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บทคัดยอ   
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี และเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดโรงเรียน   

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยสอบถามครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี จํานวนท้ังส้ิน 333 คน วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป  โดยใชสถิติ ไดแก 
การแจกจงความถ่ี (Frequencies Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) คาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และคาสถิติ Independent Sample t-test (t-test) 

ผลการศึกษาวิจัย พบวา  
1.  สภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  

โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีอยูในระดับปฏิบัติ
มาก ไดแก ดานงานศึกษาสํารวจขอมูล   ดานงานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ   สวนดานท่ีอยูใน
ระดับปฏิบัติปานกลาง ไดแก ดานงานสารสนเทศ ดานงานติดตามและประเมินผล   และดานงานให
คําปรึกษา   ตามลําดับ   

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  ขนาดโรงเรียนแตกตางกัน มีสภาพการดําเนินการแนะ
แนว ดานงานศึกษาสํารวจขอมูล   ดานงานสารสนเทศ   ดานงานใหคําปรึกษา ดานงานปองกัน  สงเสริม  
พัฒนา  ชวยเหลือ   และดานงานติดตาม ประเมินผล แตกตางกันทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05   
 

 

1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ                                
ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ                   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 

14 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study state of guidance performance of schools 

under the Office of Educational Service Area and to compare them according to school sizes. 
The instrument used in this study was questionnaires. The sample consisted of 333 

teachers under the Office of Prachinburi Educational Service Area. The data was analyzed using a 
statistical program to generate frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The findings of the study were as follows : 
1) Overall, the guidance performance of the schools under the Office of Prachinburi 

Educational Service Area was at a moderate level. The guidance work regarding survey study, 
prevent, support, development and help was performed at a high level. On the other hand, the 
guidance work regarding information technology, follow up and evaluation and counsel was 
performed at a moderate level. 

2) The results of research hypothesis test revealed that schools with different sizes 
differently performed the guidance work regarding survey study, information technology, counsel, 
prevent, support, development, help, follow up and evaluation at a statistically significant level of  
0.05. 
 
ความสําคัญของปญหา 

ความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วท้ังทางดานเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ของประเทศไทย
ในปจจุบันทําใหวิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ทําใหเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมเพิ่มข้ึน สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตคนไทย  ทําใหสภาพความเปนอยู  สภาพการดําเนินชีวิต
ของแตละบุคคลเปล่ียนแปลงไป  (สุมาลี สังขศรี, 2544 : 31) จากการเปล่ียนแปลงของสังคมปจจุบัน
ทําใหเด็กไดรับการเรียนรูท่ีไมถูกตองและไมเหมาะสม  ไมสามารถแกปญหาดวยวิธีการท่ีฉลาด         
ทําใหชีวิตไดรับความขมขื่นเปนทุกขแสนสาหัส  ตองเผชิญความขัดแยง  ความกดดันและไม
สามารถปรับตนใหทันกับสภาวะแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  (กรมสามัญศึกษา  หนวย
ศึกษานิเทศก,  2536 : 25)  

จากสภาพปญหาดังกลาว พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   มาตรา 6 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จึงมีเจตนารมณท่ีเนนการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา 
คนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีความเปนไทยและคุณภาพ
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ชีวิตท่ีดี  ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ซ่ึงการจัดการศึกษาใน                
ยุคปจจุบันจึงตองเนนในการพัฒนาโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  มุงหวังใหผูเรียนมีการพัฒนาการในทุก
ดานไปพรอมกันหรือแบบองครวม คือ เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุข  นับเปนส่ิงยากในสภาพ
สังคมปจจุบัน  ในขณะท่ีสังคมมีความเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและเปล่ียนแปลงตลอดเวลาท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม สงผลกระทบโดยตรงและโดยทางออมตอการดําเนินชีวิตของคน             
ทุกเพศ ทุกชวงวัยของชีวิต  ผลกระทบอันเกิดจากบุคคลไมรูจักตนเองและสภาพแวดลอม                       
ขาดทักษะในการตัดสินใจ  และไมสามารถปรับตัวตามสถานการณได 

การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญาและมีความสุข  ทามกลางสภาพสังคมปจจุบัน
นับเปนส่ิงยากยิ่ง  เนื่องดวยสภาพปญหาอุปสรรคตาง ๆ  ปญหาเหลานี้มีสาเหตุสําคัญคือ  บุคคลไม
รูจักตนเองและสภาพแวดลอมท่ีดีพอ  ขาดทักษะการคิดตัดสินใจแกปญหา  และมาสามารถปรับตัว
ในสถานการณตาง ๆ ได  ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองใชกระบวนการแนะแนวมาเปนกลไกสําคัญในการ
ปองกัน  ชวยเหลือ  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนต้ังแตเยาววัย  (กรมวิชาการ, 2545 : 2) 

งานแนะแนวเปนงานสงเสริมการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญและความ
จําเปนของการแนะแนว  จึงไดประกาศใชแผนพัฒนาการแนะแนวมาแลว 3 ฉบับ คือ แผนพัฒนา
งานแนะแนว กระทรวงศึกษาธิการ ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2535-2539) แผนพัฒนาการแนะแนว  
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะท่ี  2  (พ.ศ. 2540-2544)  และไดจัดทําแผนพัฒนางานแนะแนว ระยะท่ี  3 
(พ.ศ. 2545-2549) เพื่อใหการแนะแนวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา         
พ.ศ. 2542 ท่ีมุงเนนใหการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ท้ังรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนอยางมีความสุขและยึดหลักในการศึกษาตลอดชีวิต โดยใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา   

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  เปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีมีสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมาจากระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  ซ่ึงโรงเรียนท่ีสังกัดกรมสามัญเดิมจะมี
การดําเนินงานแนะแนวมาอยางตอเนื่องแลว สวนโรงเรียน สปช. เดิม นั้นสวนใหญเพิ่งเร่ิม
ดําเนินการ  ผูศึกษาจึงสนใจในการท่ีจะศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวตามของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ซ่ึงมีโรงเรียนท่ีมีขนาดและจํานวนบุคลากรตางกันวามี
สภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน อยางไรบาง  เพื่อเปนแนวทางการวางแผนพัฒนาตอไป 
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คําสําคัญ 
 การแนะแนว  
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

โรงเรียนท่ีมีขนาดตางกนั  มีสภาพการดําเนนิการแนะแนวในโรงเรียนแตกตางกันอยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพการการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาปราจีนบุรี  
2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ปราจีนบุรี 249 โรงเรียน จํานวน  2,493 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ครู
ในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยการกําหนดขนาดของโรงเรียนกลุม
ตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ  (เครจซ่ีและมอรแกน 1970  : 608 – 609 อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2545 : 
104)  

สุมตัวอยางโดยการแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน  
ไดกลุมตัวอยาง รวม 333  คน   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั  ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 เปนขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขนาดของโรงเรียนท่ีสังกัด 
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสภาพการ

ดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน ตามแนวทางของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจงาน 
5 งาน  ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบมาตรสวนประมาณคา(Rating Scales ) 5 ระดับ ตามวิธีของ              
ลิเคิรท  (Liker Scales) ไดแก ปฏิบัติมากท่ีสุด  ปฏิบัติมาก  ปฏิบัติปานกลาง  ปฏิบัตินอย  และ
ปฏิบัตินอยท่ีสุด แบบสอบถามแบงเปน 5 งาน ดังนี้ 

1. งานศึกษา สํารวจ ขอมูล 
2. งานสารสนเทศ 
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3. งานใหคําปรึกษา 
4. งานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ 
5. งานติดตามและประเมินผล 
 

2.1  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ทําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ประเมินคาดัชนีความ

สอดคลอง ( IOC) ซ่ึงผูเช่ียวชาญตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.  มีวุฒิการศกึษาระดับปริญญาโทข้ึนไป สาขาทางการศึกษา 
2.  เปนผูดํารงตําแหนงเกีย่วการบริหารการศึกษา  
3. เปนผูมีประสบการณเกีย่วกับการบริหารงานวิจยัการศึกษาไมนอยกวา 2 ป 
4.  นําแบบประเมินแบบสอบถามมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) จากสูตร  

 

                                                              ผลรวมของคะแนนผูเช่ียวชาญแตละคน 
  ดัชนีความสอดคลอง ( IOC)   =      

                                                                     จํานวนของผูเช่ียวชาญ 
 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC ) ของแบบสอบถามฉบับนี้ มีคา  0.6 - 1 ข้ึนไป จึง
นําไปใชท้ังหมด  โดยมีรายละเอียดของคาดัชนีความสอดคลอง(IOC ) ดังนี ้

