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บทคัดย่อ
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาแนวทางการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการ
แนะแนวสำาหรบัครโูรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัองค์การบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสมีา 2) เพือ่ศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อพัฒนาแนวทางการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน จำานวน 319 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ราบรวมขอ้มลูเปน็แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ ์วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปู 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการดำาเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์การแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสมีา โดยวเิคราะหต์รวจสอบและสรา้งแนวทางการแนะแนวสำาหรบัครโูรงเรยีนมธัยมศกึษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หาแนวทางที่เหมาะสมโดยวิธีการอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิการ
แนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. องคป์ระกอบและตัวช้ีวดัของการแนะแนวสำาหรบัครโูรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 1) ด้านบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล 2) ด้าน
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บริการสารสนเทศ 3) ด้านบริการให้คำาปรึกษา 4) ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล 5) ด้านบริการติดตาม
และประเมินผล องค์ประกอบและตัวชีวัดของการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54

2. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีการดำาเนินงาน 
การแนะแนวนักเรียนทั้ง 5 ด้าน โดยรวมมีการดำาเนินการแนะแนวอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.91 สภาพที่พึงประสงค์ของทางการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63

3. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มี 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล 2) ด้านบริการสารสนเทศ 3) ด้านบริการให้คำาปรึกษา  
4) ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล 5) ด้านบริการติดตามและ ประเมินผล พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสม
และความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดับมากทีส่ดุ และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่มคีวามเหมาะสมและความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

คำ�สำ�คัญ: แนวทางการแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษา 

Abstract
The purposes of this research were 1) to study elements and indicators of the 

guidance high school under Nakhonratchasima Provincial Administrative Organization  
2) to study the current desirable condition of the guidance for high school under  
Nakhonratchasima Provincial Administrative Organization 3) to develop the way to be  
a guidance for high school teachers under Nakhonratchasima Provincial Administrative  
Organization. Samples were 319 teachers. The research instruments were questionnaires  
and interviews. The data were analyzed using by computer program and statistic  
were analyzed using by percentage, mean and standard diviation. The research  
methodology was consisted by 3 phases: the first phase: to study elements and indicators 
of the guidance for high school teacher under Nakhonratchasima Provincial Administrative 
Organization the second phase: the study the carrent desirable condition of the guidance  
for high school under Nakhonratchasima Provincial Administrative Organization the third 
phase. The development of the way to be a guidance for high school teacher under  
Nakhonratchasima Provincial Administrative Organization. Finding an appropriate way by 
refered to the expert of a guidance for high school teachers under Nakhonratchasima  
Provincial Administrative Organization.

The results were as follows:
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1. The elements and indicators of quidance for high school teachers under  
Nakhonratchasima Provincial Administrative Organization Nakhonratchasima Provincial  
Administrative Organization was consisted of 1) Educational service and indivedual data  
collect 2) Information service 3) Suggestion service 4) Placement service 5) Monitoring 
evaluation. The element and indicators of guidance for high school teachers under  
Nakhonratchasima Provincial Administrative Organization was the highest level in totally and 
mean was 4.54.

2. The current desirable condition of the guidance for high school teachers under 
Nakhonratchasima Provincial Administrative Organization had been guided all 5 element 
and indictors to students. Was a medium level in totally and mean was 2.91 The current  
desirable condition of the guidance for high school teachers under Nakhonratchasima  
Provincial Administrative Organization was the highest level in totally and mean was 4.63.

3. The way to be a guidance for high school teachers under Nakhonratchasima 
Provincial Administrative Organization consisted of 1) Educational service and Indivedual 
data collect 2) information service 3) suggestion service 4) placement service 5) monitoring 
evaluation it was found that the highest level in totally and when considered side by side all 
were appropriate and the highest possibility.

Keywords: Guidance, high school

บทนำา
วยัรุน่เปน็วยัทีม่คีวามสำาคัญมากต่อความ

สำาเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตของมนุษย์และ
เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลง
ตา่งๆ เกดิขึน้มากมาย สำาหรบัการเปลีย่นแปลงนัน้
นอกจากจะเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ทางด้าน
ร่างกายของวัยรุ่นแล้ว วัยรุ่นยังมีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นั่นคือวัยรุ่นต้องออก
จากโรงเรียนประถมศึกษา และเข้ารับการศึกษา
ต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งหลักสูตรการเรียน
การสอนระดับมัธยมศึกษาก็มีความแตกต่างจาก
ระดับประถมศึกษา เพราะหลักสูตรมัธยมศึกษา
เป็นหลักสูตรแบบกว้าง เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เลือกเรียนตามความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของตน วิชาที่ให้เรียนก็มีทั้งวิชาบังคับ

