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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 
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 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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บทที่ 1 
บทน า 

 
 ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการดา้นต่างๆของโลกยคุโลกาภิวฒัน ์ และความเปล่ียนแปลง
ทางสงัคม และเศรษฐกิจในปัจจุบนั  มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของบุคคล จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
พฒันาใหบุ้คคลสามารถปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิต เพื่อใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีคุณค่า และมี
ความสุข โดยมุ่งพฒันาคนเป็นส าคญั และจะตอ้งเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนืใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้
 การจดัการศึกษาโดย “ยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง” มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอยา่งเท่า
เทียม ทั้งในเมืองและชนบท พร้อมจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพส าหรับทุกคน การศึกษาจะน าไปสู่การ
สร้างความเขม้แขง็ของประชาชน ประชาชนท่ีเขม้แขง็และมีความรู้คือทุนท่ีมีพลงัในการต่อสูก้บั
ความยากจน1 ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 49 ก าหนดใหบุ้คคล
มีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
โดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย อีกทั้งผูย้ากไร้ ผูพ้กิารหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก ตอ้ง
ไดรั้บสิทธิและการสนบัสนุนจากรัฐเพื่อใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืนเช่นกนั2

ประกอบกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดใหก้ารศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคล และสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม และการสืบสายทางวฒันธรรมการ
สร้างสรรคค์วามกา้วหนา้วิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้มสงัคมแห่ง
การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต การจดัการศึกษาตอ้ง 
  
 
 
 
 

1กระทรวงศึกษาธิการ ,นโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาของกระ ทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2555 – 2558 [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 7 กนัยายน 2556 เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.sesa10.go.th/sesa10/data/mar55/26731-5198.pdf.    
 2 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย”, ราชกจิจานุเบกษา, [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 7 กนัยายน 2556  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sesa10.go.th/sesa10/data/mar55/1.pdf. 
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เป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ดว้ยหลกัการ
ทางการศึกษาท่ีวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละผูเ้รียนมีความส าคญั  

ท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตาม
ศกัยภาพ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน  

ค านึงถือความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์ 

ประกอบกบัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ของสงัคมและเทคโนโลยก่ีอใหเ้กิดทั้งผลดีและผลเสีย
ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัของบุคคล ท าใหเ้กิดความยุง่ยากซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน จ าเป็นตอ้ง
ปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวติใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีคุณค่ามีศกัด์ิศรี มีความสุข
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยัง่ยนื3 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่ง
พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยูร่่วมในสงัคมอยา่งมีความสุข บน
พื้นฐานของความเป็นไทยนั้น นอกจากการพฒันาผูเ้รียนทุกคนใหมี้ความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัซ่ึง
ไดก้ าหนดไวใ้นโครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ใหผู้เ้รียนรู้จกัตนเอง คน้พบความสามารถ 

ความถนดัของตนเอง เพื่อการพฒันาใหเ้ตม็ศกัยภาพ เห็นคุณค่าในการประกอบสมัมาชีพ ใหเ้ป็นผู ้
มีระเบียบวินยั ศีลธรรม จริยธรรม รู้จกับทบาทหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ การบ าเพญ็ประโยชน์ให้
ชุมชนสังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุก
ส่วนในสงัคมทั้งพอ่แม่ ผูป้กครอง ชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 กรมวชิาการ, คู่มอืครูประจ าช้ันและครูที่ปรึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2546), 20-
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การพฒันานกัเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ 
มีคุณธรรมจริยธรรม และวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงั โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา
นั้น นอกจากจะด าเนินการดว้ยการสนบัสนุนนกัเรียนแลว้ การป้องกนัและช่วยเหลือแกปั้ญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดกบันกัเรียนจึงเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุกมิติทั้งดา้น
การส่ือสาร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การระบาดของสารเสพติด ครอบครัว และปัญหาการแข่งขนัทุก
รูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข ์ความวิตกกงัวล ความเครียด ซ่ึงลว้นแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต และ
สุขภาพกายของทุกคน จนน าไปสู่การเกิดปัญหา และสภาพวิกฤติทางสังคม ดว้ยความตระหนัก
ดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดป้ระสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่ง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จดัท าระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนข้ึน ตั้งแต่ปี 2543 ซ่ึง
ประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดีในโรงเรียนท่ีด าเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง ดงันั้น ทุกโรงเรียนใน
ฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีตอ้งรับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผูเ้รียนและแกว้ิกฤตสังคม จึง
ควรน าระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมาประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาให้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละ
โรงเรียน4  อีกทั้งกรมสามญั (ปัจจุบนัยุบรวมกับกรมวิชาการและส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติเป็นส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ท่ีเป็นหน่วยงานในการจดั
การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันา
คุณภาพชีวิตนักเรียนทุกคน โดยมุ่งหวงัว่านักเรียนจะไดเ้ติบโตอย่างมีคุณภาพรอบดา้น ทั้งดา้น
สติปัญญา ความสามารถ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม 
พร้อมดว้ยสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และจากสภาพสังคมปัจจุบนัท่ีประสบปัญหาต่างๆ การมี
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัรวดเร็วไดส่้งผลต่อวิถีชีวิตและจิตใจของผูค้นอย่างมาก ก่อเกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย แมแ้ต่เยาวชนก็ไดรั้บผลกระทบนั้นเช่นกนั ซ่ึงเยาวชนเหล่านั้นยงัเป็น
เด็กวยัเรียนท่ีตอ้งการความดูแลเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ด ตอ้งการค าปรึกษาอย่างมีเทคนิค บางคร้ังก็
ตอ้งการความช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมาในชีวิตอยา่งเร่งด่วน ตอ้งการความรัก ความ 
 
 
 
 
 4  ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,การพฒันาความ
เข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนหลกัสูตรครูแนะแนว (ส านกังานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2551. 
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เขา้ใจจากผูใ้หญ่ โดยมีพ่อแม่เป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดของสถาบนัครอบครัวในการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน และมีครูทุกคนเป็นผูท้  าหนา้ท่ีดงักล่าวแทนพอ่แม่ ผูป้กครองเม่ือเดก็ๆ อยูใ่นโรงเรียน  
 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถของตนเองตาม
ศกัยภาพ มุ่งเนน้เพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีไดจ้ดัใหเ้รียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม การเขา้ร่วม
และปฏิบติักิจกรรมท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูอ่ื้น อย่างมีความสุข กบักิจกรรมท่ีเลือกดว้ยตนเองตาม
ความถนดั และความสนใจอยา่งแทจ้ริงการพฒันาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การพฒันาองคร์วมของความเป็น
มนุษยใ์ห้ครบทุกดา้นทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจดัเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะ
สนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผูมี้ศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยและมี
คุณภาพ เพื่อพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพื่อสังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบ และวิธีการท่ี
เหมาะสม    การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการ
สถานศึกษาจะตอ้งจดัท าข้ึน เพื่อเป็นแนวทางใหส้ถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใชว้างแผนใน
การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไดอ้ย่างสอดคลอ้งตรงตามเจตนารมณ์ ของหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ลกัษณะ ดงัน้ี  1. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัตนเอง รู้รักษาส่ิงแวดลอ้ม สามารถคิดตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา 
ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากน้ียงัช่วยให้ครูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรม ท่ีช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษาแก่
ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  2. กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความ
ระเบียบวินยั ความเป็นผูน้ า ผูต้ามท่ีดี ความรับผดิชอบ การท างานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา การตดั
สนใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้
สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียน ให้ไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองในทุก
ขั้นตอน ไดแ้ก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน เนน้
การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะ ของผูเ้รียนและบริบท
ของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ และนกัศึกษาวิชาทหาร 2.2  กิจกรรมชมนุม ชมรม  3. กิจกรรมเพื่อ
สงัคมและสาธารณะประโยชน์   เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ 
สังคม ชุมชน และ ทอ้งถ่ินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ 
ความดีงาม ความเสียสละ ต่อสงัคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่างๆ กิจกรรม 
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สร้างสรรคส์ังคม5  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาความสามารถของผูเ้รียนใหเ้หมาะสมตามความ 
แตกต่างระหว่างบุคคลสามารถคน้พบและพฒันาศกัยภาพของตน เสริมสร้างทกัษะชีวิต วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ การเรียนรู้ ในเชิงพหุปัญญาและการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ซ่ึงผูส้อนทุกคนจะตอ้งท า
หนา้ท่ีแนะแนวใหค้  าปรึกษาดา้นชีวิต การศึกษาต่อ และการพฒันาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงาน
ท านอกเหนือจากกิจกรรมแนะแนวในส่วนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแลว้ สถานศึกษาตอ้งจดัระบบแนะ
แนวให้บริการช่วยเหลือนักเรียนทุกคน เพื่อให้รู้จกัตนเองในดา้นความสนใจ ความถนัด 
ความสามารถ ซ่ึงเป็นประโยชน์ส าหรับการเลือกศึกษาต่อและเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม และ
เสริมสร้างบุคลิกภาพลกัษณะนิสัย การปรับตวัท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทั้งความสามารถใน
การจดัการกบัปัญหาทางดา้นอารมณ์ สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข กิจกรรมเป็นส่วนหน่ึงของการให้
ค  าปรึกษานกัเรียน ในฐานะของครูท่ีปรึกษาหรือครูประจ าชั้นในกิจกรรมแนะแนว ครูท่ีปรึกษาใน
กิจกรรมตามความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน หรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อสนองนโยบายของรัฐ
หรือเพื่อพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ การใหค้  าปรึกษานกัเรียน จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการต่อยอด
และจดัระบบท่ีดี เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นผูดู้แลใหค้  าปรึกษาอยา่งเตม็ความสามารถ
ตามกระบวนการการใหค้  าปรึกษานกัเรียนอยา่งถูกตอ้ง 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5 กระทรวงศึกษาธิการ ,  กรมวิชาการ, แนวทางการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 , พิมพค์ร้ังท่ี 2  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย,2553). 
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ปัญหาของการวิจัย 
 

 กระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็นตามนยัของรัฐธรรมนูญและปัญหาสังคม
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีมีสถิติในการกระท าพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเพิ่มข้ึน ดงัสถาบนั
รามจิตติศึกษา “10 สถานการณ์ท่ีตอ้งเอาใจใส่: เด็กและเยาวชนไทย ปี 2551” ตามโครงการติดตาม
สภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจงัหวดั ในบางประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลเด็กและเยาวชน และ
การแนะแนว อาทิพบว่า นกัเรียนมีปัญหาดา้นส่วนตวั–สังคม เช่น เครียดนอนไม่หลบั ค่าเฉล่ีย
ประเทศ ปี2551  ร้อยละ 27 ปี2552  ร้อยละ 30 แม่วยัรุ่นอายตุ  ่ากว่า 19 ปี ท่ีมาท าคลอด ปี2551 
(จ านวน 77,092 คน) เพิ่มข้ึนจากปี2550 (จ านวน 68,385 คน) และเยาวชนอายตุ  ่ากว่า 18 ปี พยายาม
ฆ่าตวัตาย ค่าเฉล่ีย 20.44 คน ต่อประชากรแสนคน เดก็และเยาวชนเสพยาเสพติดในสถานศึกษามีถึง
ร้อยละ 13 นกัเรียนมีปัญหาดา้นการศึกษาและอาชีพ เช่น นกัเรียนออกกลางคนั ร้อยละ 1.5 ส าหรับ
การวิเคราะห์ผลสอบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O–Net) ภาพรวมในวิชาหลกัของ
นกัเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ในช่วงปีการศึกษา 2551 - 2553 โดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ(สทศ.)  พบว่า คะแนนเฉล่ียของประเทศต ่ากว่าร้อยละ50 6 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ก าหนดนโยบายและมาตรการใหส้ถานศึกษาด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยมุ่งให้
ผูเ้รียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง ดว้ยการใชก้ระบวนการแนะแนวเป็นแกนกลางในการ
ส่งเสริม สร้างภูมิคุม้กนั ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ผนวกกบัการ
ผลกัดนัของเครือข่ายมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศ 25 แห่ง และวิทยากรแกนน าหลกัสูตรการอบรมครู
แนะแนวระดบัสูง (Master teacher) ในโครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบติัการ
ไทยเขม้แขง็ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและศูนยเ์ครือข่ายทัว่ประเทศ พ.ศ.2553 – 
2555 ท่ีมีความเห็นพอ้งกนัว่า กระบวนการแนะแนวเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีสามารถป้องกนัแกไ้ข 
และพฒันาผูเ้รียน ใหมี้ทกัษะในดา้นการคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น ตลอดจนด ารงชีวิตในสังคม
ไดอ้ย่างเป็นสุข จึงได้จดัท าขอ้เสนอให้ประธานโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตาม
แผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 6  ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 10 สถานการณ์
ทีต้่องเอาใจใส่ : เดก็และเยาวชนไทย ปี 2551. ขอ้มูลโครงการติดตามสภาวการณ์เดก็และเยาวชนรายจงัหวดั (Child 
Watch) สถาบนัรามจิตติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (กรุงเทพฯ :โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากดั,2552). 
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และศูนยเ์ครือข่ายทัว่ประเทศ พ.ศ.2553 – 2555  น าเสนอรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการแนะแนวอยา่งเป็นระบบ7 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ
จึงมอบส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
จดัท าแผนยทุธศาสตร์การแนะแนวอยา่งเป็นรูปธรรมอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากกระทรวงศึกษาธิการได้
จดัท าแผนพฒันาการแนะแนวแลว้ จ านวน 3 แผน ไดแ้ก่ แผนพฒันางานแนะแนวของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะท่ี 1  (พ.ศ. 2535 - 2539)  แผนพฒันาการแนะแนว กระทรวงศึกษาธิการ 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2540 – 2544 ) และแผนพฒันาการแนะแนวในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545 - 2549) แต่ขาดช่วงในปี พ.ศ. 2550 - 2554 ท าใหอ้าจส่งผลกระทบต่อ
การพฒันาเดก็และเยาวชนการมีแผนยทุธศาสตร์การแนะแนวระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559 ) จะท าใหก้ารบริหารการ
จดัการการแนะแนวสัมฤทธิผล ในการส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวยัของชีวิต โดยเฉพาะผูอ้ยูใ่นวยั
เรียนใหรู้้จกัตนเอง พึ่งตนเองมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม มีทกัษะชีวิต อยูดี่มีสุข 
พฒันาตนเองและสงัคมไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ สู่เป้าหมายการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความสามารถ 
มีคุณธรรม เป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคมไทยและสามารถปรับตวัเป็นพลโลกไดอ้ยา่งมีความสุข8 
 ในปี 2544 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (อา้งจากแผนพฒันาการแนะแนวในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 พ.ศ.2545 - 2549) ไดว้ิเคราะห์ประเดน็ปัญหาและ
ขอ้จ ากดัของแผนพฒันาการแนะแนว 2 แผนแรก พบวา่ ปัญหาท่ีส่งผลกระทบอยา่งต่อเน่ือง มีดงัน้ี 
 1) ดา้นการบริหารจดัการแนะแนว ยงัไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดค้รบถว้นตามท่ีก าหนด 
ขาดการประสานงานและการส่งต่องานอยา่งเป็นระบบในทุกระดบั 
 2) ดา้นการส่งเสริมและเร่งรัดการจดับริการแนะแนว ยงัไม่มีแผนปฏิบติัการท่ีชดัเจนทุก
ระดบั ศกัยภาพของบุคลากรดา้นวิชาการยงัไม่เพียงพอ  
 
 
 7  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และศนูยเ์ครือข่ายทัว่ประเทศ , ชุดฝึกอบรมครูแนะแนว 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง  (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2553 ) 
 8  ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,แผน
ยุทธศาสตร์การแนะแนวระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์กัษรไทย,2554) , 2-4. 
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และขาดการเร่งรัดติดตามผลการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 
 3) ดา้นบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแนะแนวในเชิงปริมาณ สดัส่วนของจ านวนครูแนะแนว
ต่อผูเ้รียนไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพการแนะแนวท าใหก้ารดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจากครูแนะแนวมีจ านวนนอ้ย เม่ือเทียบกบัจ านวน
ผูเ้รียน อีกทั้งการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ ใหก้บับุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งยงัไม่เพียงพอต่อการมีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้แก่ผูเ้รียน 
 4) ดา้นส่ือ เคร่ืองมือ และระบบสารสนเทศทางการแนะแนว พบวา่การด าเนินงานของ
หน่วยส่งเสริมสนบัสนุนการแนะแนวและสถานศึกษายงัมีปัญหาดา้นการผลิตส่ือเคร่ืองมือท่ีจ าเป็น
ต่อการแนะแนว และขาดการจดัท าฐานขอ้มูลทุกระดบั 
 5) ดา้นการประชาสัมพนัธ์การแนะแนว พบวา่ บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานแนะแนวทุกระดบั 
ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้และทกัษะในการผลิตส่ือเพื่อการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่การแนะแนว ขาด
การประสานงานเพื่อขอความร่วมมือจากองคก์รเอกชนและส่ือมวลชน ตลอดจนขาดการประสาน
สมัพนัธ์งานแนะแนวระหวา่งพอ่แม่ ผูป้กครอง สถานศึกษา และชุมชน 
 6) ดา้นการส่งเสริมใหมี้การวิเคราะห์ วิจยั ติดตามและประเมินผล พบวา่การก าหนด
ขอบข่ายของงานวิจยัและการศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์วิจยั เพื่อพฒันาการแนะแนวมีนอ้ยเน่ืองจาก
ขาดแหล่งขอ้มูล รวมทั้งบุคลากรท่ีรับผดิชอบยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ และการ
ประสานงานในการท าวิจยั ตลอดจนยงัไม่มีการส่งเสริมใหมี้การน าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันา
ผูเ้รียน 
 ในส่วนของผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาการแนะแนว ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545 – 2549) พบวา่การพฒันาระบบบริหารจดัการแนะแนวอยู่
ในระดบันอ้ย และผลการวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามแผนพฒันาการแนะ
แนว ในเง่ือนไขท่ีเป็นขอ้จ ากดัพบวา่ระบบบริหารจดัการงานแนะแนว และโครงสร้างการ
บริหารงานแนะแนวในทุกระดบัยงัไม่ชดัเจน 9 
 
