistically significant level of 0.05 in the aspect of 
benefits reception. 

2.3 The comparison according to ages showed that the levels of parents' 
participatory needs for guidance administration of schools under the Office of Sakaeo Educational 
Service Area in four aspects: decision-making, operation, benefits reception and evaluation were 
overall no different in each aspect. 

2.4 The comparison according to educational levels showed that the levels of parents' 
articipatory needs for guidance administration of schools under the Office of Sakaeo Educational 
Service Area were different at a statistically significant level of 0.05 overall, and in every aspect. 

2.5 The comparison according to occupation showed that the levels of parents' 
participatory needs for guidance administration of schools under the Office of Sakaeo Educational 
Service Area in four aspects: decision-making, operation, benefits reception and evaluation were 
different at a statistically  significant level of 0.05 in each aspect and overall. 

 

ความสําคญัของปัญหา 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545

กาํหนดแนวการจดัการศึกษา โดยยึดหลกัผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ โดยจดัเน้ือหาสาระ กิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและ
ความถนัดของผูเ้รียน คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ 
การเผชิญสถานการณ์ การประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัแกปั้ญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง (กรมวิชาการ, 2545 : 1)  

สําหรับการบริหารงานแนะแนวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จาํเป็นตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากทุกคน ทุกฝ่ายอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากทุกปัญหาของผูเ้รียน
ลว้นมีสาเหตุและไม่ไดเ้กิดข้ึนทนัทีทนัใด แต่เป็นการสั่งสมประสบการณ์ทั้งในดา้นความคิด ความรู้สึก
และการกระทาํ หากไม่ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที ปัญหาอาจลุกลามจนยากแก่การแกไ้ขใน
ท่ีสุด (กรมวิชาการ, 2545 : 21) การดาํเนินงานแนะแนวให้สนองเป้าหมายการพฒันาคุณภาพชีวิต
ดงักล่าว สถานศึกษาตอ้งให้ความสําคญักบัการแนะแนวและบริหารจดัการ ตามแผนพฒันาการ 
แนะแนว ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2545 - 2549) ท่ีเนน้การแนะแนวมิติใหม่ ซ่ึงเป็นการแนะแนวเชิงรุกท่ีมุ่ง 
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ส่งเสริม พฒันา และสร้างภูมิคุม้กนัท่ีมัน่คง โดยการมีส่วนร่วมและประสานงานจาก
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (กรมวิชาการ, 2545 : 2)  

จากสภาพขอ้มูลดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นความสาํคญัของการแนะแนว และการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน จึงสนใจท่ีจะศึกษาความตอ้งการการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลนาํไปใชใ้นการบริหารงานแนะแนว ตลอดจนหาแนวทางแกปั้ญหา และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน จดัการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลเพ่ือพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้หมาะสมต่อไป 
 

คาํสําคญั 
การมีส่วนร่วม  การบริหารงานแนะแนวโรงเรียน 

 

โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
ผูป้กครองท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตกต่างกัน จะมีความ

ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน ต่างกนั  หรือไม่  อยา่งไร 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนว

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ 
2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน

แนะแนวโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ตาม เพศ  อายุ การศึกษา 
อาชีพ และเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ เขต 1  และเขต 2 
จาํนวน 86 โรงเรียน ในอาํเภอต่างๆ จาํนวน 9 อาํเภอ รวมจาํนวนประชากร 6,778 คน กาํหนดเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง 378 คน คาํนวณโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 125) ค่าความคาด
เคล่ือนท่ีระดบั .05  ดาํเนินการสุ่มตวัอยา่งอาํเภอในเขต 1 จาํนวน 3 อาํเภอและเขต 2 จาํนวน 2 อาํเภอ 
จากนั้นสุ่มตัวอย่างโรงเรียนโดยวิธีจับฉลาก และสุ่มตวัอย่างผูป้กครองแบบระบบ (systematic 
sampling) 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั     
2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความ

ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํนวน 1 ฉบบั ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึนโดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

2.2  ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแนะแนว การมีส่วนร่วม 
และตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาวิจยั จากเอกสารงานวิจยั รวมทั้งแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ 

2.3  สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูป้กครอง ผูต้อบแบบสอบถาม 
2.4  สร้างแบบสอบถามเป็นรายขอ้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยให้

ครอบคลุมขอบข่ายกิจกรรม/การบริหารงานแนะแนวโรงเรียน 
2.5  นาํร่างแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคุม เพื่อตรวจสอบเน้ือหา สํานวน

ภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม และนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
2.6  นาํร่างแบบสอบถามไปตรวจวดัความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity) โดย

คณะผูเ้ช่ียวชาญ  5  ท่าน  ซ่ึงมีความรู้เร่ืองการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ข 
2.7  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ เสนอใหผู้ท้รงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ และให้