1.  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC ) ท่ีมีคา          1.00     จํานวน  28  ขอ 
2.  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC ) ท่ีมีคา          0.80     จํานวน  10  ขอ 
3.  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC ) ท่ีมีคา          0.60     จํานวน    5  ขอ 

2.1.2  การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha - Coefficient ) ของ ครอนบัช  (Cronbach) (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ,  2543 : 312)    
ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.96 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันดังนี ้

สภาพการดําเนินการแนะแนว   (ภาพรวม)       ความนาเช่ือถือ     
งานศึกษา  สํารวจ  ขอมูล                                             0.8901         
งานสารสนเทศ         0.8862 
งานใหคําปรึกษา        0.9445 
งานปองกัน  สงเสริม  พัฒนา  ชวยเหลือ      0.7915 
งานติดตามและประเมินผล                                   0.8882 

3.  การวิเคราะหขอมูล 
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3.1  ในการศึกษาสภาพการการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ผูศึกษาวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล  โดยใชคาสถิติพื้นฐาน  คือ  คาสถิติ
พื้นฐาน  ไดแก คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) 

3.2  ในการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดสํานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ผูศึกษาวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดย
ใชคาสถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน  คือ  ทดสอบสมมติฐานระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
โดยการวิเคราะหคาที(t- test) แบบ Independent 

 
ผลการวิจัย   

1.  ระดับสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดานในทุกๆดาน มีระดับการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลางและมาก  โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ  ดานงานศึกษาสํารวจขอมูล ดานงาน
ปองกัน  สงเสริม  พัฒนา  ชวยเหลือ   ดานงานสารสนเทศ  ดานงานติดตามและประเมินผล และ
ดานงานใหคําปรึกษา มีคาเฉล่ียตํ่าสุด ตามลําดับ  

2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีปราจีนบุรี พบวา ครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดแตกตางกัน มีสภาพการดําเนินการแนะแนวของ
โรงเรียนในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05   

3.  เม่ือพิจารณารายดานพบวา มีสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  ทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ งานศึกษาสํารวจขอมูล  
ดานงานปองกัน  สงเสริม  พัฒนา  ชวยเหลือ  ดานงานสารสนเทศ  ดานงานติดตามและประเมินผล  
และดานงานใหคําปรึกษา  ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
ปราจีนบุรี  มีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้ 

1.  สภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีปราจีนบุรี  โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  ท้ังนี้อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  มาตรา 6 กลาวไววา  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
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ดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ซ่ึงสอดคลองกับจุดหมายของการจัด
การศึกษา  ท่ีเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  คือ  เปนคนเกง  
คนดี  และคนมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,  2545 : 1-4)  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึง
กําหนดใหโรงเรียนตองดําเนินการแนะแนว  ใหความสําคัญกับการแนะแนวและการใหบริการ  
หนวยงานตนสังกัดจึงไดจัดอบรมใหความรูแกครูในชวงท่ีผานมา ตลอดจนนโยบายของผูบริหาร
โรงเรียนท่ีมุงเนนใหครูมีสวนรวมในการใชกระบวนการแนะแนวเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียน
ในแตละภาคเรียน จากภาวะดังกลาวทําใหครูตองขวนขวายศึกษาหาความรูเพิ่ม ครูจึงมีการ
ปฏิบัติการแนะแนวเพ่ิมข้ึนทําใหปญหาในการดําเนินงานตาง ๆ ลดลง สามารถปฏิบัติงานไดใน
ระดับหนึ่ง สอดคลองกับผลการวิจัยของ  สงบ  ลักษณะ (2540 : 6) กลาววาการท่ีงานแนะแนวไม
ไดผลเทาท่ีควรเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนไมไดในความสําคัญตอการดําเนินงานแนะแนวอยาง
เพียงพอ แตเม่ือผูบริหารใหความสําคัญ งานแนะแนวก็สามารถดําเนินงานดานการปฏิบัติเพิ่มข้ึน
ตามไปดวย  แตหากพิจารณาในรายดานจะพบวา ในการปฏิบัติดานงานใหคําปรึกษาซ่ึงในความ
เปนจริงถือวาเปนงานสําคัญของการแนะแนวกลับมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง แสดงวาการ
ดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียนยังไมประสบผลสําเร็จอยางแทจริง ท่ีผูรับผิดชอบตองนําไป
พิจารณาวาทําไมนักเรียนจึงไมไปขอรับคําปรึกษา แตกลับไปแสดงออกในสังคมในทางท่ีไม
เหมาะสม ดังท่ีเปนขาวอยูในปจจุบัน ขณะท่ี  สายสุดา  สาสุนทรา (2541) พบวาโรงเรียนท่ีมีขนาด
ตางกัน  ผูบริหารโรงเรียน  ครูผูประสานงานแนะแนวและครูผูสอนมีทัศนะตอการบริหารงานแนะ
แนวใน มีทัศนะคติตอปญหาการแนะแนวระดับปานกลางไมตางกัน 