 
 
 9 ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , แผน
ยุทธศาสตร์การแนะแนวระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์กัษรไทย,2554) , 2-4. 
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ขาดหน่วยงานและบุคลากรท่ีมีความสามารถดา้นการแนะแนวส าหรับท าหนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรง 
อีกทั้งโครงสร้างครอบครัวไทยและสภาพแวดลอ้มเดก็ สถิติการหยา่ร้างสูงข้ึนเร่ือย ๆ โดยในปี 
2550 มีอตัราการหยา่ร้างประมาณ 1 ใน 3 ของการจดทะเบียนสมรสซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ
สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดลท่ีพบวา่สถิติการหยา่ร้าง
เพิ่มข้ึน 2 เท่า จากประมาณ 50,000 คู่  ในปี 2536 เป็นประมาณ 100,000 คู่ ในปี 2550 สังคมไทยมี
การเปล่ียนแปลงจากสงัคมเครือญาติเป็นสงัคมปัจเจกมากข้ึนส่งผลใหมี้การเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ครอบครัวไทย เช่น ครอบครัวเล้ียงเด่ียวท่ีมีพอ่หรือแม่เล้ียงบุตรเพียงล าพงั ครอบครัวพอ่แม่วยัรุ่น 
ครัวเรือนท่ีอยูด่ว้ยกนัแบบไม่ใช่ญาติ ครัวเรือนท่ีมีอายแุบบกระโดดคือ ปู่ยา่/ตายายกบัหลาน หรือ
ครัวเรือนท่ีเป็นเพศเดียวกนั นอกจากน้ี ผลของการส ารวจเดก็และเยาวชน ปี 2552 ของส านกังาน
สถิติแห่งชาติ พบวา่ เดก็ท่ีอาศยัอยูก่บัพอ่แม่มีร้อยละ 61.8 ไม่ไดอ้ยูก่บัพอ่แม่มีร้อยละ 20.1 ท่ี
เหลืออยูก่บัพอ่หรือแม่คนใดคนหน่ึง ส าหรับเดก็ท่ีไม่ไดอ้ยูก่บัพอ่แม่พบวา่อยูน่อกเขตเทศบาล
มากกวา่ในเขตเทศบาล ในการด าเนินชีวิตของครอบครัว มีการเปล่ียนแปลงท่ีทั้งพอ่และแม่ตอ้ง
แสวงหารายได ้ ท าใหไ้ม่สามารถอบรมเล้ียงดูบุตรไดเ้ท่าท่ีควร ส่งผลใหเ้ดก็ไม่ไดรั้บการดูแลท่ี
เพียงพอ จึงถูกดึงดูดจากส่ิงจูงใจภายนอกครอบครัวโดยง่าย เช่น ติดเกม ติดสารเสพติด  มี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร เป็นตน้ อีกทั้งการเปล่ียนแปลงสงัคมไทยจากสงัคมเกษตรกรรมสู่สงัคม
อุตสาหกรรม และสงัคมฐานความรู้ ส่งผลใหป้ระเทศไทยรับเอาค่านิยมความเป็นสากลทั้งจาก
ตะวนัตกและตะวนัออกมาเช่ือมโยงกบัวิถีความเป็นไทย โดยเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ  
1) การเลียนแบบพฤติกรรมของซีกโลกตะวนัตกท่ีมีความอิสระเสรีในการแสดงออกถึงอตัลกัษณ์
ความเป็นตวัตนและความตอ้งการของแต่ละบุคคล ท าให้นิยามของความสุขแตกต่างหลากหลาย
โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนซ่ึงมีวฒิุภาวะทางอารมณ์นอ้ยยอ่มไดรั้บผลกระทบมากและส่งผลต่อเน่ือง
ไปยงัครอบครัวและสังคม 2) การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วผา่นทางโลกเสมือนจริง
ท าใหผู้ค้นมีความรู้มากข้ึน เกิดเครือข่ายทางสงัคมในโลกเสมือนจริงซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ 
ด ารงชีวิตมากข้ึนทุกขณะ 10 
 
 
 10 คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ , แผนพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 
2555 – 2559 (ผนวกรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดบัชาติด้านการพฒันาเดก็ ตามแนวทาง “โลกที่
เหมาะสมส าหรับเดก็” พ.ศ. 2550 – 2559 กบัยุทธศาสตร์จังหวดัน่าอยู่ส าหรับเดก็และเยาวชน (กรุงเทพฯ : 
ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอาย,ุ 2554) 
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อีกทั้งเกิดความคิดสร้างสรรคท่ี์หลากหลาย แต่การปฏิสัมพนัธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงมีนอ้ยลง
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะมีการเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและการส่ือสารไดอ้ยา่งสะดวก
รวดเร็วทุกท่ีทุกเวลา ส าหรับคนท่ีไม่มีภูมิคุม้กนัและไม่สามารถเลือกส่ิงดี ๆ ไดด้ว้ยตนเอง จะเป็น
กลุ่มท่ีตกอยู่ในภาวะเส่ียง ประกอบกบัหากพ่อแม่ไม่เขา้ใจและเขา้ไม่ถึงโลกเสมือนจริงจะมอง
กิจกรรมท่ีเดก็เขา้ไปร่วมออนไลน์ในทางลบเท่านั้น ท าใหเ้กิดช่องวา่งในครอบครัว  
 สถาบนัสุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์(2552) รายงานว่าเด็กและเยาวชนไทย มี
แนวโนม้ใชค้วามรุนแรงเพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปี 2547 และ 2550 ท่ีผา่นมา และยงั
พบว่าอายเุฉล่ียของเด็กท่ีใชค้วามรุนแรงจนถึงกระทัง่กระท าผิดทางกฎหมายมีอายนุอ้ยลง โดยพบ
มากในช่วงอาย ุ 12-18 ปี ทั้งน้ี ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กและเยาวชน พบมากในโรงเรียน ใน
ลกัษณะของการทะเลาะวิวาทระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียนและต่างโรงเรียน รวมถึงความรุนแรงใน
ครอบครัวท่ีเกิดจากการกระท ารุนแรงของสมาชิกในครอบครัวและความรุนแรงท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือ
ต่าง ๆ อาทิ โทรทศัน์และอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้และเกิดการเลียนแบบพฤติกรรม
ความรุนแรง และผลจากการระดมความคิดเห็นในการจดัสมชัชาการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ 
(2552) สรุปวา่ ปัจจุบนัครอบครัวมีการปฏิสมัพนัธ์กนันอ้ยมาก โดยเฉพาะการพดูคุยและสร้างความ
เขา้ใจกนัภายในครอบครัวท าให้เด็กและเยาวชนหันไปหาอบายมุข ส่ิงมอมเมาท่ีให้ความสุข
เพียงชัว่คราว และประพฤติตนเรียกร้องความสนใจจากสังคมอยา่งไม่เหมาะสม ปัญหาท่ีส าคญัคือ
พ่อแม่ผูป้กครองไม่สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีไดแ้ละขาดทกัษะการเล้ียงลูกอยา่งเหมาะสม มีความ
คาดหวงัทางการศึกษาของลูกในระดบัสูงจนเกินไปท าให้เด็กและเยาวชนเกิดความกดดนัและไม่มี
ความสุขกับการเรียน นอกจากน้ีแนวโน้มของครอบครัวไทยในอนาคต คาดว่าจะมีรูปแบบ
ครอบครัวเด่ียวเพิ่มมากข้ึนเกิดสภาวการณ์พ่อหรือแม่เล้ียงเด่ียว (Single Parent) เพิ่มมากข้ึน รวมถึง
สภาวการณ์ปัจจุบนัท่ีความบีบคั้นทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุหลกัให้พ่อแม่ตอ้งท างานนอกบา้นมาก
ข้ึน ในทอ้งถ่ินชนบทหลายครอบครัวพ่อแม่ตอ้งไปท างานในตวัเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และ
เมืองใหญ่ ๆ ตอ้งใหลู้ก ๆ อยูใ่นความดูแลของผูสู้งอาย ุซ่ึงอาจท าใหเ้ด็กเติบโตมาอยา่งไม่มีคุณภาพ
เท่าท่ีควร 11 