และวชิาเลอืก ทำาใหเ้ดก็วยัรุน่มปีญัหาเกีย่วกบัการ
เลือกแผนการเรียนและเลือกวิชาเรียนเพิ่มข้ึนอีก 
(พนม ลิ้มอารีย์. 2548: 251) จึงเป็นหน้าที่ของ
สถาบันการศึกษาที่จะต้องหาวิธีการพัฒนา และ
ช่วยเหลือนักเรียน ให้พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจำาเป็นต้องอาศัยการ
แนะแนวเข้ามาเป็นหลัก ในการดำาเนินการ เพราะ
การแนะแนวจะช่วยให้บุคคลได้รับการพัฒนา
อย่างถูกหลักวิธีช่วยให้นักเรียนเจริญงอกงามใน
ทุกๆ ด้าน สามารถปรับตัวและดำารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างราบร่ืน (ลักขณา สริวัฒน์, 2551: 
16) ซึ่งสอดคล้องกับ นงลักษณ์ ประเสริฐ และ
จรินทร วินทะไชย์ (2548: 2) ได้กล่าวถึง ความ
จำาเป็นที่จะต้องจัดให้มีการบริการแนะแนวใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
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ระบบการศึกษามีผลกระทบต่อผู้ปกครองและครู 
ผู้ปกครองไม่เข้าใจหลักสูตร วิธีการเรียนของบุตร
หลาน ทำาให้เกิดปัญหาการอบรมเลี้ยงดู ส่วนครู
จะมปีญัหาการใชเ้ทคโนโลยี ขาดวสิยัทศัน์ ขาดการ
เสริมแรงให้ผู้เรียนปรับตัวยาก ใช้วิธีการสอนแบบ
เดิมเน้นครูเป็นศูนย์กลาง รู้สึกหงุดหงิดโกรธเม่ือ
นักเรียนซักถาม หรือใช้เหตุผลที่ต่างจากตน รู้สึก
เครียดกับงานท่ีผู้บรหิารและผูป้กครองคาดหวังสงู 
และมีปัญหาอื่นๆ อีกมาก สิ่งเหล่านี้เป็นผลกระ
ทบโดยตรงกับสภาพบรรยากาศการเรยีนการสอน 
ดังนั้น สถานศึกษาหรือโรงเรียนจึงจำาเป็นต้องจัด
บริการแนะแนวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ช่วย
ผู้เรียนให้มีความสุขที่จะเรียนรู้ และให้ครูผู้สอนมี
ความสุขท่ีจะสอน โดยใช้เทคนิคและทักษะต่างๆ 
ในกระบวนการแนะแนวทำาใหผู้เ้รยีนเหน็คณุคา่ใน
ตนเองยอมรับผู้อื่น สามารถแก้ปัญหา และเผชิญ
กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้รู้จักความต้องการ
ความสนใจความสามารถ และความถนัดของตน 
ซึ่งจะนำาไปใช้วางแผนการเรียน การเลือกอาชีพ
และการปรับตวัไดอ้ย่างเหมาะสม และช่วยสง่เสรมิ
เกี่ยวกับการวางแผนชีวิตในอนาคต ถ้าบุคคลใน
วัยนี้ได้มีการเตรียมตัวเพื่ออนาคตที่ดี ได้รับการ
ชีแ้นะอยา่งเหมาะสมกย่็อมจะช่วยให้ประสบความ
สำาเร็จในชีวิต (นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2545: 30)
กระทรวงศึกษาธิการก็ตระหนักถึงปัญหาและข้อ
ยุ่งยากตา่งๆ ของนกัเรยีนมธัยมศกึษา จึงไดม้กีาร
กำาหนดไวใ้นหลกัเกณฑก์ารใช้หลกัสตูรวา่โรงเรยีน
มัธยมศึกษาจะต้องจัดให้มีบริการแนะแนวให้แก่
นักเรียนของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการ
จัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 คาบ
ต่อสัปดาห์ ตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน 
(พนม ลิ้มอารีย์, 2548: 252)

การแนะแนวเป็นกระบวนการช่วยเหลือ
ให้บุคคลได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถูกต้องรู้ขีด
ความสามารถของตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง 

มทีกัษะและวิจารณญาณในการตดัสนิใจแกป้ญัหา
ได้อย่างฉลาดและวางแนวทางการดำาเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถปรับตัวเข้ากับ
บุคคลและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีสุขภาพ
จิตดีเป็นสมาชิกที่ดีมีประโยชน์ต่อครอบครัวและ
สังคม ตามขอบข่ายการแนะแนว 3 ด้าน คือ การ
แนะแนวการศึกษา มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนได้เต็มศักยภาพรู้จักแสวงหาความรู้ และ
วางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ปรับตัวด้านการเรียน และมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน การ
แนะแนวอาชีพ มุ่งช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและ
โลกของงานอย่างหลากหลาย มีเจตคติและนิสัย
ที่ดีในการทำางาน มีโอกาสได้รับประสบการณ์และ
ฝึกงานตามความถนัด ความสนใจ การแนะแนว
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง 
รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีอารมณ์
มั่นคง มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้าใจสภาพแวดล้อม
และสามารถปรบัตวัใหด้ำารงชวีติอยูใ่นสงัคมอย่างมี
ความสขุ (มาตรา 6) บทบาทหนา้ทีข่องครู อาจารย์
นับเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของเยาวชนในโรงเรียน ซึ่งเป็นความ
หวังอันสำาคัญว่าจะช่วยนำาเยาวชนไปสู่ทิศทางที่
เหมาะสมและการใช้กระบวนการแนะแนวหรือ
การจัดบริการแนะแนว เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
ในโรงเรียน ครูจึงเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรง เพราะ
ครูมีบทบาทหน้าที่ในการศึกษา ปัญหา และพฤติ
กรรมักเรียน รวมทั้งการจัดบริการต่างๆ เพื่อช่วย
เหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและอย่างมีหลัก
วิชาฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าบทบาทของครูมีความ
จำาเป็น และมีความสำาคัญต่อการดำาเนินกิจกรรม
แนะแนว มนีกัวิชาการหรอืหนว่ยงานตา่งๆ ไดส้รปุ
หน้าที่ของครูไว้ดังนี้ วัชรี ทรัพย์มี (2523: 107-
109) ได้สรุปบทบาทของครูแนะแนวในโรงเรียน
ไว้ดังนี้ คือ จัดบริการแนะแนวให้แก่นักเรียน
ประสานงานกับผู้บริหารครู บุคลากรอื่นๆ ใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสถาบัน
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อื่นๆ ประเมินผลงานแนะแนวและการวิจัยตลอด
จนการ เผยแพร่กิจกรรมการแนะแนว กล่าวได้
ว่าครูแนะแนวในโรงเรียนมีหน้าที่จัดบริการต่างๆ 
โดยใช้กระบวนแนะแนว ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีสติ
ปัญญา ความรู้ จุดมุ่งหายในการพัฒนานักเรียน
สำาคัญ เพื่อให้นักเรียนมีสติปัญญา ความรู้ ความ
สามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมให้เจริญ
ข้ึนครูแนะแนวมีหน้าที่ในการศึกษาปัญหา และ
พฤติกรรมนักเรียน โดยใช้กระบวนการแนะแนว
เพราะพฤติกรรมดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนานักเรียน ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยส่วน
รวมและการป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนจะต้อง
ทำางานรว่มกันของบคุลากรในโรงเรยีน โดยเฉพาะ
ครอบครัวของนักเรียนและชุมชนที่นักเรียนอาศัย
อยู่ เพื่อให้ครอบครัวและ ชุมชนได้มีบทบาทร่วม
กับโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน ซึ่งงานดังกล่าว
จัดว่าเป็นภารกิจของครูเช่นกัน

