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การพฒันาแนวทางการบรหิารงานแนะแนว โรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
Developing the guidance management guidelines for schools under 
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บทคัดย่อ 

การวจัิยครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัของการบริหารงาน แนะแนว
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20 และ 3) พัฒนาแนวทางการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร และครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จำานวน 134 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินองค์
ประกอบ ตัวชี้วัด และแนวทางการบริหารงานแนะแนว จำานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการบริหารงานแนะแนว โรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีองค์ประกอบ 5 ด้าน และตัวชี้วัด 26 ตัวชี้วัด 2) 
สภาพปจัจบุนัการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนในสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ส่วน
สภาพพงึประสงคก์ารบรหิารงานแนะแนว โรงเรยีนในสงักัดสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
20 โดยรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุดา้น 3) ผล
การประเมินแนวทางการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 20 ทั้ง 5 ด้าน 61 แนวทาง พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
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Abstract

This research purposes were: 1) to study elements and indicators of guidance 
management guidance for schools under the office of secondary educational service area 
20; 2) to study the present and desirable conditions of management guidance for schools 
under the office of secondary educational service area 20; and 3) to study the development 
of guidance management guidelines for schools under the office of secondary educational 
service area 20. The sample group were guidance teachers in schools under the office of 
secondary education service area 20 for 134 persons with stratifield sampling.The experts 
assessed the appropriateness of the components, indicators, and guiding principles of 10 
persons.The instruments used for this study were 5-level rating scale questionnaire,structured 
interview form,suitability and feasibility assessment form. The statistics used for data analysis 
were mean and standard deviation. 

The research results were as followed: 1) There were five elements and twenty six 
indicators of guidance management for schools under the office of secondary educational 
service area 20. 2) The present condition of guidance management for schools under 
the office of secondary educational service area 20 as a whole was at moderate level as 
well as each aspect. The desirable condition of guidance management for schools under 
the office of secondary educational service area 20 as a whole was at the highest level 
as well as each aspect. 3) The assessment on suitability and feasibility of the guidance  
management guidelines for schools under the office of secondary educational service area 
20 in 5 aspects and 61 guidelines as a whole were both at the highest levels as well as 
each aspect.

Keywords: developing guidelines, guidance management,secondary educational service 
area 20

บทนำา

ระบบของงานแนะแนว เป็นส่วนสำาคัญ
ที่จะทำาให้ผู้เรียนได้เกิดแนวคิด ทักษะ ส่งผลให้ผู้
เรียนรู้จักตนเองมากขึ้น โดยเป็นผู้ที่รู้จักเหตุรู้จัก
ผล มีการตัดสินใจที่ถูกต้องในการดำารงชีวิตอยู่
ในสังคม การแนะแนว จึงมีบทบาทสำาคัญ อย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาตนโดยรวมทั้งในด้านสติปัญญา 
อารมณ์ สังคม และจิตใจ ให้เป็นบุคคลที่สามารถ
บรูณาการความคดิ คา่นยิมประเพณ ีและวฒันธรรม 
เข้าสู่ชีวิตของความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสม 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 
2544 ระบุไว้ว่าจุดมุ่งหมายของการแนะแนวเป็น 
กระบวนการที่มุ่งสร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ
เหมะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบ
และพัฒนา ศักยภาพของตน มีทักษะการดำาเนิน
ชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม 
รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิด ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ และ
การพัฒนาตนสู่โลกอาชีพ และการมีงานทำา รวม
ทั้งดำาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้น
การแนะแนวจึงมีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาคน
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โดยองค์รวมทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม 
และจติใจ ใหเ้ปน็บคุคลทีส่ามารถบรูณาการความ
คิด ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
เข้าสู่วิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การแนะแนวไดข้อ้คน้พบเกีย่วกบัสภาพและปญัหา
ของการดำาเนนิงานแนะแนวในดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่1. 
การบรหิารงานแนะแนว พบวา่ ครแูนะแนวมภีาระ
งานมาก และต้องรบัผิดชอบหนา้ทีอ่ืน่ๆ มโีรงเรยีน
สว่นน้อยทีจ่ดับรกิารครบทัง้ 5 ดา้น และขาดความ
ชดัเจนในการจัดทำาแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิาร
แนะแนว 2. คุณสมบัติของครูแนะแนว พบว่า ครู
แนะแนวสว่นใหญไ่มไ่ดจ้บการศกึษาดา้นการแนะแนว 
3. การจัดกิจกรรมแนะแนว พบว่า ยังไม่สนองจุด
มุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้ได้รับมอบ
หมายในการจัดกิจกรรมแนะแนวยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรม 
4. บริการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า ครูแนะแนว
ขาดความรูแ้ละทักษะในการใชเ้ครือ่งมือมาตรฐานใน
การศกึษานกัเรียนเปน็รายบคุคล ขาดความรว่มมือ
จากครูอาจารย ์และยงัพบวา่ขอ้มลูของนกัเรยีนยงั
ไมเ่ป็นปจัจบุนั 5. บรกิารสนเทศ พบวา่ ครแูนะแนว
มปีญัหาเกีย่วกบัการสรรหาและการติดต่อวทิยากรที่
มคีวามรูค้วามสามารถด้านตา่งๆ ขาดการใหค้วาม
สำาคญักบัระบบสารสนเทศเพราะขาดความชำานาญ
ในการใช้เทคโนโลยี 6. บริการให้คำาปรึกษา พบ
ว่า ครูแนะแนวมีปัญหาด้านการวางแผนงานและ
การปฏิบัติการให้คำาปรึกษา 7. บริการจัดวางตัว
บคุคล พบวา่ ครแูนะแนวมปีญัหาในการจดัหางาน
ใหน้กัเรยีนทำาในชว่งเวลาวา่ง เนือ่งจากนกัเรยีนไม่
เหน็ความสำาคญัของการใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ 
8. บริการติดตามผล พบว่า ครูแนะแนวมีปัญหา
เกีย่วกบัการสำารวจปญัหาการว่างงานของศษิย์เกา่ 
การติดตามและประเมินผลนักเรียนนักศึกษาที่ลา
ออกจากการศกึษาระหว่างปกีารศกึษา การใหแ้ละ
ส่งข้อมูลกลับคืนตามวันและเวลาท่ีกำาหนด และ
การวิจัยโน้มความต้องการทำางานของผู้สำาเร็จการ
ศึกษา (ดวงจิตร อุทาน. 2555: เว็บไซต์) 