 
 11 คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ , แผนพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 
2555 – 2559 (ผนวกรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดบัชาติด้านการพฒันาเดก็ ตามแนวทาง “โลกที่
เหมาะสมส าหรับเดก็” พ.ศ. 2550 – 2559 กบัยุทธศาสตร์จังหวดัน่าอยู่ส าหรับเดก็และเยาวชน (กรุงเทพฯ : 
ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอาย,ุ 2554) 
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ในปีการศึกษา 2550 - 2552 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
และ 6 มีระดบัต ่ากวา่ร้อยละ 50 เกือบทุกวิชา นอกจากน้ียงัพบเร่ืองความสามารถดา้นการอ่าน การ
เขียน และการคิดค านวณท่ีต ่ากวา่เกณฑ ์กล่าวคือมีความสามารถต ่ากวา่เกณฑ ์ดา้นการอ่าน ร้อยละ 
7.2 ดา้นการเขียน ร้อยละ 17.7 และดา้นการคิดค านวณ ร้อยละ 22.3 เดก็นกัเรียนไทยยงัขาด
สมรรถนะในเร่ืองทกัษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตประจ าวนั เช่น การวา่ยน ้า การข่ีจกัรยาน การใช้
ภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ยหน่ึงภาษา มีนกัเรียนท่ีออกกลางคนั จ านวน 119,626 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.4 ของนกัเรียนทั้งหมด เหตุผลท่ีเดก็และเยาวชนไม่เรียนต่อในปีการศึกษา 2551 มากท่ีสุด คือ เรียน
จบการศึกษาระดบัใดระดบัหน่ึงแลว้ร้อยละ 61.1 โดยเป็นผูท่ี้จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามาก
ท่ีสุดร้อยละ 67.2 เหตุผลรองลงมาคือไม่มีเงินเรียน ร้อยละ 21.7  นอกจากน้ี ยงัพบวา่ระบบ
การศึกษาของไทยมีส่วนผลกัดนัใหเ้ดก็ตอ้งออกนอกระบบโรงเรียน อาทิ กฎระเบียบไม่เอ้ือต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ของเดก็ ปัญหาคุณภาพการจดัการศึกษา รวมทั้งการขาดแคลนนกัแนะแนว
มืออาชีพท่ีใหค้  าปรึกษาแก่เดก็ เยาวชน และครอบครัวเก่ียวกบัการด ารงชีวิต นอกเหนือจากการให้
ค  าแนะน าทางการเรียนเพียงอยา่งเดียว12 

 จากการศึกษาสภาพของชุมชนและสงัคมอีกทั้งครอบครัวของนกัเรียนโรงเรียนหวัหิน
วิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยูใ่นเขตเมืองของต าบลหวัหิน พบวา่ครอบครัวของนกัเรียน
ส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัว เช่น ครอบครัวแตกแยก นกัเรียนขาดคนดูแลอยา่งใกลชิ้ด บาง
ครอบครัวเป็นบุคคลท่ีอพยพมาจากต่างจงัหวดัเพื่อมาหางานท า  และจากขอ้มูลการบริหารงานของ
ฝ่ายกิจการนกัเรียนและการคดักรองนกัเรียนของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวทิยาคมท่ีผา่นมา 
พบวา่ นกัเรียนของโรงเรียนมีปัญหาหลายดา้น อาทิเช่น ปัญหาพฤติกรรมดา้นอารมณ์ ปัญหา
พฤติกรรมอยูไ่ม่น่ิง / สมาธิสั้น  ปัญหาพฤติกรรมเกเร / ความประพฤติ พฤติกรรมผดิระเบียบของ
โรงเรียนและประพฤติตนไปในทางท่ีไม่เหมาะสม ปัญหาพฤติกรรมดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อน  
ปัญหาพฤติกรรมดา้นสัมพนัธภาพทางสงัคม และปัญหาครอบครัว  
 
 
 
 12 คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ , แผนพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 
2555 – 2559 (ผนวกรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดบัชาติด้านการพฒันาเดก็ ตามแนวทาง “โลกที่
เหมาะสมส าหรับเดก็” พ.ศ. 2550 – 2559 กบัยุทธศาสตร์จังหวดัน่าอยู่ส าหรับเดก็และเยาวชน (กรุงเทพฯ : 
ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอาย,ุ 2554) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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และจากการคดักรองนกัเรียนเป็นรายบุคคลของโรงเรียนหวัหินวิทยาคม ในปีการศึกษา 2556 ท่ีผา่น
มา  จะพบวา่มีนกัเรียนของโรงเรียนหวัหินวิทยาคมมีปัญหาในหลายดา้นดว้ยกนั ซ่ึงพอสรุปเป็น
กลุ่มพฤติกรรมไดด้งัน้ี 
 

กลุ่มพฤติกรรม 
 
 

พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 

 
กลุ่มปกติ 
(คน) 

 
กลุ่มเส่ียง 
(คน) 

 
กลุ่มมีปัญหา 

(คน) 

ดา้นอารมณ์ 292 26 38 
ดา้นความประพฤติ/เกเร 293 22 41 
ดา้นพฤติกรรมไม่อยูน่ิ่ง 309 38 9 
ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อน 255 44 57 
รวมพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 241 52 63 
 มีจุดแขง็ ไม่มีจุดแขง็  
ดา้นสัมพนัธภาพทางสงัคม 241 115  

  
 ตารางท่ี 1 สรุปแบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียน ( SDQ ) โรงเรียนหวัหินวิทยาคม  
จ าแนกตามพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา ในปีการศึกษา 2556 
ท่ีมา : สารสนเทศงานแนะแนว โรงเรียนหวัหินวิทยาคม ปีการศึกษา 2556 
 
 จากปัญหาดงักล่าวโรงเรียนหัวหินวิทยาคมไดรั้บผลกระทบในการบริหารโรงเรียนท่ีไม่
สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่ง
พฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข   เน่ืองจากมีปัญหาเกิดข้ึนกับตวันักเรียนหลาย
ประการ ซ่ึงนกัเรียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บค าปรึกษาอย่างใกลชิ้ดจากครูท่ีปรึกษาหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
ซึึึ่งการใหค้  าปรึกษานกัเรียน จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการต่อยอดและจดัระบบท่ีดี เพื่อใหน้กัเรียน
เกิดการพฒันาองคร์วมของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา โดยมีครูท่ีปรึกษาหรือผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นผูดู้แลให้ค  าปรึกษาอย่างเต็มความสามารถตาม
กระบวนการการให้ค  าปรึกษานกัเรียนอย่างถูกตอ้ง นอกจากน้ีโรงเรียนจะตอ้งจดัระบบการให้
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ค าปรึกษาให้เอ้ือต่อการพฒันาระบบการให้ค  าปรึกษาอย่างเต็มท่ีเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายใน
การพฒันาระบบ ซ่ึงจากเดิมโรงเรียนหัวหินวิทยาคมประสบปัญหาการใช้กระบวนการการให้
ค  าปรึกษาของครู ไม่มีระบบท่ีชดัเจน เพื่อใหค้รูท่ีมีหนา้ท่ีในการใหค้  าปรึกษาไดใ้ชร้ะบบการให้
ค  าปรึกษาตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งและเกิดผลต่อตวันกัเรียนผูม้ารับค าปรึกษา  อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงานของโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 จากสภาพปัญหาและความส าคัญของงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยจึงได้ก าหนด
วตัถุประสงคข์องการวิจยัไวด้งัต่อไปน้ี 

1. เพื่อทราบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา 

2. เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ 
นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามคุณลกัษณะ 

 
ข้อค าถามการวิจัย 
 เพื่อเป็นแนวทางของการแสวงหาค าตอบและแนวทางในการศึกษาวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนด
ขอ้ค าถามของการวิจยัไวด้งัต่อไปน้ีคือ 

1. การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียน
กลุ่มมีปัญหา อยูใ่นระดบัใด 

2. การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียน
กลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามคุณลกัษณะแตกต่างกนัหรือไม่ 

 
สมมติฐานการวจิัย 
 เพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบส าหรับการวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยั
ดงัน้ี 

1. การจัดการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ นักเรียนกลุ่มเส่ียงและ
นกัเรียนกลุ่มมีปัญหา อยูใ่นระดบัมีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 
 2. การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียน
กลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามคุณลกัษณะแตกต่างกนั 
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ขอบข่ายเชิงมโนทศัน์สรุป 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีกรมสามญัศึกษาร่วมกบักรมวิชาการ  

กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุขจดัท าข้ึน คดักรองนกัเรียนออกมา
เป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาและใช้การบริหารจดัการแนะแนว  ดา้นบริการให้
ค  าปรึกษา ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. การเตรียมการและการวางแผน (plan)  2. 
การปฏิบติัตามแผน (do)  3. การตรวจสอบ (check) 4. การปรับปรุงและพฒันา (act) ตามคู่มือการ
บริหารจัดการแนะแนวของกรมวิชาการ13   และเก็บขอ้มูลความตอ้งการการให้ค  าปรึกษาตาม
กระบวนการและหลงัจากการเก็บขอ้มูลความตอ้งการการให้ค  าปรึกษาตามกระบวนของนกัเรียน
กลุ่มปกติ  กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาแลว้   ก็จะไดแ้นวทางส าหรับการให้ค  าปรึกษาแก่นักเรียน
ต่อไปซ่ึงในสถานศึกษาการบริหารสามารถน ากระบวนการในรูปแบบเชิงระบบซ่ึงแคทซ์และคาห์น 
(Katz and Kahn) มีแนวคิดว่าองคก์รเป็นระบบเปิดประกอบดว้ยระบบยอ่ย ๆ ภายในองคก์รท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก โดยระบบจะเปิดรับตวัป้อน (input)           มีกระบวนการ 
(process) ท่ีเปล่ียนแปลงตวัป้อนให้กลายเป็นผลผลิต (output) และมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
(context) ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อการปรับปรุงและพฒันา14  
ซ่ึงในระบบของการบริหารจดัการศึกษานั้น ปัจจยัน าเขา้ (input) ได้แก่ นักเรียน  บุคลากร  
งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์  เทคโนโลยี  นโยบาย 15  ทางด้านกระบวนการ  (process) นั้น
ประกอบดว้ย การบริหาร  การนิเทศ  และการจดัการเรียนการสอน16 จนเกิดเป็นผลผลิต (output) ซ่ึง
เป็นผลลพัธ์มาจากกระบวนการผลิต อนัได้แก่ ผลการปฏิบติังานดา้นต่างๆ คุณภาพของผูเ้รียน 
ความพึงพอใจของครู  ผูป้กครอง ซ่ึงปัจจยั (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) มี
ความสมัพนัธ์กนัดงัแผนภูมิท่ี 1 

 
 

13 กรมวชิาการ, คู่มอืการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2545) 

14  Daniel  Katz and Robert L. Kahn, The Social  Psychology of  Organization , 2nd ed.(New York : 
John  Wiley & Son, 1978),20. 

15 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาหลกัและระบบบริหารการศึกษา , พิมพค์ร้ัง
ท่ี 14 (นนทบุรี :โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2543),74. 

16 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , การตรวจสอบคุณภาพและการปรับปรุงโรงเรียน,
หนงัสือชุดการประกนัคุณภาพการศึกษา , อนัดบัท่ี 5 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2541),2-3. 
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แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายของการวิจยั 
ท่ีมา  :  Daniel Katz and Robert L.Kahn , The Social Psychology of Organization , 2nd ed. (New York : John  
Wiley & Son, 1978),20. 
 :  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , เอกสารการสอนชุดวชิาหลกัและระบบบริหารการศึกษา, พิมพค์ร้ังท่ี  
14  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2543),74. 
            :   กรมวชิาการ, คู่มอืการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2545) 
 

สภาวะแวดล้อม (context) 
 

- สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 

- บุคลากร 
- นกัเรียน 
- นโยบาย 
- งบประมาณ 
- วสัดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลย ี
 

กระบวนการ (Process) 
 

- การบริหาร 
   

 
 
- การจดัการเรียนการสอน 
- การนิเทศการศึกษา 
 

ผลผลติ (Output) 
 
- แนวทางการให้
ค  าปรึกษานกัเรียน 
- คุณภาพผูเ้รียน 
- คุณภาพการศึกษา 
- ความพึงพอใจของครู 
ผูป้กครอง 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) 

การจดัการบริการ 
การให้ค าปรึกษา 
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กระบวนการใหค้  าปรึกษานกัเรียน 

1. การสร้างสัมพนัธภาพ  
2.ส ารวจปัญหา  
3. เขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ  
4. วางแผน  แกปั้ญหา  
5. ยติุการใหค้  าปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

C 
 
 
 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของงาน
แนะแนวโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ผูว้ิจยัจะท าการศึกษานกัเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาคมทั้งระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ท่ีอยูใ่นกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา ปีการศึกษา 2556 
ท่ีตอ้งการการให้ค  าปรึกษา โดยใช้การบริหารจดัการแนะแนว  ดา้นบริการให้ค  าปรึกษา ซ่ึงมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. การเตรียมการและการวางแผน (plan)  2. การปฏิบติัตาม
แผน (do)  3. การตรวจสอบ (check) 4. การปรับปรุงและพฒันา (act) ตามคู่มือการบริหารจดัการ
แนะแนวของกรมวิชาการ17   
 
     
 

     P 
 
 
 
     
  A      D 
 
                    
   
 

  C 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงการบริหารจดัการแนะแนว   ดา้นบริการใหค้  าปรึกษา 
 
   

  17 กรมวชิาการ, คู่มอืการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2545) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เขา้ใจความหมายเฉพาะของค าท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีให้ตรงกนัจึงไดนิ้ยาม
ความหมายของค าต่างๆ ไวด้งัน้ี 
 การจัดการบริการให้ค าปรึกษา  หมายถึง การก าหนดหลกัการและขั้นตอนก่อนการ
ใหบ้ริการดา้นการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนกลุ่มปกติ  กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา 
 กระบวนการให้ค าปรึกษานักเรียน หมายถึง ขั้นตอนการใหค้  าปรึกษานกัเรียนท่ีถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการ ซ่ึงท าใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใหค้  าปรึกษานกัเรียน ประกอบดว้ย 
 1. การสร้างสัมพนัธภาพ หมายถึง การท่ีผูใ้หค้  าปรึกษาท าใหผู้รั้บค าปรึกษาเกิดความอบอุ่น 
สบายใจ และไวว้างใจ 
 2. การส ารวจปัญหา หมายถึง การท่ีผูใ้หค้  าปรึกษาช่วยใหผู้รั้บค าปรึกษาไดส้ ารวจปัญหา
และปัจจยัต่างๆ ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาดว้ยตนเอง 
 3. การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ หมายถึง การท่ีผูใ้ห้ค  าปรึกษาช่วยให้ผูรั้บ
ค าปรึกษาเขา้ใจปัญหา สาเหตุ และความตอ้งการของตนเอง 
 4. การวางแผน  แกปั้ญหา หมายถึง การท่ีผูใ้หค้  าปรึกษาช่วยใหผู้รั้บค าปรึกษาพิจารณาวิธี
แกปั้ญหาและตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีจะปฏิบติัดว้ยตนเอง 
 5. การยติุการใหค้  าปรึกษา หมายถึง การท่ีผูใ้หค้  าปรึกษาย  ้าความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนระหว่างท่ี
ใหค้  าปรึกษา และช่วยใหผู้รั้บค าปรึกษามีแรงจูงใจและก าลงัใจท่ีจะแกปั้ญหาและพฒันาตนเอง 
 การบริหารจัดการแนะแนว  ด้านบริการให้ค าปรึกษา (นิยามตามทฤษฎี)  หมายถึง การ
บริหารจดัการบริการใหค้  าปรึกษาโดยใชแ้นวคิดการบริหารคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle) มี
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การวางแผน (plan) หมายถึง  การประชุมช้ีแจงเก่ียวกบันโยบาย และก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัในการบริการใหค้  าปรึกษา  แต่งตั้งคณะกรรมการบริการใหค้  าปรึกษา มีการจดัหอ้งแนะแนว
และหอ้งใหค้  าปรึกษาเป็นสดัส่วน ส ารวจความตอ้งการงบประมาณในการด าเนินงาน จดัท า
แผนงาน โครงการใชง้บประมาณในการด าเนินการ จดัตารางเวลาการเขา้พบทั้งรายบุคคล และราย
กลุ่มอยา่งชดัเจน และมีการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญกบัปัญหา
เฉพาะทาง เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดความจ าเป็น  
 2. การปฏิบติัตามแผน (do) หมายถึง  การน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนกัเรียนมาร่วมพิจารณา
เพื่อใหค้  าปรึกษา มีการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  มีการบริการให้
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ค าปรึกษาแก่ครูอาจารยใ์นโรงเรียนและผูป้กครองนกัเรียนท่ีตอ้งการแนะแนวในการช่วยเหลือ
นกัเรียน  ประชุมรายกรณีส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาเป็นกรณีพิเศษ และส่งต่อนกัเรียนท่ีมีปัญหา
มากเกินความสามารถของครูไปยงับุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเหมาะสม มีการสรุปปัญหานกัเรียนใน
แต่ละภาคเรียน และจดัท าสถิติเก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนในแต่ละภาคเรียน  
 3. การตรวจสอบ (check) หมายถึง การประเมินผลการจดัเวลา และจ านวนนกัเรียนท่ีมาใช้
บริการใหค้  าปรึกษา  มีการประเมินผล ติดตามผลการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนทั้งเป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม  และการจดัท ารายงานผลและประเมินคุณภาพของการบริการใหค้  าปรึกษา  
 4. การปรับปรุงและพฒันา (act)   หมายถึง  การปรับปรุงพฒันาขอ้มูลของนกัเรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง มีการพฒันารูปแบบการใหค้  าปรึกษาท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนและผูป้กครอง การส่งเสริม
และพฒันาครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจทกัษะ การใชเ้ทคนิคใหม่ ๆ ในการใหค้  าปรึกษา  
 การบริหารจัดการแนะแนว  ด้านบริการให้ค าปรึกษา (นิยามเชิงปฏิบัติการของครู)  
หมายถึง การบริหารจัดการบริการให้ค  าปรึกษาโดยใช้แนวคิดการบริหารคุณภาพของเดมม่ิง 
(Deming Cycle) มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การวางแผน (plan) หมายถึง  กิจกรรมท่ีครูก าหนดแนวทางปฏิบติัในการบริการให้
ค  าปรึกษา โดยมีการจัดห้องแนะแนวและห้องให้ค  าปรึกษาส าหรับบริการนักเรียนท่ีมาขอรับ
ค าปรึกษา และมีการจดัตารางเวลาในการเขา้พบเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มอยา่งชดัเจน 
 2. การปฏิบติัตามแผน (do) หมายถึง  กิจกรรมท่ีครูให้ค  าปรึกษาแก่นกัเรียนทั้งเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม อีกทั้งให้ค  าปรึกษาแก่ครูอาจารยใ์นโรงเรียนและผูป้กครองนักเรียนท่ี
ตอ้งการแนะแนวในการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาเป็นกรณีพิเศษและส่งต่อนกัเรียนท่ีมีปัญหามาก
เกินความสามารถของครูไปยงับุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเหมาะสม    
 3. การตรวจสอบ (check) หมายถึง  กิจกรรมท่ีครูติดตามผลการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนทั้ง
เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอ 
 4. การปรับปรุงและพฒันา (act)   หมายถึง  กิจกรรมท่ีครูมีการใชเ้ทคนิคใหม่ ๆ ในการให้
ค  าปรึกษานกัเรียน และพฒันารูปแบบการใหค้  าปรึกษาท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนและผูป้กครอง 
 