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา มีภารกิจหลัก คือ การ
บริหารงานแนะแนวให้นักเรียนได้เรียนรู้และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรกำาหนด 
การบริหารงานแนะแนวเป็นงานหนึ่งของกิจกรรม
พฒันานักเรยีนมจีดุหมาย เพือ่พฒันาคณุลกัษณะ
นักเรียน 3 ด้าน คือ พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ 
และพัฒนาสังคมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
การพัฒนานักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนการบริหารจัดการแต่จากการบริหาร
งานแนะแนว ยังประสบปัญหาอุปสรรค ในด้าน
การบริหารงานแนะแนวยังไม่เป็นระบบไม่มีการ
กำาหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ ฝ่ายให้ชัดเจน ขาด
การประสานงานท่ีดีครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
มคีวามรู้ ความเข้าใจ และเจตคติทีแ่ตกต่างกัน การ
บริหารงานแนะแนวในโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่มีการกำาหนดหลักการ รูปแบบการบริหารงาน
แนะแนว ไม่มีแผนและโครงสร้างสำาหรับดำาเนิน
งาน ขาดผู้รับผิดชอบการบริหารงานแนะแนวที่มี

คุณภาพรงเรียน ทุกระดับขาดบุคลากรที่มีความรู้
เรือ่งการบรหิารงานแนะแนวโดยตรงถงึจะมบีา้งแต่
กม็ปีริมาณไมเ่พยีงพอทีจ่ะดแูลนกัเรยีนอยา่งทัว่ถงึ 
ขาดแคลนอปุกรณแ์ละเครือ่งมอืทีจ่ำาเปน็ เชน่ แบบ
ทดสอบทางจิตวิทยาและไม่มีการประสานงาน
กันในการผลิตเอกสารสร้างเครื่องมือแลกเปลี่ยน
กันใช้ ขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ครู ผู้ปกครอง 
นกัเรยีนรบัรูแ้ละเขา้ใจถงึความสำาคญัความจำาเปน็
ในการบริหารงานแนะแนว ขาดการประสาน
งาน ความร่วมมือของแต่ละฝ่าย ทำาให้ไม่ทราบ
ความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกัน ขาดงบประมาณ
ในการดำาเนินงานไม่มีงบประมาณในการดำาเนิน
การเพราะผู้สนับสนุนไม่ทราบถึงความต้องการ
ความจำาเป็นขาดการศึกษาวิจัย งานวิจัยด้านการ
แนะแนวมีน้อยมาก ทำาให้ยากที่จะศึกษา และ
พัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรครู
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาจึงมองเห็นความสำาคัญของงาน
แนะแนว เพื่อที่จะพัฒนาแนวทางการแนะแนว
สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกดัองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด

ของการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ของการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการแนะแนว
สำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
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วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่ม 

ผู้ให้ข้อมูล

ผู้วิจัยจึงนำาเสนอแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 การศกึษาองค์ประกอบและตวั
ชี้วัดการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งตรวจสอบความเหมาะ
สมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 5 คน

ระยะที ่2 การศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพ
ที่พึงประสงค์ของการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

2.1 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำานวน 
1,854 คน

2.2 กลุม่ตัวอย่าง ได้แก ่ครผููส้อนในสงักดั
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำานวน 

319 คน ซึ่งเป็นจำานวนตามตารางกำาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (สมบัติ 
ทา้ยเรือคำา 2555: 49-50) ซึง่ผูวิ้จยัดำาเนนิการสุม่
กลุ่มตัวอย่างดังนี้

