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บทคัดย่อ 
ในการศึกษาครั้งน้ี  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2551 กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 345 คน เครื่องมือที่ได้ในการรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ค่าสถิติพ้ืนฐานค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน ระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่า  t–test  

ผลการศึกษา พบว่า 
1. วิเคราะห์เก่ียวกับสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการดําเนินงานแนะแนว
ของโรงเรียน ด้านการศึกษาสํารวจข้อมูลมี ระดับสูงสุดคือ ด้านงานศึกษา สํารวจ ข้อมูล รองลงมาคือด้าน
การติดตามและประเมินผล และตํ่าสุด คือ ด้านงานสารสนเทศ  

2.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ขนาดของโรงเรียนที่มีขนาด                        
ที่แตกต่างกันในภาพรวม มีความแตกต่างกันด้านงานสารสนเทศและด้านงานให้คําปรึกษาอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ABSTRACT 
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The purposes of this research were to study the conditions of guidance 
administration in schools under the Jurisdiction of the Prachin Buri Educational 
Service Area and to compare the conditions of guidance administration in schools 
under the Jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service Area which classified 
by size of school. The samples were 345 key informants and the tool used to collect 
data was a questionnaire. Statistics used to analyze the data were percentage, mean, 
standard deviation (S.D.), t-test (independent). 

The findings were as follow: 
1. The conditions  of guidance administration in schools under the 

Jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service Area showed that as a whole were 
at a high level and each aspect had a maximum mean in the aspect of data gathering , 
follow up and evaluation and data information. 

2. The comparative analysis between the conditions of guidance 
administration in schools under the Jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service 
Area and the size of school showed that as a whole and each aspect had significantly 
different at the level of .05 namely in the aspect of data information and counseling.  
 
คําสาํคญั   

การแนะแนวของโรงเรียน การศกึษา 
 
ความสําคญัของปญัหา 

ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ของประเทศไทยใน
ปัจจุบันทําให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนไทย ทําให้สภาพความเป็นอยู่ สภาพการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคล
เปลี่ยนแปลงไป (รายงานการวิจัยการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือสังคมไทย, 2544 :31) กระแสอิทธิพลของ
วัฒนธรรมต่างชาติทําให้ค่านิยม  ความเช่ือของคนไทย และสังคมไทยเบ่ียงเบนออกจากเอกลักษณ์วัฒนธรรม
ที่ดีงามและคุณค่าชีวิตแบบไทยเดิม มายึดติดกับกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม มีความหย่อนยานใน
ศีลธรรมและจริยธรรม จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันทําให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้องและไม่
เหมาะสม ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ฉลาดทําให้ชีวิตได้รับความขมข่ืนเป็นทุกข์แสนสาหัส ต้องเผชิญ
ความขัดแย้ง ความกดดันนานัปการไม่อาจปรับตนให้ทันกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
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จากสภาพปัญหาดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงมีเจตนารมณ์ที่เน้นการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                     
พ.ศ. 2544 ซึ่งการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจึงต้องเน้นในการพัฒนาโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งหวังให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาการในทุกด้านไปพร้อมกันหรือแบบองค์รวม คือ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข นับเป็นสิ่ง
ยากในสภาพสังคมปัจจุบัน ในขณะที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา                        
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบโดยตรงและโดยทางอ้อมต่อการดําเนินชีวิตของคน ทุกเพศ                 
ทุกช่วงวัยของชีวิต ผลกระทบอันเกิดจากบุคคลไม่รู้จักตนเองและสภาพแวดล้อม ขาดทักษะในการ
ตัดสินใจ และไม่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้ 

งานแนะแนวเป็นงานส่งเสริมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญและความจําเป็นของ
การแนะแนว  จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการแนะแนวมาแล้ว 3 ฉบับ คือ แผนพัฒนางานแนะแนว 
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่  1 (พ.ศ. 2535-2539) แผนพัฒนาการแนะแนวกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2               
(พ.ศ. 2540-2544) และได้จัดทําแผนพัฒนางานแนะแนว ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-2549) เพ่ือให้การแนะแนว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยู่รวมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขและยึดหลักในการศึกษาตลอดชีวิต โดยให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา   