 
 
 
 



 

บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

 

 จากสภาพปัจจุบนั ปัญหา วตัถุประสงคข์องการวิจยั และตวัแปรท่ีใชศึ้กษาท่ีไดก้ล่าวไวใ้น
บทท่ีแลว้นั้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดของวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วิจยัในคร้ังน้ีให้มากข้ึน ในบทน้ีจึงจะเป็นการกล่าวถึงวรรณกรรมจากแหล่งต่างๆ โดยในส่วนแรก
นั้นจะเป็นวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแนะแนวในสถานศึกษา การให้ค  าปรึกษา ส่วนท่ีสองจะ
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลพื้นฐานโรงเรียนหัวหินวิทยาคม และส่วนสุดทา้ยจะเป็นวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การแนะแนวในสถานศึกษา 

จุดมุ่งหมายของการแนะแนว  

การแนะแนวเป็นกระบวนท่ีมุ่งส่งเสริม และช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบแบบแผนใหผู้เ้รียนมี
คุณภาพเหมาะสมตามความคิดแตกต่างระหวา่งบุคคล คน้พบ และพฒันาศกัยภาพของตน มีทกัษะ
ในการด าเนินชีวิต มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จกัการเรียนรู้ ในเชิงพหุปัญญา รู้จกั
คิด ตดัสินใจ แกปั้ญหาในช่วงวกิฤต วางแผนการศึกษาต่อและการพฒันาตนสู่โลกอาชีพ และมีงาน
ท า รวมทั้งด าเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข สถานศึกษาตอ้งใหค้วามส าคญักบัการบริหาร
จดัการ งานแนะแนวซ่ึงตามแผนพฒันาฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2545–2549) ท่ีเนน้การแนะแนวมิติใหม่ ซ่ึง
เป็นการแนะแนวเชิงรุกท่ีมุ่งส่งเสริมพฒันา และสร้างภูมิคุม้กนัท่ีมัน่คง โดยการมีส่วนร่วม และ
ประสานงานจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหผู้เ้รียนหรือผูรั้บบริการทุกกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการพฒันา
คุณภาพทุกกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการพฒันาคุณภาพ โดยมีกรอบความคิดมิติใหม่การแนะแนว คือ 
ผูบ้ริหารและครูทุกคนมีบทบาทหนา้ท่ี ในการแนะแนว การแนะแนวเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสุด 
การแนะแนวท่ีเนน้การเท่าเทียมกนัของโอกาสทางการศึกษา การพฒันาระบบการแนะแนวของ
สถานศึกษา พนัธกิจระหวา่งบา้น ชุมชนและสถานศึกษา สร้างเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้ขอ้มูล
สารสนเทศและพฒันาศกัยภาพของเครือข่ายการแนะแนว 1  
 

 

 1   กรมวชิาการ, คู่มอืการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2545), 7.
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 1. ผูบ้ริหาร และครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัผูเ้รียน ทั้ง
ดา้นชีวิตและสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยใชก้ารแนะแนวเป็นกระบวนการส าคญัในการสร้างและ
พฒันาคุณภาพชีวิต  
 2. การแนะแนวท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสุด การแนะแนวตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดโ้ดย  
  2.1 รู้จกั และเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
  2.2 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีมุ่งเสริม และเติมเตม็ใหก้บัผูเ้รียน   
  2.3 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใช ้และพฒันาศกัยภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ี   
  2.4 มุ่งเนน้ใหเ้กิดการบูรณาการแบบองคร์วม เช่น ความรู้หลกัวิชา วิชาชีวิต เป็น
ตน้  
 3. การแนะแนวท่ีเนน้ความเท่าเทียมกนัของโอกาสทางการศึกษา โดยจดัให้กบัผูเ้รียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
 4. การพฒันาระบบการแนะแนวของสถานศึกษา การแนะแนวตอ้งเป็นไปในเชิงรุก ท่ี
ครอบคลุมโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
 5. พนัธกิจระหวา่งบา้น ชุมชน และสถานศึกษา ในฐานะบา้นเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งแรกของ
ชุมชน  
 6. สร้างเสริมสังคมขอ้มูลแห่งการเรียนรู้ขอ้มูลสารสนเทศ ผูเ้รียนตอ้งรู้จกัสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ ท่ีทนัสมยัและทนัเหตุการณ์ ซ่ึงสถานการณ์ตอ้งจดับรรยากาศการบริหารขอ้มูลสารสนเทศให้
เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  
 7. การพฒันาศกัยภาพของเครือข่ายการแนะแนว ทั้งในระดบัจงัหวดั และอ าเภอ ท่ี
ครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น คือ  
  7.1 ดา้นวิชาการ เป็นการมุ่งเนน้สร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ และสร้างเคร่ืองมือ ท่ี
ครอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา อาชีพ บุคลิกภาพ เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัรัก และเห็นคุณค่าในตนเอง 
และผูอ่ื้น 
  7.2 ดา้นบุคลากร มุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการใช้
กระบวนการแนะแนวเพื่อพฒันาผูเ้รียน 2 
 

 2   กรมวชิาการ, คู่มอืการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2545), 7. 
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 วลันิภา ฉลากบาง  กล่าวถึง จุดมุ่งหมายในการแนะแนว โดยจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
จุดมุ่งหมายทัว่ไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะสรุปไดด้งัน้ี  
 จุดมุ่งหมายทัว่ไป หมายถึง จุดมุ่งหมายของการแนะแนวโดยส่วนรวมหรือเรียกอีกอยา่ง
หน่ึงวา่ หนา้ท่ีการแนะแนว ซ่ึงมีอยู ่3 ประการ ดงัน้ี  
 ประการท่ี 1 เพื่อป้องกนัปัญหา คือ เป็นการแนะแนวท่ีมุ่งป้องกนัไม่ใหน้กัเรียนเกิดปัญหา 
ซ่ึงจะเป็นวิธีท่ีเหมาะสมมากในปัจจุบนั เพราะบางคร้ังถา้ปล่อยใหเ้กิดปัญหาแลว้ก็ยากเกินจะแกไ้ข
ได ้ ถา้นกัเรียนปราศจากปัญหาหรือจดัการปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม นกัเรียนก็จะมีโอกาสพฒันา
ตนเองไปไดด้ว้ยดี  
 ประการท่ี 2 เพื่อแกไ้ขปัญหา คือ เป็นการแนะแนวท่ีมุ่งจะใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนใน
การแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตน เพราะถา้ปล่อยให้นกัเรียนประสบปัญหาโดยไม่ให ้ ความ
ช่วยเหลือแลว้นกัเรียนยอ่มไม่สามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุขได ้และในบางคร้ังอาจมี
การปรับตนท่ีผดิ ๆ ท าใหปั้ญหาเกิดมากข้ึน การแกไ้ขปัญหาท่ีจะไดผ้ลจะตอ้งแกต้ามสาเหตุและ
จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือทั้งจากตวัเจา้ของปัญหาและบุคคลท่ีอยู่แวดลอ้มของคน ๆ นั้นดว้ย 
 ประการท่ี 3 เพื่อส่งเสริมพฒันา คือ เป็นการแนะแนวท่ีมุ่งจะใหก้ารส่งเสริมนกัเรียนทุกคน
ใหเ้กิดความเจริญงอกงาม มีพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นการศึกษาอาชีพ บุคลิกภาพ และเร่ือง
ส่วนตวั สังคมเกิดแนวคิดและปฏิบติัตนในทางท่ีถูกตอ้ง มีความเจริญแห่งตน ส่งเสริมใหมี้มนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีพลเมืองดีของสังคมและประเทศ 
ให้นกัเรียนแต่ละคนไดรั้บการส่งเสริมและแสดงความสามารถในดา้นต่าง ๆ ของตนเองออกมา
อยา่งเตม็ท่ี การพฒันาส่งเสริมควรจะกระท ากบัเดก็ทุกคนทั้งคนท่ีมีปัญหาและคนท่ีไม่มีปัญหา ทั้งน้ี
เพราะการแนะแนวเป็นการเตรียมปัจจุบนัใหดี้พร้อมส าหรับชีวิตท่ีดีในอนาคต 3 
 นอกจากหนา้ท่ีหลกัใน 3 ประการ ดงักล่าวมาแลว้ การแนะแนวยงัตอ้งมีหนา้ท่ี การจดัเก็บ
ขอ้มูลหรือเร่ืองราวของนกัเรียนและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั กล่าวคือ ครูแนะแนวควรเก็บขอ้มูลทุกอยา่ง
ไวอ้ยา่งเป็นระบบและควรแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งกบันกัเรียน เช่น ผูป้กครอง อาจารยท่ี์ปรึกษา ไดท้ราบ
พฒันาการของนกัเรียนเป็นระยะ ๆ  
 