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา 
และมีความสุข ท่ามกลางสภาพสังคมปัจจุบันนับ
เป็นสิ่งยากย่ิง โดยเฉพาะในยุคที่สังคมโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ส่งผลกระทบโดยตรงและโดยทางอ้อมต่อ
การดำาเนินชีวิตของคนทุกเพศ ทุกช่วงวัยของชีวิต 
ปญัหาสังคมไดท้วคีวามซบัซอ้นรนุแรงขึน้ทกุขณะ ไม่
ว่าจะเปน็ปญัหาการมีค่านยิมฟุง้เฟ้อ การเลียนแบบ 
การแพรร่ะบาดของสารเสพติด การกอ่อาชญากรรม 
การทำาแทง้ การฆ่าตวัตาย ความอ่อนไหวทางจติใจ 
ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุสำาคัญ คือ บุคคลไม่รู้
จักตนเองและสภาพแวดล้อมท่ีดีพอ ขาดทักษะ
การคิดตัดสินใจแก้ปัญหา และไม่สามารถปรับตัว
ในสถานการณ์ต่างๆได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2544: 2) จากปญัหาดงักล่าว ผูว้จิยัมคีวามสนใจที่
จะศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารงานแนะแนว
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา
เขต 20 เพ่ือยกระดับการดำาเนินงานการบริหาร
งานแนะแนวให้มมีาตรฐานและบังเกิดประสทิธผิล
สงูสดุ แล้วยงัจะเปน็ประโยชน์ตอ่การบรหิารจดัการ
คณุภาพการศกึษา รวมถึงการปฏริปูการเรยีนรูแ้ละ
เปน็การสนองยทุธศาสตรด์า้นการศกึษาของทอ้งถิน่ 
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 20 ต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบและตวัช้ีวดัของ
การบรหิารงานแนะแนว โรงเรยีนในสงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

2. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพทีพ่งึ
ประสงคข์องการบรหิารงานแนะแนวโรงเรียนในสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
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วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะที ่1 การศกึษาองคป์ระกอบของการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

1. วิธดีำาเนินการ มีดงันี ้1) ศึกษาเอกสาร 
ตำารา งานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานแนะแนว 
2) สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบและตวัชีว้ดัจากขัน้ตอน
ที ่1 3) ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบ
และตวัชีว้ดัโดยผูท้รงคณุวฒุจิำานวน 5 คน 4) ปรบั
แก้องค์ประกอบและตวัชีว้ดัตามคำาแนะนำาของผูท้รง
คณุวฒุ ิ5)สรปุองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัการบรหิาร
งานแนะแนว

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีบทบาทในการให้
ข้อชี้แนะ คำาแนะนำา และประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบ และตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน 5 คน

 3. เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ได้แก่ แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัดการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 แบ่งเป็น 
2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั และ ตอนที ่2 เปน็คำาถามปลายเปดิ

4. การวิเคราะหข้์อมลู ไดจ้ากการวเิคราะห์
แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหาร
งานแนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 โดยใช้ค่าเฉลีย่และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที ่2 การศกึษาสภาพปจัจุบนั สภาพ
ทีพ่งึประสงคข์องการบรหิารงานแนะแนว โรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 20

1. วิธีดำาเนนิการ มดีงันี ้1) นำาผลการศกึษา
องค์ประกอบและตัวชี้วัดในระยะที่ 1 มาใช้ในการ
สรา้งแบบสอบถาม 2) เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่
ตัวอย่าง และ 3) วิเคราะห์ข้อมูล 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1 ประชากร ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูแนะแนว สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 20 จำานวนโรงเรยีน 63 โรงเรยีน 
จำาแนกเป็นผู้บริหาร จำานวน 94 คน ครูแนะแนว 
จำานวน 63 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 157 คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร และครู
แนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 จำานวน 134 คน จำาแนก
เป็นผู้บริหาร จำานวน 84 คน ครูแนะแนว จำานวน 
50 คน โดยการเทียบจำานวนประชากรทั้งหมด
กับตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie 
and Morgan และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling Technique) ให้
ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 