ครูผู้สอน จำานวน 58 โรงเรียน โดยการ
เทยีบจำานวนจากตารางของ Krejcie and Morgan 
ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 319 คน

ระยะที่  3 การพัฒนาแนวทางการ
แนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลซึ่ งทำาหน้าที่ประเมิน
แนวทาง (โดยประเมินความเหมาะสม/ความเป็น
ไปได้) ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
กรอบแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นมาใช้

สำาหรบัรา่งแนวทางการแนะแนวสำาหรบัครโูรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา แสดงด้วยภาพที่ 1
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หลักการของแนวทางการแนะแนว
1. สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม
2. ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ โฮมรูม
3. ให้คำาปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่ม
4. จัดอบรม/โครงการ
5. ติดตาม ประมวลผล

กระบวนการการแนะแนวสำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
1. การบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล 
2. การบริการสารสนเทศ 
3. การบริการให้คำาปรึกษา 
4. การบริการจัดวางตัวบุคคล
5. การบริการติดตามและประเมินผล

แนวทางการแนะแนวสำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กระบวนการพัฒนาแนวทางการแนะแนว
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาแนวทาง
3. การตรวจสอบแนวทาง
4. การปรับปรุง แก้ไข และการนำาเสนอแนวทาง

บริบทเฉพาะของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดและทฤษฎี
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1. นำาผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 2  
มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการ
จำาเป็นและจัดลำาดับความต้องการ
2. ศึกษา Best Practices จากหน่วย
งานที่มี แนวทางการดำาเนินงานที่ดี 
3 แห่ง
3. ร่างแนวทางการแนะแนวสำาหรับครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา และผ่านกลุ่มผู้
ใช้คู่มือการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียน
มัธยม โดยสนทนากลุ่ม
4. ประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 คน

3. การพัฒนาแนวทาง
การแนะแนวสำาหรับครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้อง
2. สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้
วัดการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
3. ประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบและตัวชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 คน

ไดแ้นวทางการแนะแนว
สำาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

1. นำาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
ที่ได้จากระยะที่ 1 มาสร้างเป็น
แบบสอบถามเพื่อถามสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์ของการแนะแนว
สำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
2. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา จำานวน 
319 คน
3. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบัน  
สภาพที่พึงประสงค์ของการแนะแนว
สำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ได้องค์ประกอบและ
ตัวชี้วัด

ทราบสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์ของ
การแนะแนวสำาหรับครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

1. การศึกษาองค์
ประกอบและตัวชี้วัด

2. การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ของการ
แนะแนวสำาหรับครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

ภ�พที่ 2 แสดงระยะการวิจัย ขั้นตอนดำาเนินการ และผลที่คาดหวัง

 ระยะก�วิจัย ขั้นตอนดำ�เนินก�ร ผลที่ค�ดหวัง
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ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการ

แนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบ
ด้วย 1) ด้านบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็น
รายบุคคล 2) ด้านบริการสารสนเทศ 3) ด้าน
บริการให้คำาปรึกษา 4) ด้านบริการจัดวางตัว
บคุคล 5) ดา้นบรกิารตดิตามและประเมนิผล องค์
ประกอบและตัวชีวัดของการแนะแนวสำาหรับครู
โรงเรียนมัธยมศกึษา โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ดุ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54

2. สภาพปัจจุบันของทางการแนะแนว
สำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีการดำาเนิน
งานการแนะแนวนักเรยีนทัง้ 5 ด้าน โดยรวมมกีาร
ดำาเนนิการแนะแนวอยู่ในระดับปานกลาง โดยมคีา่
เฉลีย่เทา่กบั 2.91 สภาพทีพึ่งประสงค์ของทางการ
แนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63

3. แนวทางการแนะแนวสำาหรับครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา มี 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริการ
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล 2) ด้าน
บริการสารสนเทศ 3) ด้านบริการให้คำาปรึกษา 4) 
ดา้นบรกิารจัดวางตวับคุคล 5) ด้านบรกิารตดิตาม
และ ประเมินผล พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการ

แนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้
นำาผลการวิจัยมาอภิปราย มีรายละเอียดดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการแนะแนว
สำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มี องค์ประกอบ
ของการแนะแนว 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านบริการ
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล 2. ด้าน
บริการสารสนเทศ 3. ด้านบริการให้คำาปรึกษา 
4. ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล 5. ด้านบริการ
ติดตามและประเมินผล และตัวช้ีวัด 58 ตัวช้ีวัด
ได้แก่ 1. การแนะนำาการใช้เครื่องมือการสำารวจ
รวบรวมข้อมูลแก่บุคลากรแนะแนว 2. การให้
นักเรียนเขียนข้อมูลด้านอัตชีวประวัติ 3. การทำา
ระเบียนสะสม 4. การให้นักเรียนทำาแบบทดสอบ
ความถนัดด้านวิชาการ 5. การให้นักเรียนทำา
แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ 6. การให้นักเรียน
ทำาแบบประเมินตนเอง 7. การเยี่ยมบ้านนักเรียน
จากฝ่ายแนะ 8. การให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมเสี่ย 9. การมอบทุนการศึกษา  
10. การเก็บบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนเพื่อ
เป็นฐานข้อมูล 11. การสัมภาษณ์นักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง 12. การสำารวจข้อมูลเบื้องต้น
ของนักเรียน 13. การจัดป้ายนิเทศในสถานศึกษา 
14. การให้ข้อมูลด้านอาชีพ การศึกษาและสังคม 
15. การจัดเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ด้านการศึกษา 16. การเชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้แก่นักเรียนด้านอาชีพ 17. การ
จัดทำาเอกสารด้านการศึกษา อาชีพและสังคม  
18. การนำานกัเรยีนทศันศกึษาหนว่ยงานการศกึษา
ภายนอก 19. การแนะนำาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาอาชีพและสังคม 20. การให้ข้อมูล
ด้านการปรับตัวในสังคม 21. การจัดนิทรรศการ
ด้านอาชีพ 22. การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  
23. การใหบ้รกิารดา้นการคน้คว้าข้อมลูสารสนเทศ 
24. การเกบ็บนัทกึขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษา
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อาชีพและสังคม 25. การจัดให้มีห้องบริการให้
คำาปรึกษา 26. การให้บริการให้คำาปรึกษาแก่
นักเรียน 27. ผู้ให้คำาปรึกษามีจรรยาบรรณในการ
ให้คำาปรึกษา 28. การให้คำาปรึกษาด้านการศึกษา 
อาชพีและสังคม 29. การฝกึอบรมครแูละบุคลากร
ด้านการให้คำาปรึกษา 30. การร่วมมือระหว่างครู
และผู้ปกครองในการให้คำาปรึกษา 31. การให้
คำาปรึกษารายบุคคล 32. การให้คำาปรึกษาแบบ
กลุ่ม 33. การติดตามผลหลังการให้คำาปรึกษา 
34. การส่งต่อนักเรียนให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ ในรายที่
ฝ่ายแนะแนวไม่สามารถช่วยเหลือได้ 35. การเก็บ
บันทึกข้อมูลผู้มาขอรับคำาปรึกษา 36. การจัดให้
นกัเรยีนไดเ้ลอืกกิจกรรมทีเ่หมาะสมกบัตนเอง 37. 
การพิจารณานักเรียนเข้ารับทุนต่างๆ 38. การจัด
ให้มีการสอนซ่อมเสริม 39. การให้คำาแนะนำากับ
นักเรียนด้านการศึกษาในรายที่มีคุณสมบัติตามท่ี
สถาบันต้องการ 40. การจัดหางานให้นักเรียนทำา
ชว่งเวลาวา่งหรอืปดิเทอม 41. การจดันกัเรยีนเขา้
อบรมโครางการตา่งๆ ตามความสามารถ 42. การ
สง่เสรมิประสบการณด้์านอาชีพ 43. การใช้เครือ่ง
มอืวดัความสนใจดา้นการศกึษา 44. การใช้เครือ่ง
มือวัดความสนใจด้านอาชีพ 45. การติดตามผล
หลงัการจดัวางตวับุคคล 46. การจดัทำาแผนบรกิาร
จัดวางตัวบุคคล 47. การบันทึกข้อมูลด้านบริการ
จัดวางตัวบุคคล 48. การสร้างเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผล 49. การบันทึกข้อมูลการ
ตดิตามและประเมนิผล 50. การนำาผลการประเมนิ
ผลมาพัฒนางานแนะแนว51. การติดตามข้อมูล
นกัเรยีนทีส่ำาเรจ็การศกึษาแล้ว 52. การใหน้กัเรยีน
ทำาแบบสอบถามด้านบริการแนะแนว 53. การ
เก็บสถิติผู้มาใช้บริการแนะแนว 54. การดำาเนิน
การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยและลาออก
กลางคัน 55. การประชุมบุคลากรในสถานศึกษา
เพ่ือประเมินบริการแนะแนว 56. การรายงาน
ข้อมูลนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 57. การส่ง
แบบประเมนิบรกิารแนะแนวไปยังนักเรยีนทีส่ำาเรจ็

การศึกษาแล้ว 58. การส่งต่อแบบสอบถามถึงผู้
ปกครองด้านบริการแนะแนว สรุปองค์ประกอบ
การแนะแนวได้ 5 ด้าน คือ 1. ด้านบริการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล 2. ด้านบริการ
สารสนเทศ 3. ด้านบริการให้คำาปรึกษา 4. ด้าน
บริการจัดวางตัวบุคคล 5. ด้านบริการติดตาม
และประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของมาลิณี จุโฑปะมา (2552: 89 - 106) สรุป
ว่าองค์ประกอบการแนะแนวมีดังนี้ 1. การศึกษา
รวบรวมข้อมูล 2. บริการสารสนเทศ 3. การให้คำา
ปรึกษา 4. การจัดวางตัวบุคคล 5. บริการติดตาม
ผล สอดคลอ้งกบัสำานกัวชิาการและมาตรฐานการ
ศึกษาสำานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2554: 4) สรุปได้ว่าการดำาเนินงานแนะแนวใน
สถานศึกษาต้องจัดให้มีกระบวนการแนะแนวทั้ง 
5 ด้าน คือ 1. ด้านการสำารวจข้อมูล 2. ด้านข้อมูล
สารสนเทศ 3. ดา้นการใหค้ำาปรกึษา 4. ดา้นการจดั
วางตัวบุคคล 5. ด้านการติดตามและประเมินผล