2.    ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีปราจีนบุรี  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน   ครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดตางกันมีสภาพ การ
ดําเนินการแนะแนวของโรงเรียนโดยภาพรวมแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว   

เม่ือพิจารณารายดานพบวา มีการดําเนินการแนะแนวแตกตางกันทุกดาน  ในดานศึกษา
สํารวจขอมูล (Χ  = 3.59 : 3.67)  ดานสารสนเทศ (Χ  = 3.42 : 3.57) ดานใหคําปรึกษา (Χ = 3.32 : 3.40)   
ดานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ (Χ  = 3.52 : 3.62) และดานติดตามประเมินผล (Χ  = 3.37 : 3.49)  
โรงเรียนขนาดเล็กมีระดับปฏิบัตินอยกวาโรงเรียนขนาดใหญอาจเปนเพราะวาครูท่ีสอนในโรงเรียน
ท้ังขนาดเล็กและใหญมีภาระงานท่ีรับผิดชอบแตกตางกัน จึงมีสภาพการดําเนินงานแนะแนว
แตกตางกัน  โรงเรียนขนาดเล็กมีผลการปฏิบัติงานแนะแนวอยูในระดับปานกลาง เพราะโรงเรียน
ขนาดเล็กจํานวนครูมีนอยในขณะท่ีตองรับผิดชอบภาระงานหลายงาน ทําใหมีเวลาในการ
ปฏิบัติงานแนะแนวนอยไป สวนใหญครูประจําช้ันทําหนาท่ีเปนครูแนะแนวควบคูไปดวย เพราะครู
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ประจําช้ันมีความสัมพันธใกลชิดกับนักเรียนและใชเวลาอยูกับนักเรียนมากท่ีสุด ทําใหสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลนักเรียนไดดี   

สวนโรงเรียนขนาดใหญมีผลการปฏิบัติอยูในระดับมาก   เพราะมีบุคลากรรับผิดชอบงาน
แนะแนวโดยเฉพาะ มีเวลาในการปฏิบัติงานแนนอน จํานวนครูมีมากพอจึงทําใหการปฏิบัติงาน
แนะแนวทําไดมากกวาและสะดวกกวา  สวนโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีครูรับผิดชอบงานแนะแนว
โดยตรง  จึงทําใหการดําเนินงานแนะแนวไดผลดีและมีประสิทธิภาพมากกวา  สามารถเขาถึงผูเรียน
เปนรายบุคคลไดดี  และมีขอมูลท่ีจะนํามาใชพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม  สนองความตองการ  
ความถนัด  ความสนใจของผูเรียนแตละคน 

จากการศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวพบวาผลการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางถึง
มากก็จริง แตหากพิจารณาอยางละเอียดแลวจะเห็นวา  ดานงานใหคําปรึกษามีคาเฉล่ียตํ่าสุดท้ังใน
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ  อาจเปนเพราะวาในโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญผูบริหารไมเห็น
ความจําเปนในงานใหคําปรึกษามากนัก เนื่องจากนักเรียนระดับนี้ยังเปนเด็กระดับประถมศึกษา ยัง
ไมมีปญหาท่ีจะขอรับคําปรึกษาจากครู  และครูไมมีเวลาในการรวบรวมขอมูลเนื่องจากมีภาระงาน
อ่ืนท่ีตองรับผิดชอบมาก  ขาดเอกสารในการใหบริการและขาดคนที่มีความรูความสามารถในการ
ใหคําปรึกษาแกนักเรียน  สวนโรงเรียนขนาดใหญมีครูแนะแนวเพียงไมกี่คน  อีกท้ังจํานวนนักเรียน
ท่ีมาก  จึงทําใหครูแนะแนวดูแลใหคําปรึกษานักเรียนไดอยางไมท่ัวถึง  นักเรียนไมกลาขอ
คําปรึกษา  นักเรียนไมใหความสนใจในบริการ สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทรพบวาเด็กและเยาวชนมีปญหาตาง ๆ มากมาย ท้ัง ดานสุขภาพจิต  พบวามีเยาวชนอายุ
ตํ่ากวา 25 ป  พยายามฆาตัวตาย 60.06% ดานสังคม  พบวามีเด็กกระทําความ  กออาชญากรรมคิด
เปน 60.09 % และยังมีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปถูกละเมิดทางเพศคิดเปน 53.40% และพบวาเด็กประถม
และมัธยมถูกทํารายรางกายในโรงเรียน 28.5 % และ 11.5 % ตามลําดับ  นอกจากนี้ไดพบวา  สภาพ
ครอบครัวออนแอ  สังคมปจจุบันมีพื้นท่ีอบายมุขขาดการควบคุมอยูมาก  ตลอดจนกระแสบริโภค
และการใชชีวิตท่ีฟุมเฟอยฟุงเฟอ  กอใหเกิดปญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเก่ียวกับการขู
กรรโชกทรัพย  การทํารายรางกาย  การพยายามฆาตัวตาย  ติดยาเสพติด  ลวงละเมิดทางเพศมากข้ึน 

 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัในการศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวของครู  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีปราจีนบุรี   ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนํามาใชการดําเนินการแนะแนวดังนี ้

1.  ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญในการดําเนินการแนะแนวอยางจริงจัง และ
สนับสนุนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการดําเนินการแนะแนวแกครู ท้ังในเร่ืองการเก็บรวบรวม
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ขอมูล  การสัมมนาเชิงวิชาการ การสนับสนุนครูใหศึกษาตอหรือดูงาน การสนับสนุนงบประมาณ
ในการแนะแนว  

2.  ควรจัดต้ังคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรง  เกี่ยวกับการดําเนินการ          
แนะแนว  มีการประเมินผลและติดตามการแนะแนวอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย
ท่ีเกี่ยวของ   เพื่อใหครูสามารถรวบรวมขอมูลนักเรียนและจัดใหบริการไดอยางถูกตองเหมาะสม 

3.  ผูบริหารตองกําหนดทิศทางการแนะแนวของโรงเรียน และสงเสริมใหครูทุกคนมี
สวนรวมในการแนะแนว เพื่อสรางเครือขายการทํางาน เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ ความคิดท่ี
หลากหลายมุมมอง สงผลใหเกิดการทํางานเปนทีมและนําไปใชประโยชนไดสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงท่ีประสบอยู  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังตอไป 

1.  ควรศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานดานการใหคําปรึกษา ท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดวา
มาจากสาเหตุใด เพื่อนํามาพัฒนางานดานการใหคําปรึกษาใหสามารถไดอยางมีประสิทธิภาพ             
ลดปญหาของเด็กและเยาวชนใหเหลือนอยลง 

 2.  ควรศึกษาสภาพภาระงานท่ีรับผิดชอบกับการดําเนินการแนะแนวของครู  เพื่อใหทุก
ฝายท่ีเกี่ยวของเขาใจในกระบวนการแนะแนว และมีสวนรวมในการดําเนินการแนะแนว เสริมสราง
กระบวนการกลุม การทํางานรวมกันเปนทีม ถือเปนรากฐานความสามัคคีในการทํากิจกรรมอ่ืน 
รวมกันใหประสบความสําเร็จ  

3.  ควรมีการติดตามผลการดําเนินการแนะแนวของครู จัดทําเปนรายงาน เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานแนะแนวของครูอยางตอเนื่อง  

4.  ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอ่ืนๆ เทียบกับพื้นท่ีปราจีนบุรี เพื่อทราบถึงขอเท็จจริงของปญหาท่ีเกิดข้ึน อันจะเปน
แนวทางในการดําเนินการแนะแนวใหบรรลุผลสําเร็จ 
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