 3. เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ี
พึงประสงค์ของการบริหารงานแนะแนวโรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 20 ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และตอนที่ 
3 เป็นคำาถามปลายเปิด

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้จากวิเคราะห์
แบบสอบถามสภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่งึประสงค์
การบรหิารงานแนะแนวโรงเรยีนในสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 วิเคราะห์
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
งานแนะแนว โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

 1. วิธีดำาเนินการ มีดังนี้ 1) วิเคราะห์
หาความตอ้งการจำาเปน็ในการบรหิารงานแนะแนว 
2) สมัภาษณเ์ชงิลกึจากผู้ทรงคุณวฒุ ิจำานวน 8 คน 
3) สังเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ ์4) รา่ง
แนวทางการพฒันาการบรหิารงานแนะแนวโรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
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เขต 20 และ 5) ประเมนิแนวทาง โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ
จำานวน 5 คน

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2.1 กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาการบรหิารงานแนะแนวโรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 20 ได้แก่ ผู้บริหารและครูแนะแนว จำานวน 
8 คน จำาแนกเป็นผู้บริหาร จำานวน 4 คน และครู
แนะแนว จำานวน 4 คน

2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน

3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ไดแ้กแ่บบสมัภาษณแ์ละแบบประเมินแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
20 แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถาม ปลายปิดชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และ ตอนที่ 2 เป็น
คำาถามปลายเปิด 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้กก่ารวเิคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหาร
และครูแนะแนว จำานวน 8 คน เกี่ยวกับแนวทาง
การพฒันาการบรหิารงานแนะแนวโรงเรยีนในสงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากแบบประเมินแนวทางการพัฒนาการบริหาร
งานแนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 โดยใช้ค่าเฉลีย่และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

1. องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัการบริหารงาน
แนะแนว โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามธัยมศกึษา เขต 20 มอีงคป์ระกอบของงาน
แนะแนว 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสำารวจข้อมูล 

มี 8 ตัวชี้วัด 2)ด้านข้อมูลสารสนเทศ มี 3 ตัวชี้วัด 
3) ด้านการให้คำาปรึกษา มี 3 ตัวชี้วัด 4)ด้านการ
จัดวางตัวบุคคล มี 8 ตัวชี้วัด 5) ด้านการติดตาม
และประเมินผล มี 4 ตัวชี้วัด

2. สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์

 1. สภาพปัจจุบันการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมือ่พิจารณาเปน็รายดา้นพบวา่อยู่
ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำาดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ 1) ด้านการจัดวางตัวบุคคล 2) ด้าน
การให้คำาปรึกษา 3) ด้านการสำารวจข้อมูลและ
ด้านข้อมูลสารสนเทศ และ 4) ด้านการติดตาม
และประเมินผล ตามลำาดับ 

 2. สภาพพึงประสงค์การบริหารงาน
แนะแนว โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำาดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ 1) ด้านการสำารวจข้อมูล 2) ด้านการ
ให้คำาปรึกษา 3) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 4) ด้าน
การจัดวางตัวบุคคล และ 5) ด้านการติดตามและ
ประเมินผล ตามลำาดับ