2. สภาพปัจจุบันการแนะแนวสำาหรับครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำาดับจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ 1. ด้านบริการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเป็นรายบุคคล 2. ด้านบริการให้คำาปรึกษา 
3. ด้านบริการสารสนเทศ 4. ด้านบริการติดตาม
และประเมินผล 5. ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล 
ตามลำาดับ ส่วนสภาพพึงประสงค์การแนะแนว
สำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้านเรียงลำาดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ 1. ด้านบริการให้คำาปรึกษา 
2. ด้านบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นราย
บุคคล 3. ด้านบริการติดตามและประเมินผล  
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4. ดา้นบรกิารสารสนเทศ 5. ด้านบรกิารจดัวางตวั
บุคคล ตามลำาดับ ซึ่งสอดคล้องกับอัปสร ศรีจันลี 
(2551: 116-118) ได้ศกึษาการพัฒนาระบบงาน
แนะแนวกองบริการการศึกษา ในด้านที่เก่ียวข้อง
กับงานแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ด้านการสำารวจข้อมูล ด้านการบริการสารสนเทศ 
ด้านการให้คำาปรึกษาด้านการบริหารจัดการตัว
บุคคล และด้านการติดตามและประเมินผล โดย
การใช้กระบวนการพัฒนาระบบ ตามวงจรพัฒนา
ระบบ (Systems Investigation Development 
Life Cycle: SDLC) 5 ขั้นตอน ได้แก่การศึกษา
ระบบ (Systems Investigation) การวิเคราะห์
ระบบ (Systems Analysis) การออกแบบระบบ 
(Systems Design) การนำาระบบไปใช้ (Systems 
Implementation)การดูแลระบบและตรวจสอบ
ระบบ (Systems Maintenance and Review) พบ
วา่ สภาพปจัจุบัน ปญัหาของกองบรกิารการศกึษา 
ได้มีระบบฐานข้อมูลนักเรียนและข้อมูลที่มีอยู่ไม่
เป็นปัจจุบัน และการจัดการยังไม่เป็นระบบ และ
บุคลากรของหน่วยงานก็มีความต้องการใช้ระบบ
พัฒนางานแนะแนว ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในภาคตะวัน
เฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบ
งานแนะแนวกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสำารวจ
ข้อมูล ด้านการบริการสารสนเทศด้านการให้คำา
ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการตัวบุคคล และด้าน
การติดตามและประเมินผล

3. การพัฒนาแนวทางการแนะแนว
สำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 5 
ด้าน ได้แก่

 3.1 ด้านบริการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลรายบุคคล มีการทำาแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนตัวและครอบครัวของนักเรียน จัดทำา
แบบบนัทกึการเยีย่มบา้นนกัเรยีน ทำาแบบทำาสอบ
ความเครยีด สขุภาพจติใหก้บันกัเรยีน จดักจิกรรม
และหาวิธีการคลายเครียดให้กับนักเรียน ครูท่ี
ปรึกษาและครูแนะแนวร่วมกันสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนโดยใช้แบบสังเกต จัดทำาแบบบันทึก
การหกัคะแนนพฤตกิรรมนกัเรยีน ทำาแบบประเมนิ
ตนเอง SDQ มีการช่วยเหลือนักเรียนในกรณี
นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยง จัดทำาแบบบันทึกการ
ส่งต่อภายใน จัดทำาแบบบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน มีการสำารวจข้อมูลด้าน
สุขภาพอนามัยของนักเรียนจากงานอนามัย
โรงเรียน มีการจัดให้นักเรียนตรวจสุขภาพประจำา
ปทีกุคน จดัทำาแบบบันทกึผลการเรยีนของนกัเรยีน 
มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหา
ดา้นผลการเรยีน ทำาการทดสอบความสามารถและ
ความถนัดของนักเรียน มีการส่งเสริมการเข้าร่วม
แขง่ขนัทกัษะตามความสามารถและความถนัดของ
นักเรียน มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
การกลา้แสดงออก มกีารทำาแบบประเมนิและแบบ
สังเกตการณ์ปรับตัวให้เข้ากับสังคมของนักเรียน 
จัดทำาแบบสำารวจความมุ่งหวังในชีวิตของนักเรียน
ในอนาคต

 จัดทำาแบบบันทึก การวางแผนความ
มุ่งหวังในชีวิตในอนาคตด้านต่างๆ ของนักเรียน 
สอดคล้องกับ ธัญญะ เนียมแตง (2553: 69-74) 
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนางานแนะแนวโรงเรียน
บ้านปงของ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา
พบว่า แนวทางการพัฒนาระบบงานแนะแนว
โรงเรียนบ้านปงของ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาเชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย ด้านการ
สำารวจข้อมูลนักเรียนต้องการให้ครูประจำาช้ันเก็บ
ข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างถ่ัวถึง และเรียน
ลำาดับความจำาเป็นในการช่วยเหลือไว้สอดคล้อง
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กับภาดี ขุนนนท์ (2553: 57-59) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาแนวทางการบริหารงานแนะแนวโดย
การสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า 
แนวทางการบริหารงานแนะแนวโดยการสร้าง
เครอืขา่ยของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศกึษาจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ด้านงานศึกษารวบรวมข้อมูล
ด้วย 6 รายการ เช่น การกำาหนดวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลของนักเรียน เยี่ยม
บ้านผู้เรียน ประสานงานสมาชิกเครือข่ายเพื่อ
รวบรวมข้อมูลนักเรียน