ขอ้เสนอแนะเพ่ือใหมี้ความตรงเชิงเน้ือหา สอดคลอ้งกบัการบริหารงานแนะแนวโดยใชค่้าดชันีความ
สอดคลอ้ง IOC (Index of Item Objective Congruency) ยทุธ ไกยวรรณ์ (2545 : 159) ระหว่างขอ้
คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ และนาํไปทดลองใช ้(Try-Out) กบัผูป้กครองท่ีไม่ไดถู้กสุ่มเป็นตวัอยา่ง 
จาํนวน 30 คน แลว้นาํผลท่ีไดไ้ปทาํการวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา (α - Coefficient) ของคอนบาค (Cronbach, 1971 : 171, อา้งอิงในอภิ
สรรค ์ ภาชนะวรรณ,  2544 : 119)  

2.8  นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใชเ้พื่อหาคุณภาพแลว้ นาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่ง 

3.  การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูป้กครองผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูป้กครองท่ีตอบแบบสอบถาม เก่ียวกบั

ระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สังกัด
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ในดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนตดัสินใจ  การมี
ส่วนร่วมในการดาํเนินงาน  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล   
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4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.1 การศึกษาระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะ

แนวโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  โดยใชค่้าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4.2 การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ตาม เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ 
และเขตพื้นท่ีการศึกษา  ใชค่้าสถิติ t-test (Independent) และเปรียบเทียบตามอายแุละอาชีพ ใชส้ถิติ 
F-test และเม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธี
ของเชฟเฟ่ 
 

ผลการวจัิย 
1.  การศึกษาระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนว

โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ พบว่า  ระดบัความตอ้งการการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดั
สระแกว้ จาํนวน  4  ดา้น  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ 
ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  อยู่ในระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด คือ  
ดา้นการดาํเนินงาน   อยูใ่นระดบัปานกลาง  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ผูป้กครองต้องการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ท่านยินดีร่วมในการศึกษาสภาพปัญหาของ
นักเรียน  อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ท่านสามารถมีบทบาทในการศึกษาความตอ้งการของ
นกัเรียน  อยู่ในระดบัมาก และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุดคือ  ท่านสามารถเสนอแนะ
การจดัโครงสร้างงานแนะแนวของโรงเรียน   อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ดา้นการดาํเนินงาน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ท่านยินดีเขา้ร่วมเป็นคณะทาํงานในโครงการ/งาน/
กิจกรรมแนะแนว อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา คือ ท่านสามารถเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการดาํเนินงานแนะแนวของโรงเรียน และท่านพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมเป็นคณะทาํงานในการ
ช้ีแจงการดาํเนินงานแนะแนวให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมี
ส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด ท่านมีบทบาทในการประชาสัมพนัธ์งานแนะแนวกบัหน่วยงานภายนอก   อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  
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ดา้นการรับผลประโยชน ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ท่านมีความตอ้งการใหบุ้ตรหลานไดรั้บการแนะแนว 
ส่งเสริมพฒันาความสามารถ ความถนดัตามศกัยภาพตรงความตอ้งการ  อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา 
คือ ท่านตอ้งการมีส่วนช่วยเหลือพฒันาเยาวชนในชุมชนไดศึ้กษา เลือกอาชีพตามสภาพความ
ตอ้งการของชุมชน อยูใ่นระดบัมาก และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านไดรั้บ
โอกาสในการเสนอแนวคิด นโยบาย การดาํเนินงานแนะแนวไดต้รงตามความตอ้งการ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  

ดา้นการประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ท่านสามารถเขา้ร่วมกาํหนดบุคลากร ผูท้าํหน้าท่ี
ประเมินผลการดาํเนินงานแนะแนว อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา คือ ท่านยนิดีร่วมรายงานผลการ
ดาํเนินงานแนะแนว และเผยแพร่ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ อยูใ่นระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมี
ส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ  ท่านสามารถเขา้ร่วมประชุม สรุป วิเคราะห์ผล การดาํเนินงานแนะแนวตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนด   อยูใ่นระดบัปานกลาง  

2.  การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ ตาม เพศ  อายุ การศึกษา 
อาชีพ และเขตพื้นท่ีการศึกษา  จาํนวน  4  ดา้น  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบว่า ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมา คือ ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  อยูใ่นระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วม
นอ้ยท่ีสุด คือ  ดา้นการดาํเนินงาน   อยูใ่นระดบัปานกลาง  

2.1 การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามเขต
พื้นท่ีการศึกษา  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดา้นการดาํเนินงาน   ดา้น
การรับผลประโยชน์  ดา้นการประเมินผล 

2.2 การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามเพศ พบความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดา้นการรับผลประโยชน์   

2.3  การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามอาย ุ  
โดยภาพรวมและรายดา้น จาํนวน 4  ดา้น   คือ  ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  ดา้นการดาํเนินงาน   ดา้น
การรับผลประโยชน์  ดา้นการประเมินผล ไม่พบความแตกต่าง 
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       2.4  การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามระดบั
การศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