 3. แนวทางการพัฒนาการบริหาร
งานแนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ได้ 61 แนวทาง
ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสำารวจข้อมูล มี 15 
แนวทาง ได้แก่ 1.ครูจัดทำาแบบบันทึกประวัติส่วน
ตวัของนกัเรียน 2. ครูจัดทำาบนัทึกการเย่ียมบา้น 3. 
ครจัูดทำาแบบบันทกึขอ้มูลด้านสขุภาพของนกัเรยีน 
4. ครสูำารวจขอ้มลูด้านสุขภาพของนกัเรยีน 5. ครูมี
แบบบนัทกึพฤตกิรรมของนกัเรยีน 6. ครมูรีายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 7. ครูมีการ
ทดสอบความสามารถหรือความถนัดของนักเรียน 
โดยใชแ้บบทดสอบตา่งๆ 8. ครปูระชาสมัพันธช์อ่ง
ทางการทดสอบความสามารถหรือความถนดัใหกั้บ
นกัเรยีน 9. ครใูหน้กัเรยีนทำาแบบวดัเจตคตแิละคา่
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นิยมด้านต่างๆ 10. ครูมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
เกีย่วกบัเจตคติและค่านยิมดา้นต่างๆ11. ครสูำารวจ
ข้อมูลการร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 12. ครู
มีแบบทดสอบพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์
ของนักเรียน 13. ครูมีรายงานบันทึกพัฒนาการ
ด้านสังคมและอารมณ์ของนักเรียน 14. ครูจัด
ทำาแบบสำารวจความมุ่งหวังด้านต่างของนักเรียน
ในอนาคต 15. ครูจัดทำารายงานการสำารวจ การ
วางแผนอนาคตในด้านต่างๆของนกัเรียน 2) ดา้น
ข้อมูลสารสนเทศ มี 8 แนวทาง ได้แก่ 1. ครูและ
ผู้บริหารให้ข้อมูลด้านการศึกษาทั้งในปัจจุบันและ
การศกึษาตอ่ในอนาคต 2. ครูใหข้อ้มลูดา้นทนุการ
ศกึษาและการขอทนุการศึกษาแกน่กัเรยีน 3. ครใูห้
ข้อมูลและให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพต่างๆ 4. ครูทำาหน้าที่ประสานกับหน่วยงาน
อืน่เพ่ือฝกึอาชพีให้กบันักเรยีน 5. ครปูระชาสัมพนัธ์
การรบัสมคัรงานของหน่วยงานตา่งๆใหก้บันกัเรยีน 
6. ครแูละผูบ้รหิารใหข้อ้มลูดา้นตา่งๆของโรงเรยีน
เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในโรงเรียนได้ 
7. ครูประชาสัมพันธ์ช่องทางในการสำารวจความ
ถนดั ความสนใจ จดุเด่นและจดุดอ้ยของตนเองให้
กับนักเรียน 8. ครูให้ข้อมูลช่องทางในการพัฒนา
สขุภาพ บคุลกิภาพและการเสรมิสรา้งทกัษะชีวิตให้
กับนักเรยีน 3) ดา้นการใหค้ำาปรกึษา ม ี8 แนวทาง 
ไดแ้ก่ 1. ครูมกีารใหค้ำาปรกึษาด้านการเรยีน 2. ครู
ให้คำาปรึกษาในการวางแผนด้านการศึกษาต่อทั้ง
ในสายอาชีพและสายวิชาการ 3. ครูให้คำาปรึกษา
เกี่ยวกับทุนการศึกษาและการขอทุนการศึกษา 4. 
ครูให้คำาปรึกษาด้านการเลือกอาชีพให้แก่นักเรียน 
5. ครูให้คำาปรึกษาเก่ียวกับช่องทางเพื่อการเข้าสู่
อาชีพต่างๆ 6. ครูให้คำาปรึกษาหรือแนะนำาอาชีพ
ที่สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน 7. ครู
ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจำาวันของนักเรียน 8. ครูให้คำาปรึกษาเกี่ยว
กับปัญหาหรือการปรับตัวในครอบครัวและเพื่อน 
4) ด้านการจัดวางตัวบุคคล มี 21 แนวทาง ได้แก่ 
1. ครูและผู้บริหารเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น 2. ครู

และผู้บริหารจัดหา หรือจัดเตรียมอุปกรณ์อำานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 3. ครู
คัดกรองนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา 4. ครู
จัดหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้
กับนักเรียน 5. ครูแนะนำาอาชีพที่นักเรียนสามารถ
ทำาไดใ้นขณะทีก่ำาลงัศกึษาอยู ่6. ครแูนะนำาแนวทาง
เก่ียวกับการศกึษาต่อดา้นวชิาการแก่นักเรียน 7.ครู
จดัหาทนุการศึกษาหรอืโควตา้ดา้นการศกึษาตอ่ให้
กับนักเรียน 8. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
ฝึกอาชีพ 9. ครูมีการประสานกับสถานศึกษาด้าน
วิชาชีพเพื่อเข้าแนะแนวการศึกษา 10. ครูแนะนำา
สถานศกึษาดา้นวชิาชพีใหก้บันกัเรยีน 11. ครแูละผู้
บรหิารประสานกบัหน่วยงานข้างนอกเพือ่ฝกึอาชพี
ใหก้บันกัเรยีน 12. ครเูปน็สือ่กลางระหวา่งนกัเรยีน
กับนายจา้ง 13. ครฝึูกเทคนคิการสมัครงานและการ
สัมภาษณ์งานให้กับนักเรียน 14. ครูและผู้บริหาร
จดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพใหก้บันกัเรยีน 15. 
ครแูละผูบ้รหิารจดัค่ายหรอืกจิกรรมเพือ่เชือ่มความ
สัมพันธ์ภายในโรงเรียน 16. ครูและผู้บริหารจัด
กิจกรรมเสริมสร้างคณุลกัษณะเพือ่ใหน้กัเรียนปรับ
ตัวเข้ากับสังคมได ้17. ครูและผู้บริหารเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เขา้ร่วมกจิกรรมทีห่น่วยงานอืน่จดัขึน้ 
18. ครมูกีารคดัเลือกนักเรยีนเพือ่รบัทนุดา้นตา่งๆ 
19. ครแูนะนำาแนวทางในการแสวงหาทนุการศกึษา
ให้กับนักเรียน 20. ครูมีการคัดกรองนักเรียนที่จะ
ขอทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 21. ครูจัดทำารายงาน
เกีย่วกบัการดำาเนนิงานกองทนุใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 
5) ด้านการติดตามและประเมินผล มี 9 แนวทาง 
ได้แก่ 1. ครูมีการติดตามข้อมูลด้านผลการศึกษา
ของนักเรียนแต่ละภาคเรียน 2. ครูมีการติดตาม
ข้อมูลด้านสุขภาพ สังคมและอารมณ์ของนักเรียน 
3. ครูมีการตดิตามขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมของนักเรียน 
4. ครูมีการติดตามข้อมูลด้านการศึกษาต่อของ
นักเรียนศิษย์เก่า 5. ครูมีการติดตามข้อมูลด้าน
การประกอบอาชีพของนักเรียนศิษย์เก่า 6. ครูมี
การติดตามข้อมูลด้านการศึกษาต่อของนักเรียนที่
ออกกลางคัน 7. ครูมีการติดตามข้อมูลด้านการ
ประกอบอาชีพของนกัเรยีนทีอ่อกกลางคนั 8. ครทูำา
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วิจัยเพือ่ตดิตามและประเมินผลการศกึษานักเรยีน 
9. ครูมีบันทึกติดตามและประเมินผลด้านอารมณ์
และสังคมของนักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษ

อภิปรายผล

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหาร
งานแนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีองค์ประกอบ 5 
ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการสำารวจข้อมูล 2.ด้านข้อมูล
สารสนเทศ 3.ด้านการให้คำาปรึกษา 4.ด้านการ
จัดวางตัวบุคคล 5.ด้านการติดตามและประเมิน
ผล และตัวชี้วัด 27 ตัวชี้วัด สอดคล้องกับ พนม 
ล้ิมอารีย์ (2533: 44)สรุปองค์ประกอบงาน
แนะแนวได้ 5 ด้าน คือ 1. บริการเก็บรวบรวม
ข้อมูลนักเรียน เป็นรายบุคคล 2.บริการสนเทศ 
3. บริการให้คำาปรึกษา 4. บริการจัดวางตัวบุคคล 
5. บริการติดตามผล สอดคล้องกับ มาลิณี จุโฑ
ปะมา (2552: 89 - 106) สรุปว่าองค์ประกอบ
งานแนะแนวประกอบด้วย 1. การศึกษารวบรวม
ข้อมูล (Individual Inventory Service) 2. บริการ
สารสนเทศ (Information Service) 3. การให้คำา
ปรึกษา (Counseling Service) 4. การจัดวางตัว
บุคคล (Placement Service) 5. บริการติดตาม
ผล (Follow - up Service) สอดคล้องกับ รังสรรค์ 
โฉมยา (2553: 31) สรปุองค์ประกอบงานแนะแนว
ไวด้งันี ้1. การสำารวจขอ้มลูนกัเรยีนเปน็รายบคุคล 
2. บริการข้อมูลสารสนเทศ 3. บริการด้านการให้
คำาปรึกษา 4. บริการจัดวางตัวบุคคล 5. การวิจัย
และตดิตามประเมนิผลงานแนะแนว สอดคลอ้งกบั 
สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554: 4) 
สรุปไว้ว่าการดำาเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา
ต้องจัดให้มีกระบวนการแนะแนวทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
1.ดา้นการสำารวจขอ้มลู 2. ดา้นขอ้มลูสารสนเทศ 3. 
ด้านการให้คำาปรึกษา 4. ด้านการจัดวางตัวบุคคล 
5. ด้านการติดตามและประเมินผล 

2. สภาพปจัจบุนัและสภาพพงึประสงคก์าร

บริหารงานแนะแนวโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

2.1 สภาพปจัจบุนัการบรหิารงานแนะแนว
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับ เศกศัย อาศัยราช (2548: 
63-65) ไดท้ำาการวจัิยเร่ือง การบรหิารงานแนะแนว
ของโรงเรยีนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ผลการ
ศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานแนะแนวตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหาร
โรงเรยีน ครแูนะแนว และครทูีป่รึกษาโรงเรยีนการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ที่พบว่าโดยรวมสภาพการ
บรหิารงานแนะแนวอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคล้อง
กับ นฤมล จันทรนิยม (2550: 70-71) ได้ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการบรหิารงานแนะแนวของ
ผู้บริหารกับการปฏิบัติงานแนะแนวในโรงเรียน
อาชวีศกึษาเอกชนจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ทีพ่บ
วา่สภาพการปฏบิติังานแนะแนวในโรงเรียนภาพรวม
อยูใ่นระดับปานกลาง เม่ือพจิารณาสภาพการบรหิาร
งานแนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 20 เปน็รายดา้น พบวา่ 
1)ด้านการจัดวางตัวบุคคล สอดคล้องกับ เศกศัย 
อาศัยราช (2548: 63-65) ; นฤมล จันทรนิยม 
(2550: 70-71) ; เชาวนา อมรส่งเจริญ (2553: 
58-59) ที่พบว่าสภาพการบริหารงานแนะแนว
ด้านการจัดวางตัวบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง 2) 
ดา้นการใหค้ำาปรกึษา สอดคลอ้งกบั เศกศยั อาศยั
ราช (2548: 63-65) ; นฤมล จันทรนิยม (2550: 
70-71) ; เชาวนา อมรส่งเจริญ (2553: 58-59) 
ที่พบว่าสภาพการบริหารงานแนะแนวด้านการให้
คำาปรึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง 3) ดา้นการสำารวจ
ข้อมูล สอดคล้องกับ นฤมล จันทรนิยม (2550: 
70-71) ทีพ่บวา่สภาพการบรหิารงานแนะแนวดา้น
การสำารวจข้อมูล อยู่ในระดับปานกลาง 4) ด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ สอดคล้องกับ เศกศัย อาศัย
ราช (2548: 63-65) ; นฤมล จันทรนิยม (2550: 
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70-71) ทีพ่บวา่สภาพการบรหิารงานแนะแนวดา้น
ข้อมูลสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง 5) ด้าน
การติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับ เศกศัย 
อาศัยราช (2548: 63-65) ; นฤมล จันทรนิยม 
(2550: 70-71) ที่พบว่าสภาพการบริหารงาน
แนะแนวด้านการติดตามและประเมินผล อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