 3.2 ดา้นบรกิารสารสนเทศใหค้วามรู ้
เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่างๆ 
ตามความเหมาะสมของนักเรียน ให้ข้อมูลเกี่ยว
กับการทุนการศึกษาและการขอทุนการศึกษาให้
กับนักเรียน จัดทำาป้ายนิเทศให้ความรู้ด้านอาชีพ
ต่างๆ ให้กับนักเรียน มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยว
กับการสมัครเรียนในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ มี
การจดัสรรคอมพวิเตอรใ์หก้บันกัเรยีนไดใ้ชใ้นการ
หาขอ้มลูเกีย่วกบัการศกึษาเกบ็รวบรวมข้อมลูเก่ียว
กับการเรยีนเพือ่เปน็แนวทางในการเลอืกสาขาวชิา
ในระดับอุดมศึกษาในอนาคตของนักเรียน มีการ
ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ต่างๆ ให้กับนักเรียน มีการเชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้เก่ียวกับการประกอบอาชีพต่างๆ 
ให้กับนักเรียน มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
สมัครงานของหน่วยงานต่างๆ ให้กับนักเรียน จัด
ปฐมนิเทศใหก้บันักเรยีนใหมเ่พ่ือใหนั้กเรยีนทราบ
ข้อมูลด้านต่างๆ ของโรงเรียนซึ่งนักเรียนจะได้
นำาไปปรับตัวให้อยู่ในโรงเรียนได้ ให้ข้อมูลเกี่ยว
กับช่องทางการสำารวจความถนัด ความสนใจของ
ตนเองใหกั้บนกัเรยีน ให้ขอ้มลูช่องทางเกีย่วกบัการ
พัฒนาการบุคลิกภาพและการดำาเนินชีวิตประจำา
วันให้กับนักเรียน สอดคล้องกับ ธัญญะ เนียมแตง 
(2553: 69-74) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนางาน

แนะแนวโรงเรียนบ้านปงของ สังกัดสำานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย 
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาระบบงาน
แนะแนวโรงเรียนบ้านปงของ สังกัดสำานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย 
ด้านการให้บริการงานสารสนเทศ นักเรียนต้องให้
ทางโรงเรยีนเผยแพรข่อ้มลูในรปูของเสยีงตามสาย 
จดัฉายวิดีทัศนใ์หค้วามรูด้า้นต่างๆ เช่น ดา้นอาชีพ
การศึกษาต่อ ความรู้รอบตัวและพาไปตามแหล่ง
เรียนรู้สอดคล้องกับภาดี ขุนนนท์ (2553: 57-
59) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหาร
งานแนะแนวโดยการสร้างเครือข่ายของสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผล
การศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารงานแนะแนว
โดยการสรา้งเครอืขา่ยของสถานศกึษาอาชวีศกึษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านงานสารสนเทศ
ประกอบด้วย 5 รายการ เช่น ปรับปรุงข้อมูลของ
เครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน ประสานงานกับสถาน
ประกอบการเกีย่วดบัขอ้มลูการประกอบอาชพี เชน่ 
แผ่นพับ หรือวารสาร

3. ด้านบริการให้คำาปรึกษามีการให้ 
คำาปรึกษาและส่งเสริมด้านการเรียน เกี่ยวกับ
ทุนการศึกษาและการขอทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียน การเลือกสายการเรียนให้เหมาะกับตัว
นักเรียน การเลือกอาชีพในอนาคตให้เหมาะกับ
ตนเอง ชี้แนะแนวทางการหารายได้พิเศษระหว่าง
เรียน การปรับตัวให้เข้ากับสังคม ปัญหาที่เกิด
ขึ้นในชีวิตประจำาวันของนักเรียน การวางตัวให้
สมกับวัย ปัญหาชู้-สาว การท้องในวัยเรียนให้
คำาปรึกษาเก่ียวกับลักษณะของอาชีพต่างๆ เพื่อ
ให้นักเรียนได้เป็นแนวทางในการเลือกอาชีพใน
อนาคต สอดคล้องกับธัญญะ เนียมแตง (2553: 
69-74) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนางานแนะแนว
โรงเรียนบ้านปงของ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย ผล
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การศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนางานแนะแนว
โรงเรียนบ้านปงของ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาเชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย ด้านให้ 
คำาปรึกษาต้องการใหค้รปูระจำาช้ันมมีนษุย์สมัพันธ์
ท่ีดี เป็นกันเองกับนักเรียน ต้องการให้ช่วยเหลือ
ทางด้านการปรับตัว ปัญหาครอบครัว จัดครู
แนะแนวไว้ประจำาห้องแนะแนว เพ่ือสะดวกใน
การปรึกษา ให้คำาปรึกษาเป็นเวลา และหลังจาก
นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเรียน
และการพัฒนาตนเองก้าวหน้าไปมากน้อยเพียง
ใดสอดคล้องกับภาดี ขุนนนท์ (2553: 57-59) 
ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาแนวทางการบริหารงาน
แนะแนวโดยการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการ
ศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารงานแนะแนวโดย
การสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านงานให้คำาปรึกษา 
ประกอบด้วย 5 รายการ เช่น ขอความช่วยเหลือ
จากสมาชกิเครอืขา่ยในการใหค้ำาปรกึษาแกผู่เ้รยีน 
ประสานงานกับสมาชิกเครือข่ายที่มีความชำานาญ
ในวิชาชีพเฉพาะทางมาให้คำาปรึกษาแก่ผู้เรียน 