กรมวิชาการ (2545: 20) ได้สรุปแนวทางการบริหารจัดการงานแนะแนวไว้ว่า เป็นการพัฒนาระบบ
การแนะแนวของสถานศึกษาที่สามารถป้องกันช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้เต็มตามศักยภาพ  
การจัดทําแผนพัฒนาการแนะแนวจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์การแนะแนวทั้งในด้านแนวคิด
และวิธีการทํางานให้เป็น “การแนะแนวมติใหม่” ที่มุ่งให้ทุกส่วนทุกฝ่ายในสังคมมีบทบาท มีส่วนร่วมในการ
แนะแนวชีวิตและสังคม เพ่ือดูแลช่วยเหลือบุคคลในทุกช่วงวัยของชีวิตอย่างมีคุณภาพ การบริหารจัดการ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งระบบการบริหารการแนะแนวที่มีความเหมาะสม ตรงตามความต้องการและมีความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ ต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญได้แก่ขอบข่ายภารกิจงานแนะแนว ที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ 
และบุคลิกภาพ การวาง โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ เป็นองค์ประกอบเก่ียวกับการกําหนดคณะหรือ
บุคคลผู้ปฏิบัติ งาน รวมท้ังสายการบริหารและประสานงาน โดยยึดหลักทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม                 
มีระบบการดําเนินงานที่แสดงถึงกระบวนการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ครูทุกคนใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และองค์ประกอบที่ลืมไม่ได้คือ การติดตามและประเมินผล ซึ่งมีหลายวิธีการและหลายปัจจัย มีการ
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ติดตามผลผู้เรียนที่จบการศึกษา ประเมินกระบวนการและผลการดําเนินงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นอกจากน้ีอาจพิจารณาองค์ประกอบอ่ืน  ๆได้ตามความจําเป็น 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มาจากระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งโรงเรียนที่สังกัดกรมสามัญเดิมจะมีการ
ดําเนินงานแนะแนวมาอย่างต่อเน่ืองแล้ว ส่วนโรงเรียน สปช. เดิม น้ันส่วนใหญ่เพ่ิงเริ่มดําเนินการ ผู้ศึกษาจึง
สนใจในการท่ีจะศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวตามของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี ซึ่งมีโรงเรียนที่มีขนาดและจํานวนบุคลากรต่างกันว่ามีสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน 
อย่างไรบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

มีสภาพการดําเนินการแนะแนวในโรงเรียนแตกต่างกัน ตามเขตพ้ืนที่และขนาดของโรงเรียน อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี จําแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา และขนาดของโรงเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา โดยมีการแบ่งขนาดของโรงเรียนดังน้ี 
1) โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน) 
2) โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียนต้ังแต่ 121 คนขึ้นไป) 
ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการดําเนินการแนะแนวของโรงเรียน โดยใช้แนวการบริหารจัดการงาน

แนะแนว ของกรมวิชาการ (กรมวิชาการ, 2545 5) มีภารกิจงาน 5 งานหลัก ดังน้ี 
1) งานศึกษา สํารวจ ข้อมูล 
2) งานสารสนเทศ 
3) งานให้คําปรึกษา 
4) งานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ 
5) งานติดตามและประเมินผล 

2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครู ในโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงช้ันที่ 1 และช่วงช้ันที่ 2 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ปีการศึกษา 2550  กําหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรคํานวณของ             
ทาโร  ยามาเน่ (Taro Yamana อ้างใน ยุทธ์ ไกยวรรณ์, 2545: 108) และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิตาม
ขนาดโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวนโรงเรียน 150 โรงเรียน จํานวนครู 345 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับขนาดของโรงเรียนที่สังกัด 
ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อสภาพการดําเนินการแนะ

แนวของโรงเรียน ตามแนวทางของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจงาน5 งาน ลักษณะของเคร่ืองมือเป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) ได้แก่ ปฏิบัติมากที่สุด 
ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติน้อย และปฏิบัติน้อยที่สุด แบบสอบถามแบ่งเป็น5 งาดังน้ี 

1) งานศึกษา สํารวจ ข้อมูล 
2) งานสารสนเทศ 
3) งานให้คําปรึกษา 
4) งานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ 
5) งานติดตามและประเมินผล 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี ค่าร้อยละ (%) ค่าคะแนนเฉล่ีย 

(Χ ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
วิเคราะห์ t-test  
ผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มี ขนาดของโรงเรียน ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีนักเรียนต้ังแต่ 121 คนขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี ซึ่งส่วนใหญ่ประสบการณ์ทํางานระหว่าง 21 – 30 ปี และเขตพ้ืนที่การศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 2 เป็นส่วนมาก  

1.  สภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ระดับสูงสุดคือ ด้านงานศึกษา สํารวจ ข้อมูล รองลงมาคือด้านงานติดตามและ
ประเมินผล และตํ่าสุด คือ ด้านงานสารสนเทศ  

2.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
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 2.1 ขนาดของโรงเรียนที่มีขนาดที่แตกต่างกัน ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ 
.05 ส่วนรายด้านมีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านงานสารสนเทศ และด้านงานให้
คําปรึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้กําหนด 