2.2 สภาพพึงประสงค์การบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำาดับจากมากไป
นอ้ย ไดแ้ก ่1) ดา้นการตดิตามและประเมนิผล 2) 
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านการให้คำาปรึกษา และ
ด้านการจัดวางตัวบุคคล และ 3) ด้านการสำารวจ
ข้อมูล ตามลำาดับ 

3. การพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
แนะแนวโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบด้วย 5 ด้าน 
ได้แก่ 

3.1 ดา้นการสำารวจขอ้มลู ไดแ้ก ่1) ครจัูด
ทำาแบบบนัทกึประวตัสิว่นตวัของนกัเรยีน 2) ครูจดั
ทำาบันทึกการเยี่ยมบ้าน 3) ครูจัดทำาแบบบันทึก
ข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียน 4) ครูมีการสำารวจ
ขอ้มลูดา้นสขุภาพของนกัเรยีน 5) ครมูแีบบบันทกึ
พฤตกิรรมของนกัเรยีน 6) ครูมรีายงานผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีน 7) ครมูกีารทดสอบความ
สามารถหรือความถนัดของนักเรียน โดยใช้แบบ
ทดสอบต่างๆ 8) ครูประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ทดสอบความสามารถหรอืความถนดัใหก้บันกัเรยีน 
9) ครใูหน้กัเรยีนทำาแบบวดัเจตคตแิละคา่นิยมดา้น
ต่างๆ 10) ครูมีการพูดคุยแลกเปล่ียนเกี่ยวกับ
เจตคตแิละคา่นยิมดา้นตา่งๆ 11) ครมูกีารสำารวจ
ขอ้มลูการรว่มกจิกรรมภายนอกโรงเรยีน 12) ครูมี
แบบทดสอบพฒันาการดา้นสงัคมและอารมณ์ของ
นักเรียน 13) ครูมีรายงานบันทึกพัฒนาการด้าน
สังคมและอารมณ์ของนักเรียน 14) ครูจัดทำาแบบ

สำารวจความมุง่หวงัดา้นตา่งของนกัเรยีนในอนาคต 
15) ครูจดัทำารายงานการสำารวจ การวางแผนอนาคต
ในด้านต่างๆของนักเรียน ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับ ธัญญะ เนียมแตง (2547: 69-74) ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนางานแนะแนวโรงเรียนบ้านปงของ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 
3 จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า แนวทาง
การพัฒนาระบบงานแนะแนวโรงเรียนบ้านปงของ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 
3 จังหวัดเชียงราย ด้านการสำารวจข้อมูล นักเรียน
ต้องการให้ครูประจำาชัน้เกบ็ขอ้มูลให้ครอบคลมุทุก
ด้านอย่างทัว่ถงึ และเรยีงลำาดับความจำาเปน็ในการ
ช่วยเหลือไว้ สอดคล้องกับ ภาดี ขุนนนท์ (2552: 
57-59) ไดว้จิยัเรือ่ง การศกึษาแนวทางการบรหิาร
งานแนะแนวโดยการสร้างเครือข่ายของสถานศกึษา
สงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ผลการ
ศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารงานแนะแนวโดย
การสร้างเครอืขา่ยของสถานศกึษาสงักดัอาชวีศกึษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการศึกษารวบรวม
ข้อมูลของผู้เรียน เยี่ยมบ้านผู้เรียน 

3.2 ดา้นขอ้มลูสารสนเทศ ไดแ้ก ่1) ครแูละ
ผู้บริหารให้ข้อมูลด้านการศึกษาทั้งในปัจจุบันและ
การศกึษาตอ่ในอนาคต 2) ครใูหข้อ้มลูด้านทนุการ
ศึกษาและการขอทุนการศึกษาแก่นักเรียน 3) ครู
ใหข้อ้มลูและใหค้วามกระจา่งเกีย่วกบัการประกอบ
อาชพีตา่งๆ 4) ครทูำาหนา้ทีป่ระสานกบัหนว่ยงาน
อืน่เพือ่ฝกึอาชพีใหก้บันกัเรยีน 5) ครูประชาสมัพนัธ์
การรบัสมคัรงานของหน่วยงานตา่งๆใหก้บันกัเรยีน 
6) ครแูละผูบ้ริหารใหข้อ้มลูดา้นตา่งๆของโรงเรยีน
เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในโรงเรียนได้ 
7) ครูประชาสัมพันธ์ช่องทางในการสำารวจความ
ถนดั ความสนใจ จดุเด่นและจดุดอ้ยของตนเองให้
กับนักเรียน 8) ครูให้ข้อมูลช่องทางในการพัฒนา
สุขภาพ บุคลิกภาพและการเสริมสร้างทักษะชีวิต
ให้กับนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญญะ เนียมแตง 
( 2547: 69-74) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนางาน
แนะแนวโรงเรียนบ้านปงของ สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย 
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ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาระบบงาน
แนะแนวโรงเรียนบ้านปงของ สังกัดสำานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย 
ดา้นการใหบ้ริการงานสารสนเทศ นกัเรยีนตอ้งการ
ให้ทางโรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลในรูปของเสียงตาม
สาย จดัฉายวดีทิศันใ์หค้วามรู้ ดา้นตา่งๆ เชน่ ดา้น
อาชีพการศึกษาต่อ ความรู้รอบตัวและพาไปตาม
แหล่งเรียนรู้ สอดคล้องกับ ภาดี ขุนนนท์ (2553: 
57-59) ได้วจิยัเรือ่ง การศกึษาแนวทางการบรหิาร
งานแนะแนวโดยการสรา้งเครอืขา่ยของสถานศกึษา
สังกดัอาชวีศกึษาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ผลการ
ศึกษาพบว่า แนวทางการบริหารงานแนะแนวโดย
การสร้างเครอืขา่ยของสถานศกึษาสงักดัอาชวีศกึษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านงานสารสนเทศ
ประกอบด้วย 5 รายการ เช่นปรับปรุงข้อมูลของ
เครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน ประสานงาน กับสถาน
ประกอบการเกีย่วกับข้อมลูการประกอบอาชีพ เช่น 
แผ่นพับ หรือวารสาร 