4. ดา้นบรกิารจดัวางตวับคุคลได้คดัเลอืก
นกัเรยีนทีจ่ะไดร้บัทนุการศึกษาจากคณะกรรมการ
คัดเลือก ช้ีแนวทางในการแสวงหาทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียน คัดกรองนักเรียนที่จะขอทุนให้กู้
ยืมเพื่อการศึกษา มีการจัดทำารายงานเกี่ยวกับ
ผลการดำาเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
แนะนำาสถานศึกษาด้านอาชีพให้กับนักเรียน จัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ีเนน้การฝกึอาชีพ สง่เสรมิ ให้
กับนกัเรียนทีส่นใจศกึษาต่อในสายสามัญ ใหค้วาม
รู้เกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานให้กับนักเรียน มีการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ฝึกอาชีพให้กับนักเรียน 
จัดกจิกรรมการสง่เสรมิด้านสขุภาพใหก้บันกัเรยีน 
กิจกรรมหรือค่ายเพ่ือเช่ือมโยงความสัมพันธ์

ภายในโรงเรยีน เชน่ กิจกรรมรบันอ้ง กิจกรรมเสรมิ
สร้างคุณลักษณะเพื่อให้นักเรียนได้ปรับตัวเข้ากับ
สงัคมได ้เปดิโอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม
ทีห่นว่ยงานอืน่จดัขึน้และเขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสรมิ
การการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น การจัดหา หรือจัด
เตรยีมอปุกรณอ์ำานวยความสะดวกในการเรียนรูใ้ห้
กบันกัเรียนจดัหาอาชพีเสรมิเพือ่หารายไดร้ะหว่าง
เรียนให้กับนักเรียน แนะนำาอาชีพที่นักเรียน
สามารถทำาได้ในขณะที่กำาลังศึกษาอยู่ สอดคล้อง
กับภาดี ขุนนนท์ (2553: 57-59) ได้ศึกษาเรื่อง 
การศกึษาแนวทางการบริหารงานแนะแนวโดยการ
สร้างเครือข่ายของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า แนวทาง
การบรหิารงานแนะแนวโดยการสรา้งเครอืข่ายของ
สถานศกึษาอาชวีศกึษาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ด้านการจัดวางตัวบุคคล เช่น ประสานงานเครือ
ข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนประสานงานสถาน
ประกอบการเพื่อจัดงานให้ผู้เรียน

5. ด้านบริการติดตามและประเมินผลมี
การติดตามข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียน
แต่ละภาคเรียน ข้อมูลด้านสุขภาพ สังคม อารมณ์
และจิตใจของนักเรียน ข้อมูลด้านการศึกษา
ต่อของนักเรียนท่ีออกกลางคัน ข้อมูลด้านการ
ประกอบอาชีพของนักเรียนที่ออกกลางคัน มีการ
ทำาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการศึกษาของ
นักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษ มีการบันทึก
การติดตามและประเมินผลด้านอารมณ์และ
สังคมของนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษ จัด
ทำาแบบสอบถามเพื่อติดตามนักเรียนที่สำาเร็จการ
ศกึษาแลว้กบัผูป้กครอง แบบบนัทึกผลการตดิตาม
นักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาแล้วสอดคล้องกับภาดี  
ขุนนนท์ (2553: 57-59) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ศึกษาแนวทางการบริหารงานแนะแนวโดยการ
สร้างเครือข่ายของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า แนวทาง



Journal of Education, Mahasarakham University 77 Volume 13 Number 1 January-March 2019

การบริหารงานแนะแนวโดยการสรา้งเครอืข่ายของ
สถานศกึษาอาชวีศกึษาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ดา้นงานติดตามและประเมนิผล ประกอบด้วย 11 
รายการ เช่น ติดตามผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ
จากสมาชิกเครือข่าย จัดให้มีกล่องรับฟังความคิด
เหน็ จดัทำาสถิติผูเ้รียนทีจ่บการศกึษา เชิญพ่อแมผู่้
ปกครองมาประชุมทุกภาคเรียน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ไปใช้

1.1 จากผลการศึกษา พบว่าสภาพ
ปัจจุบันการแนะแนว โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สภาพปัจจุบันมากท่ีสุดคือ ด้านการบริการศึกษา
และรวบรวมขอ้มูลเปน็รายบคุคล จึงมกีารส่งเสรมิ
สนับสนุนให้ดยีิง่ขึน้ด้านทีม่คีา่เฉลีย่สภาพปจัจบุนั
น้อยที่สุดคือ ด้านการบริการจัดวางตัวบุคคล จึง
ควรมีการพัฒนาด้านนี้ให้มากที่สุด

1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา สามารถนำาผลการพัฒนาแนวทาง
การแนะแนวสำาหรบัครโูรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ไปใช้ใน
การแนะแนวในโรงเรยีน เพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลได้

1.3 โรงเรยีนในสังกดัองคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดนครราชสีมา สามารพนำาผลการพัฒนา
แนวทางการแนะแนวไปใช้ในการแนะแนวเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้การ
แนะแนวประสบผลสำาเร็จโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำา
มาพัฒนาแนวทางการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2.2 ควรศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ กับกลุ่มตัวอย่างอื่นเพื่อให้ได้ข้อมูล
ในการบริหารงานแนะแนวในบริบทที่แตกต่างกัน
ออกไป
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