 2.2 เขตพ้ืนที่ การศึกษาที่ แตกต่างกัน ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมี นัย 
สําคัญที่ .05 ส่วนรายด้านมีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ได้กําหนด 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี มีประเด็นสําคัญที่ผู้วิจัยนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1.  สภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน ที่มีการดําเนินงาน ทั้งโดยรวม และรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน 
คืองานศึกษา สํารวจ ข้อมูล งานสารสนเทศ งานให้คําปรึกษา งานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ และงาน
ติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก แต่ควรที่จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะช่วยผู้เรียนทั้งด้านการศึกษา ด้านงาน
อาชีพ ด้านชีวิต และสังคมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจตนเอง รู้ว่าปัญหาของตนเองอยู่ที่ไหน ควรจะแก้ไขอย่างไร 
การแก้ไขน้ันมีก่ีทาง และควรเลือกทางใด จึงจะเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด พร้อมทั้งเกิดความรับผิดชอบในการ
ช่วยตนเองอย่างจริงจัง และเพ่ือเป็นแกนนําให้ความรู้ คําแนะนําแก่ครู ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องในการรู้จักและ
เข้าใจผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง  ๆเช่น การใช้ระเบียบสะสม การใช้แบบทดสอบการสังเกต การสัมภาษณ์ การเย่ียม
บ้าน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พนม  พงษ์ไพบูลย์ (2537) พบว่า ปัญหาการจัดบริการแนะแนวใน
แต่ละบริการ คือครูไม่มีเวลาในการรวบรวมข้อมูล ขาดเอกสารข้อมูลในการให้บริการและขาดคนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในการจัดป้ายนิเทศ นักเรียนไม่กล้าขอคําปรึกษา นักเรียนไม่ให้ความสนใจในบริการ และ กล่าวว่า
มีกิจกรรมบางกิจกรรมที่โรงเรียนยังไม่ได้จัดทํา โดยให้เหตุผลของปัญหาการแนะแนวในโรงเรียน เช่น การขาด
บุคลากรแนะแนวโดยตรง ความไม่พร้อมของโรงเรียน การขาดคู่มือ ขาดการติดต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก และ
การที่ครูมีภาระงานมากเกินไป สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สายสุดา สาสุนทร (2541) พบว่า ปัญหาการ
จัดบริการแนะแนวในแต่ละบริการ คือครูไม่มีเวลาในการรวบรวมข้อมูล ขาดเอกสารข้อมูลในการให้บริการและขาด
คนที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดป้ายนิเทศ นักเรียนไม่กล้าขอคําปรึกษา นักเรียนไม่ให้ความสนใจในบริการ 

2.  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ .05 ส่วนรายด้านมี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านงานสารสนเทศ และด้านงานให้คําปรึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้กําหนด 

3.  เขตพ้ืนที่การศึกษาที่แตกต่างกัน ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ .05 ส่วน
รายด้านมีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้กําหนด 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบรายข้อที่เป็นประเด็นที่จะนําไปสู่
สภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ี 

1.  ควรที่จะการมีตารางนัดหมายเพ่ือให้คําปรึกษาแก่นักเรียน เป็นที่แน่ชัด ควรท่ีจะมีการนัดวัน
เวลา สถานที่ ให้แน่นอน เพ่ือครูผู้สอนและนักเรียนจะได้มีการพบปะ พูดคุยกันถ้านักศึกษามีข้อสงสัย จะได้
ถามได้ในตอนน้ันเลย และครูผู้สอนจะได้ให้ปรึกษาแก่นักเรียนได้ถูกต้อง และเพ่ือเป็นการคลายข้อสงสัยให้กับ
นักเรียนด้วย 

2.  ควรที่จะมีการจัดทําบันทึกการให้คําปรึกษาทุกครั้ง เพ่ือที่จะได้เป็นการบันทึกข้อมูลที่ครูได้ไป
เย่ียมนักเรียนที่บ้าน และได้มีการให้คําปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองว่าครูผู้สอนได้ให้คําปรึกษาแก่
นักเรียนและผู้ปกครองอย่างไรบ้าง และนักเรียนมีข้อสงสัยอย่างไรบ้าง เพ่ือที่จะนํามาแก้ไขและปรับปรุง มีการ
พัฒนาต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรที่จะศึกษาสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน ในพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ เทียบกันพ้ืนที่

การศึกษาปราจีนบุรี เพ่ือที่จะทราบถึงข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการ
ทําวิจัยของโรงเรียนให้บรรลุผลสําเร็จต่อไป 

2.  ควรที่จะศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่คาดว่าอาจมีผลต่อสภาพการดําเนินงานแนะแนวของโรงเรียน อาทิ 
เพศ สถานภาพ และอายุ เป็นต้น เพ่ือที่จะได้ทราบถึงว่าผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าวน้ันมีเพศไหน มีสถานภาพ
อย่างไร และมีอายุส่วนมากน้ันอายุเท่าไหร่  
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