2.5 การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามอาชีพ  
โดยภาพรวมและรายดา้น จาํนวน 4  ดา้น  คือ  ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  ดา้นการดาํเนินงาน    ดา้น
การรับผลประโยชน์  ดา้นการประเมินผล  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

อภิปรายผล 
1.  การศึกษาระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนว

โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ พบว่า  ระดบัความตอ้งการการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองในการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดั
สระแกว้  จาํนวน  4  ดา้น  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ 
ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  อยู่ในระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด  คือ  
ดา้นการดาํเนินงาน   อยูใ่นระดบัปานกลาง  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(Participation in benefits)ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์นั้น นอกจากความสาํคญัของผลประโยชน์
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย 
ผลประโยชน์ของโครงการน้ี รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวก และผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็น
ผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสงัคมดว้ย 

เม่ือพิจารณาตามเขตพื้นท่ีการศึกษา  พบว่า  ผูป้กครอง เขต 1 ตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ  ดา้นการรับผลประโยชน์  อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ 
ดา้นการวางแผนตดัสินใจ  อยู่ในระดบัปานกลาง และผูป้กครองตอ้งการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ  
ด้านการดาํเนินงาน  อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าผูป้กครองมีโอกาสเสนอแนวคิด 
นโยบาย การดาํเนินงานแนะแนวไดต้รงตามความตอ้งการ  ไดรั้บความรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์
กับผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานแนะแนว ทาํให้เกิดความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการ
ดาํเนินงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ  การไดรั้บคาํยกยอ่ง สรรเสริญ การยอมรับนบัถือจากชุมชน
ในการเสียสละเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินงานแนะแนว    
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โรงเรียนไดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันางานแนะแนวโรงเรียน
ในดา้นต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ    

2.2  การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามเพศ  พบความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ผูป้กครองสังกดัสาํนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงต่างก็มีความรู้ความสามารถ มีแนวคิดในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียนท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารงานแนะแนวโรงเรียน
ไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ เพือ่ใหก้ารบริหารงานแนะแนวเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึนไป 

2.3  การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน  สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทั้งน้ี
เพราะว่าผูป้กครองท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัจึงมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานแนะแนวท่ี
แตกต่างกนัออกไป  และผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงยอ่มมีความคาดหวงัใหบุ้ตรหลานของตน
ไดรั้บความรู้และประสบการณ์สูงกว่าผูป้กครองท่ีมีการศึกษาตํ่ากว่า  ดงันั้นผูป้กครองจึงมีความ
ตอ้งการท่ีจะบริหารงานแนะแนวของโรงเรียนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบุตรหลาน   

2.4  การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองในการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามอาย ุ  
โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่พบความแตกต่าง  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าผูป้กครองท่ีมีอายตุ่างกนัต่างก็มี
จุดมุ่งหมายในการบริหารงานแนะแนวท่ีเหมือนกนั โดยใหข้อ้เสนอแนะ แนวทางในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  จิรัฐยา  
โรจนครินทร์  (2545)  ได้ทาํการวิจัยเร่ือง  การบริหารงานแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อาํเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวดัอุบลราชธานี  
ผลการวิจยัพบว่า  ขา้ราชการครูท่ีมีอายุราชการต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานแนะแนว
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอเมือง ดา้นการบริหารงาน
แนะแนว ดา้นการจดับริการงานแนะแนว 5 ดา้น  ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

2.5 การเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้ จาํแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม
และรายด้าน จํานวน 4  ด้าน  คือ ด้านการวางแผนตัดสินใจ  ด้านการดําเนินงาน  ด้านการรับ
ผลประโยชน์  ดา้นการประเมินผล  พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 
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ระดบั .05  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าอาชีพของผูป้กครองแต่ละบุคคลเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่ง
ยิ่งในการดาํรงชีพ ในแต่ละอาชีพแต่ละสาขาต่างก็ให้ความเอาใจใส่ ความเขา้ใจและความสนใจ
ต่อการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนทุกขั้นตอน  ในทุกๆดา้น เพื่อให้การบริหารงานแนะแนว
โรงเรียนดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนัย่อมมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนต่างกนั 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการนาํผลการวิจยัไปใช ้
1.  ควรใหผู้ป้กครองสามารถเสนอแนะการจดัโครงสร้างงานแนะแนวของโรงเรียน    
2.  ควรใหผู้ป้กครองมีบทบาทในการประชาสมัพนัธ์งานแนะแนวกบัหน่วยงานภายนอก   
3. ควรใหผู้ป้กครองไดรั้บโอกาสในการเสนอแนวคิด นโยบาย การดาํเนินงานแนะแนว

ไดต้รงตามความตอ้งการ     
4.  ควรใหผู้ป้กครองสามารถเขา้ร่วมประชุม สรุป วิเคราะห์ผล การดาํเนินงานแนะแนว

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความตอ้งการการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการการบริหารงานแนะ

แนวโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้   
2.  ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการการบริหารงานแนะแนว

โรงเรียน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
3. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน สงักดัสาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัสระแกว้   
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