3.3 ด้านการให้คำาปรึกษา ได้แก่ 1) ครูมี
การใหค้ำาปรกึษาดา้นการเรยีน 2) ครใูหค้ำาปรกึษา
ในการวางแผนด้านการศึกษาต่อทั้งในสายอาชีพ
และสายวิชาการ 3) ครูให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับทุน
การศึกษาและการขอทุนการศึกษา 4) ครูให้คำา
ปรึกษาด้านการเลือกอาชีพให้แก่นักเรียน 5) ครู
ให้คำาปรึกษาเก่ียวกับช่องทางเพื่อการเข้าสู่อาชีพ
ตา่งๆ 6) ครใูหค้ำาปรกึษาหรอืแนะนำาอาชีพทีส่รา้ง
รายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน 7) ครูให้คำา
ปรกึษาเกีย่วกบัปญัหาตา่งๆทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจำา
วนัของนกัเรยีน 8) ครใูหค้ำาปรกึษาเกีย่วกับปญัหา
หรอืการปรบัตวัในครอบครวัและเพือ่น สอดคลอ้ง
กับ ธัญญะ เนียมแตง (2547: 69-74) ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนางานแนะแนวโรงเรียนบ้านปงของ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 
3 จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า แนวทาง
การพัฒนาระบบงานแนะแนวโรงเรียนบ้านปงของ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 
3 จังหวัดเชียงราย ด้านการให้คำาปรึกษาต้องการ
ให้ครูประจำาชั้นมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นกันเองกับ

นกัเรยีน ตอ้งการใหช้่วยเหลือทางดา้นการปรับตวั 
ความยากจน ปัญหาครอบครัว จัดครูแนะแนวไว้
ประจำาห้องแนะแนว เพื่อสะดวกในการปรึกษา 
ให้คำาปรึกษาเป็นเวลา และหลังจากนักเรียนที่
ประสบปัญหามาใช้บริการงานแนะแนวแล้วให้ครู
ประจำาชั้นทำาหน้าที่ แนะแนวติดตามนักเรียนที่ได้
รบัการชว่ยเหลอื ทางดา้นการเรยีนและการพฒันา
ตนเองก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับ 
ภาดี ขุนนนท์ (2553: 57-59) ได้วิจัยเรื่อง การ
ศกึษาแนวทางการบรหิารงานแนะแนวโดยการสรา้ง
เครือข่ายของสถานศกึษาสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวดั
พระนครศรอียธุยา ผลการศกึษาพบวา่ แนวทางการ
บรหิารงานแนะแนวโดยการสรา้งเครอืขา่ยของสถาน
ศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านงานให้คำาปรึกษา ประกอบด้วย 5 รายการ 
เชน่ ขอความชว่ยเหลอืจากสมาชกิเครอืขา่ยในการ
ให้คำาปรึกษา แก่ผู้เรียน ประสานงานกับสมาชิก
เครือข่ายที่มีความชำานาญในวิชาชีพเฉพาะทางมา
ให้คำาปรึกษาแก่ผู้เรียน 

