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55252355 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคญั : การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษานกัเรียน 
 นางสาวอมรรัตน์  สุดใจ : การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของงานแนะแนวโรงเรียนหวั
หินวิทยาคม. อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ผศ.วา่ท่ี พ.ต.ดร.นพดล เจนอกัษร . 165 หนา้. 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ (1) การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียน
กลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาและ (2) ผลการเปรียบเทียบการจดัการบริการ
การใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตาม
คุณลกัษณะ  กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนกลุ่มปกติจ านวน 40 คน  กลุ่มเส่ียงจ านวน 40 คน และกลุ่มมี
ปัญหาจ านวน 40 คน รวมทั้งส้ิน 120  คน   โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการ
บริการการให้ค  าปรึกษาของงานแนะแนวโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (frequency)     ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต  (mean)  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
ANOVA) ผลการวิจยัพบวา่ 
 1) การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียน
กลุ่มมีปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมีการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาทุกขั้นตอน   เม่ือ
พิจารณาจ าแนกตามรายด้านพบว่า การจัดการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ 
นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหา มีการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาตามขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 4 ขั้นตอน โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี การวางแผน การตรวจสอบ  
การปฏิบติัตามแผนและการปรับปรุงและพฒันาตามล าดบั 

2) การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่ม
เส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามคุณลกัษณะ คือ เพศ  อายแุละระดบัชั้น โดยภาพรวม 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                       บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร
ลายมือช่ือนกัศึกษา.........................................                         ปีการศึกษา 2556 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ  ...................................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

จ 
 

55252355 :  MAJOR : (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
KEY WORDS : COUNSELING  SERVICES  ADMINISTRATION 
  AMONRAT  SUDJAI : COUNSELING  SERVICES  ADMINISTRATION  OF 
HUAHINWITTAYAKHOM SCHOOL’S GUIDANCE SECTION. INDEPENDENT STUDY 
ADVISOR: ASST.PROF.MAJ. NOPADOL  CHENAKSARA , RTAR.,Ph.D. , 165 pp. 
 

 The purposes of the research were to find 1) the counseling services administration in 
normal, borderline and abnormal students and 2) the comparative of counseling services 
administration in normal, borderline and abnormal students classified by sex, aged and grade  
between the three sample groups, included 40 normal, 40 borderline and 40 abnormal students. 
The data was collect from 120 students by the research instrument questionnaire concerning the 
counseling services administration of Huahinwittayakhom School’s guidance section. The 
statistic used were frequency, percentage, means, standard deviation, t – test, and One – way 
ANOVA.  
 The findings revealed as follows 
 1) The counseling services administration of guidance in Huahinwittayakhom School, 
overall found that have the process of the counseling service management in every step. When 
concern in each aspect, have four process of counseling services administration in normal, 
borderline and abnormal students; ranking from the highest level to the lowest level as follow: 
Plan, Check, Do and Act. 
 2)  There were no significantly different between the counseling services administration 
in the groups of normal, borderline and abnormal students classified by sex, aged and grade.  
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กติติกรรมประกาศ 
  

การคน้ควา้อิสระเร่ือง “การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของงานแนะแนวโรงเรียนหัว
หินวิทยาคม”  ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความเมตตาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ ว่าท่ีพนัตรี ดร.นพดล  เจนอกัษร  
อาจารย์ผูค้วบคุมการค้นคว้าอิสระ   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ    และ อาจารย ์ดร. สายสุดา  เตียเจริญ ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ี
กรุณาให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆจนสมบูรณ์ และคณาจารยภ์าค
วิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา แนะน า สนบัสนุนและใหก้ าลงัใจดว้ยดีตลอด
มา ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ อาจารยค์ณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี          นางอรัญญา มหาแกว้   ครูช านาญการพิเศษ   โรงเรียน
พรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี  และนางชนิดา   อิงคสุวรรณ  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนพรหมา
นุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี  ผูท้รงคุณวฒิุท่ีกรุณาเสียสละเวลาใหค้วามอนุเคราะห์ตรวจสอบ  แกไ้ขและ
ใหค้  าแนะน าเพื่อความถูกตอ้งเหมาะสมของเคร่ืองมือการวิจยั และขอขอบคุณนกัเรียนโรงเรียนหวั
หินวิทยาคม ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงใหค้วามร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
อยา่งดี 

ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อสนั่นและคุณแม่วนัเพ็ญ  สุดใจ  ผูใ้ห้ทุกส่ิงท่ีดีงามและ
ก าลงัใจอย่างดียิ่งแก่ลูกเสมอมา ขอขอบคุณพี่น้องครอบครัวสุดใจ ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและ
สนบัสนุนในทุก ๆ เร่ือง  นอกจากน้ีขอขอบคุณส าหรับก าลงัใจ ความช่วยเหลือและค าแนะน าอนัมี
ค่าจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ นกัศึกษาปริญญาโทรุ่น 32/1  ภาควิชาการบริหารการศึกษาและเพื่อนๆ กลุ่ม
สหายท่ีท าใหง้านวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 

คุณค่าของการคน้ควา้อิสระเล่มน้ีขอมอบเพื่อทดแทนพระคุณบิดา  มารดา ครู  อาจารย ์
ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีไดเ้ล้ียงดู  อบรมสั่งสอน และให้ความเมตตาช่วยเหลือมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนัท่ีมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จของงานวิจยัในคร้ังน้ี 
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