3.4 ดา้นการจดัวางตวับคุคล ได้แก ่1) ครู
และผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรม
ส่งเสริมการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น 2) ครูและผู้
บริหารจัดหา หรือจัดเตรียมอุปกรณ์อำานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 3) ครูคัดกรอง
นกัเรียนเพ่ือเข้ารบัทุนการศึกษา 4) ครจัูดหาอาชพี
เสริมเพือ่สรา้งรายไดร้ะหวา่งเรยีนใหก้บันกัเรยีน 5) 
ครูแนะนำาอาชีพที่นักเรียนสามารถทำาได้ในขณะที่
กำาลังศึกษาอยู่ 6) ครูแนะนำาแนวทางเกี่ยวกับการ
ศึกษาต่อด้านวิชาการแก่นักเรียน 7) ครูจัดหาทุน
การศกึษาหรอืโควตา้ดา้นการศกึษาตอ่ใหก้บันกัเรยีน 
8) ครูจดักจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่นน้การฝกึอาชีพ 9) 
ครูมีการประสานกับสถานศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อ
เขา้แนะแนวการศกึษา 10) ครแูนะนำาสถานศกึษา
ด้านวิชาชีพให้กับนักเรียน 11) ครูและผู้บริหาร
ประสานกบัหนว่ยงานขา้งนอกเพ่ือฝกึอาชพีใหก้บั
นักเรียน 12) ครูเป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียนกับ
นายจ้าง 13) ครูฝึกเทคนิคการสมัครงานและการ
สัมภาษณ์งานให้กับนักเรียน 14) ครูและผู้บริหาร
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จัดกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิสขุภาพใหก้บันักเรยีน 15) 
ครแูละผูบ้รหิารจดัคา่ยหรอืกจิกรรมเพือ่เชือ่มความ
สัมพันธ์ภายในโรงเรียน 16) ครูและผู้บริหารจัด
กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณลกัษณะเพือ่ใหน้กัเรยีนปรบั
ตวัเขา้กบัสงัคมได้ 17) ครูและผูบ้ริหารเปิดโอกาส
ให้นักเรยีนไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีห่นว่ยงานอืน่จดัขึน้ 
18) ครมูกีารคดัเลอืกนักเรยีนเพือ่รบัทนุดา้นตา่งๆ 
19) ครแูนะนำาแนวทางในการแสวงหาทนุการศกึษา
ให้กับนักเรียน 20) ครูมีการคัดกรองนักเรียนที่จะ
ขอทนุใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 21) ครูจัดทำารายงาน
เกีย่วกบัการดำาเนนิงานกองทนุใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 
ซึ่งสอดคล้องกับ ภาดี ขุนนนท์ (2553: 57-59) 
ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารงาน
แนะแนวโดยการสร้างเครอืขา่ยของสถานศึกษาสงักดั
อาชีวศกึษาจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ผลการศกึษา
พบวา่ แนวทางการบรหิารงานแนะแนวโดยการสรา้ง
เครอืขา่ยของสถานศกึษาสงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา เช่นประสานงานเครือข่ายเพื่อ
ช่วยเหลือผู้เรียน ประสานงานสถานประกอบการ
เพื่อจัดหางานให้ผู้เรียน

3.5 ด้านการติดตามและประเมนิผล ไดแ้ก่ 
1) ครูมีการติดตามข้อมูลด้านผลการศึกษาของ
นักเรยีนแต่ละภาคเรยีน 2) ครูมีการติดตามขอ้มูล
ดา้นสุขภาพ สังคมและอารมณข์องนกัเรยีน 3) ครู
มีการติดตามข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักเรียน 
4) ครูมีการติดตามข้อมูลด้านการศึกษาต่อของ
นักเรียนศิษย์เก่า 5) ครูมีการติดตามข้อมูลด้าน
การประกอบอาชีพของนักเรียนศิษย์เก่า 6) ครูมี
การติดตามข้อมูลด้านการศึกษาต่อของนักเรียนที่
ออกกลางคัน 7) ครูมีการติดตามข้อมูลด้านการ
ประกอบอาชพีของนกัเรยีนทีอ่อกกลางคนั 8) ครทูำา
วิจัยเพือ่ตดิตามและประเมินผลการศกึษานักเรยีน 
9) ครมีูบนัทกึตดิตามและประเมนิผลดา้นอารมณ์
และสังคมของนกัเรยีนกลุม่เดก็พเิศษ สอดคลอ้งกบั 
ภาดี ขุนนนท์ (2553: 57-59) ได้วิจัยเรื่อง การ
ศกึษาแนวทางการบริหารงานแนะแนวโดยการสร้าง
เครอืขา่ยของสถานศกึษาสงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดั

พระนครศรอียธุยา ผลการศกึษาพบวา่ แนวทางการ
บรหิารงานแนะแนวโดยการสรา้งเครอืขา่ยของสถาน
ศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านงานตดิตามและประเมินผล เช่น ตดิตามผู้เรยีน
ที่ได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกเครือข่าย จัดให้มี
กลอ่งรบัฟงัความคดิเหน็ จดัทำาสถติผิูเ้รยีนทีจ่บการ
ศกึษา เชญิพ่อแม่ผูป้กครองมาประชมุทกุภาคเรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ไปใช้

1.1 จากผลการศกึษา พบวา่สภาพปจัจบุนั
การบรหิารงานแนะแนว โรงเรยีนในสงักัดสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันมากที่สุด คือ ด้านการจัด
วางตัวบุคคล จึงควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ดี
ยิง่ขึน้ ดา้นท่ีมคีา่เฉลีย่สภาพปจัจบุนันอ้ยท่ีสดุดา้น
การติดตามและประเมินผล จึงควรมีการพัฒนา
ด้านนี้ให้มากที่สุด

1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศกึษาโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 20 สามารถนำาผลการพัฒนา
แนวทางการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ไปใช้ในการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนเพ่ือให้
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยต่อไป

2.1 ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่เสรมิใหก้ารบรหิาร
งานแนะแนวประสบผลสำาเร็จโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
เพ่ือนำามาพัฒนาแนวทางการบริหารงานแนะแนว
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.2 ควรศึกษาสภาพปจัจบัุนและสภาพพงึ
ประสงค ์กับกลุม่ตัวอยา่งอืน่เพือ่ให้ได้ขอ้มูลในการ
บริหารงานแนะแนวในบริบทที่แตกต่างกันออกไป
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