 

 3   วลันิภา  ฉลากบาง, จิตวทิยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา  (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พร้ินติงเฮา้ส์, 
2535), 95 - 96. 
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 จุดมุ่งหมายเฉพาะ หมายถึง จุดมุ่งหมายของการแนะแนวท่ีสถานศึกษาจดัใหมี้การแนะแนว
ข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา เป้าหมายหลกัสูตร และสภาพสงัคมของสถานศึกษานั้น ๆ 
เพื่อท่ีจะใหก้ารปฏิบติังานแนะแนวรู้ทิศทางและเป้าหมายท่ีมีความชดัเจน ในการพฒันาคุณสมบติั
ต่าง ๆ ของนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนมีชีวิตอยูใ่นสงัคมได ้โดยจุดมุ่งหมายของการบริการแนะแนวใน
โรงเรียนท่ีลกัษณะท่ีเห็นเด่นชดัเจนในดา้นการจดับริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของเดก็ การ
จดับริการเพื่อส่งเสริมพฒันาการของเดก็ ป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจขดัขวางพฒันาการของเดก็  
ตลอดจนแกปั้ญหาต่าง ๆ เพื่อท่ีจะใหเ้ดก็มีพฒันาการอยา่งเป็นปกติ ซ่ึงจุดมุ่งหมายเฉพาะของการ
แนะแนวมีรายละเอียด 3 ประการดงัน้ี  
 ประการท่ี 1 เพื่อช่วยใหน้กัเรียนแต่ละคนไดรู้้จกัตนเองอยา่งถ่องแท ้ คือ การช่วยให้
นกัเรียนเขา้ใจตนเอง รู้ถึงความตอ้งการ ความคิด ความสามารถ ความถนดัและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของ
ตน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ และการด าเนินชีวิต และ
สามารถช่วยเหลือตนเองในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมตามศกัยภาพของตน รู้จกัปรับตวั ให้
เหมาะสมกบัตนเอง และสภาพแวดลอ้มเพื่อท่ีจะด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นสุข
ตามอตัภาพของตน สามารถพฒันาตนเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง รู้จกัใชค้วามรู้ ความสามารถของ
ตนเองในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชาญฉลาดและเหมาะสม  
 ประการท่ี 2 เพื่อช่วยส่งเสริมใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งครูและนกัเรียน ช่วยใหค้รูมี
ความรู้เก่ียวกบัเดก็ มีความเขา้ใจเดก็แต่ละคนดีข้ึน ซ่ึงจะช่วยใหก้ารบริหารงานสถานศึกษาด าเนิน
ไปอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเร่ืองประชาธิปไตยแก่เดก็ และเยาวชนของชาติ ฝึกใหมี้
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของตน และมีการปฏิบติัจริง จะช่วยใหน้กัเรียน
เจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพในอนาคต  
 ประการท่ี 3 เพื่อจดับริการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งดา้นการเรียนการสอน สวสัดิการ ใหมี้
ประสิทธิภาพและสนองความตอ้งการของนกัเรียนใหม้ากท่ีสุด เป็นการป้องกนัและลดปัญหา
เก่ียวกบัความสูญเปล่าทางการศึกษาท่ีอาจเกิดข้ึนกบันกัเรียน เช่น การขาดเรียน การเรียนตกซ ้าซอ้น 
การเลือกแนวทางศึกษาต่อ และการเลือกอาชีพไดเ้หมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ความถนดั 
ความสนใจของตนเอง ตลอดจนสร้างเสริมสวสัดิภาพทางการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน สร้างความ
เขา้ใจอนัดีต่อกนัระหวา่งบา้น สถานศึกษา และชุมชน อนัจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม พฒันา
นกัเรียนใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดีตามศกัยภาพท่ีมีอยูจ่ะเป็นประโยชน์ช่วยในการลดปัญหา 
สงัคมท่ีก าลงัมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 ดงันั้นสรุปไดว้า่ การแนะแนวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาซ่ึงมุ่งเนน้ การ
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ป้องกนัก่อนท่ีจะเกิดปัญหา ใหน้กัเรียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง เขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม สามารถปรับตวัให้
เหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มและสถานการณ์เป็นอยา่งดี 

หลกัการแนะแนว  
 การท างานดา้นการแนะแนวนั้นจะตอ้งมีหลกัเกณฑส์ าหรับการปฏิบติังานจึงจะท าใหก้าร
แนะแนวนั้นบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ผูท่ี้ท างานดา้นน้ีนอกจากจะตอ้งเขา้ใจ อยา่งละเอียด
และแจ่มชดัแลว้ จะตอ้งพยายามตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัต่าง ๆ อยูเ่สมอวา่เป็นส่ิงท่ีตอ้ง
น ามาใชอ้ยา่งจริงจงั มีความถูกตอ้งและมีความเหมาะสม  
 ลกัขณา สริวฒัน์ ไดก้ล่าวถึงหลกัการแนะแนวไว ้โดยสรุปไดด้งัน้ี  
 1. การแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา จดัข้ึนเพื่อช่วยใหก้ารศึกษาเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น การแนะแนวจึงจ าเป็นตอ้งจดัท าควบคู่กนัไปกบัการจดัการเรียนการ
สอน และการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้จริญเติบโตในทุก ๆ ดา้น  
 2. บริการแนะแนวในโรงเรียนจดัข้ึนเพือ่นกัเรียนทุกคน จดัใหท้ั้งผูท่ี้มีปัญหาและไม่มี
ปัญหา เพราะการแนะแนวมีจุดมุ่งหมายทั้งในดา้นการป้องกนัปัญหา การแกปั้ญหา และ การ
ส่งเสริมพฒันาการใหน้กัเรียนแต่ละคนมีความเจริญงอกงามในทุกๆดา้น  
 3. การแนะแนวจดัข้ึนเพื่อช่วยพฒันาบุคคลท่ีมารับบริการใหมี้พฒันาการถึงขีดสุด ในทุก
ดา้นคือ ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิธีการ และมีระเบียบแบบ
แผน  
 4. การแนะแนวเนน้ถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นหลกัส าคญั ฉะนั้นครูแนะแนว
จ าเป็นตอ้งรู้จกันกัเรียน และตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยใชก้ลวิธีศึกษาเด็กเป็น
รายกรณี เช่น ใชก้ารสังเกต การสัมภาษณ์ การใชแ้บบทดสอบวดัสติปัญญา ความถนดัหรือใช้
แบบสอบถามต่าง ๆ เพื่อจะไดช่้วยใหส้ามารถวางหลกัสูตรและจดัวิชาเรียนใหเ้หมาะสมข้ึน พร้อม
ทั้งจะไดช่้วยเหลือนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ และช่วยใหเ้รียนไดต้ามความสามารถ ความถนดัและ
เหมาะสมกบัเอกตับุคคลดว้ย  
 5. การแนะแนวเกิดจากความร่วมมือและการประสานกนัของบุคลากรทุกฝ่าย ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งในและนอกโรงเรียน การแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งเกิดจากความร่วมมือและความเตม็ใจ
ของผูม้าใชบ้ริการและบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูทุกคน บุคลากรอ่ืน ๆ ใน
โรงเรียน รวมทั้งบุคลากรและสถาบนัต่าง ๆ ในชุมชน ดงันั้นผูท้  าหนา้ท่ีให ้การแนะแนวจึงตอ้งเป็น
ผูท่ี้มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีดว้ย  
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 6. การแนะแนวยดึหลกัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล นกัแนะแนวตอ้งตระหนกัในเร่ืองของ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการท่ีจะเลือกตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหา เลือกแนวทาง การด าเนิน
ชีวิตของตนเองไดอ้ยา่งฉลาดรอบคอบและมีประสิทธิภาพ นกัแนะแนวเป็นเพียง ผูช้ี้แนะแนวทาง
ใหน้กัเรียนเขา้ใจตนเอง ตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง สามารถปรับตวัดว้ยตนเองได ้และน าตนเองไดดี้  
 7. การแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีตอ้งจดัท าอยา่งต่อเน่ืองทุกวยั ทุกระดบัการศึกษาและ
จะตอ้งจดัด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นขั้นตอน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้ ฉะนั้น การจดับริการ
แนะแนวจึงตอ้งมีการวางแผนระยะยาว มีโครงการแผนงานหรือปฏิทินปฏิบติังานตลอดปี และมี
การติดตามผลงานท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ และตอ้งมีการประเมินผลโครงการ แนะแนวเป็นระยะ ๆ 
ดว้ย  
 8. การแนะแนวจะสามารถด าเนินการไดดี้นั้น ตอ้งไดรั้บขอ้มูลของนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ 
ตรงตามขอ้เทจ็จริงและเป็นปัจจุบนั ตอ้งอาศยักลวิธีทางวิทยาศาสตร์เขา้ช่วยในการแกไ้ขปัญหา  
 9. การแนะแนวควรด าเนินการจดับริการต่าง ๆ ใหค้รอบคลุมในทุกดา้น ทั้งในดา้น
การศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นส่วนตวัและสงัคม  
 10. การแนะแนวมีหลกัการในการช่วยใหบุ้คคลสามารถปรับตวัไดดี้ในปัจจุบนั และรู้จกั
วางแผนท่ีดีในอนาคต  
 11. การแนะแนวจ าเป็นตอ้งอาศยันกัแนะแนวท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี และตอ้งผา่นการฝึกอบรม
ทางดา้นการแนะแนวมาโดยเฉพาะ เขา้ใจวิธีการของการแนะแนวอยา่งดี และตอ้งเป็นผูมี้เมตตา
ธรรมและคุณธรรมประจ าใจของตนดว้ย  
 12. นกัแนะแนวจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษยใ์นวยั
ต่างๆ เป็นอยา่งดี และตอ้งตระหนกัในหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และขอบเขตความสามารถของตน
ในการใหค้วามช่วยเหลือผูม้ารับบริการ ถา้หากไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือไดต้อ้งส่งผูม้ารับ
บริการไปยงัผูท่ี้มีความชานาญมากกวา่ต่อไป4 

ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์ ไดก้ล่าวถึง หลกัการแนะแนวนกัเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียน 
สามารถจดักระท าเพื่อความครอบคลุมและประกนัความถูกตอ้งให้กบัการจดับริการแนะแนว พอ
สรุปไดด้งัน้ี  

 
 4   ลกัขณา  สริวฒัน์, การแนะแนวเบือ้งต้น (กรุงเทพฯ: โรงพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2545) 14-15. 
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1. หลกัขอ้มูล (information principle) หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งพจิารณา
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการความสนใจและวยัของนกัเรียนในแต่ละปีการศึกษาเพือ่
น ามาประกอบการพิจารณาจดับริการแนะแนวใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

2. หลกัการครอบคลุม (coverage principle) หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งตระหนกัวา่การ
จดับริการแนะแนวตอ้งใหค้รอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสงัคม และจดัใหค้รบถว้น
ทั้ง 5 บริการ คือ การบริการรวบรวมขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล บริการสารสนเทศ บริการให้
ค  าปรึกษา บริการจดัวางตวับุคคล บริการติดตามผลและประเมินผล เพื่อใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียน
เป็นรายบุคคลไดถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ 

3. หลกัเพียงพอ (adequacy principle) หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนควรตระหนกัวา่ความ
เพียงพอของครูแนะแนวนั้น ประกนัความส าเร็จของการจดัแนะแนวไดใ้นอตัราส่วนท่ีเพียงพอ  

4. หลกัคุณภาพ (quality principle) หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งตระหนกัวา่ บริการแนะ
แนวท่ีไดคุ้ณภาพดีนั้นจดัท าโดยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ คือ ไดรั้บการศึกษาทางดา้นการแนะแนวมา
โดยเฉพาะ พร้อมทั้งไดรั้บการฝึกหดั อบรม จนเกิดความรู้ความสามารถ ความช านาญ ในดา้นการ
ใหค้  าปรึกษาอยา่งดี และจะท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บมอบหมายภารกิจการจดับริการแนะแนวนั้นสามารถ
ท างานไดดี้และมีคุณภาพ  

5. หลกัถูกวิชาชีพ (professional principle) หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนพึงตระหนกัวา่ ผูท้  า
หนา้ท่ีแนะแนวจ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์เพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพครูแนะ
แนว เพื่อใชใ้นการแนะแนวและใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนเป็นรายบุคคล หอ้งใหค้  าปรึกษาเป็น
สถานท่ีท่ีครูแนะแนวใชป้ระกอบวชิาชีพซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของการแนะแนว  

6. หลกัการมอบหมายหนา้ท่ีรับผดิชอบ (responsibility delegation principle) หมายถึง 
ผูบ้ริหารโรงเรียนพึงตระหนกัวา่ การมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหก้บัครูแนะแนวรายบุคคล
อยา่งชดัเจนและเขียนเป็นหนงัสือไวน้ั้นมีความส าคญัมาก เพราะครูแนะแนว จะท างานไม่กา้วก่าย
หนา้ท่ีกนัและกนั เพราะรู้หนา้ท่ีความรับผดิชอบของตน และครูทั้งโรงเรียน จะตอ้งทราบดว้ยวา่การ
ปฏิบติังานของครูแนะแนวนั้นถือเป็นชัว่โมงการสอนและมีความส าคญัมากในการน ามา
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจ าปีดว้ย  
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7. หลกัการอบรม (training principle) หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนพึงตระหนกัวา่ ครูแนะ
แนวท่ีปฏิบติังานท่ีดีมีคุณภาพสูงนั้น คือ ครูแนะแนวท่ีรับการอบรมจนมีความรู้ ความเขา้ใจงาน
แนะแนวอยูเ่สมอ โดยเฉพาะการอบรมใหรู้้จกัวางแผนงานแนะแนวระยะสั้นและระยะยาว การ
อบรมดา้นการวิจยัในการปฏิบติังานแนะแนว การอบรมดา้นการบริการสารสนเทศแก่นกัเรียน การ
อบรมเขา้ใจในดา้นหลกัสูตร และการใชแ้บบสอบถามสอบถามครู ในเร่ืองความตอ้งการการอบรม
ควรกระท าทุกปี กระตุน้ส่งเสริมใหค้รูไปศึกษาดูงานแนะแนวของโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ทั้งดา้นการอภิปรายปัญหา การจดับริการแนะแนวร่วมกนักถื็อเป็น
การอบรมท่ีมีคุณภาพเช่นกนั  

8. หลกัเกณฑแ์กไ้ขปัญหา (problem solving principle) หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนพึง
ตระหนกัวา่ครูแนะแนวท่ีไดรั้บมอบหมายใหจ้ดับริการแนะแนวนั้น กมี็ปัญหาเหมือนกนั ปัญหา
บางอยา่งกส็ามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง ปัญหาบางอยา่งกต็อ้งอาศยัผูบ้ริหารแกไ้ขปัญหาให ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางดา้นบริหาร เช่น เงิน วสัดุอุปกรณ์ บุคลากร
แนะแนวและเคร่ืองมือต่างๆ ผูบ้ริหารตอ้งใชภ้าวะผูน้ าในการช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เป็น
ระยะ ๆ 5 

กระทรวงศึกษาธิการ  ไดก้ล่าวถึงหลกัการจดักิจกรรมแนะแนว ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ึน
พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ไวด้งัน้ี  

1. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจและธรรมชาติของ
ผูเ้รียน  

2. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องสถานศึกษา ท่ีตอ้งสนองตอบจุดหมายของ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  

3. จดักิจกรรมเพื่อผูเ้รียนทุกคน โดยครอบคลุมดา้นการศึกษา การงานและอาชีพชีวิตและ
สังคม  
 

 

 5  ธีรวฒิุ  ประทุมนพรัตน์, การบริหารกจิการนักเรียน (กรุงเทพฯ: ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2533), 88 - 89. 



27 
 

 
 

 

4.    จดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยผูเ้รียนมีอิสระในการคิดและตดัสินใจ  

5. จดักิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุด ดว้ยการปฏิบติัจนเกิดทกัษะ
หรือการเรียนรู้  
 6. ใหค้รูทุกคนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม โดยครูแนะแนวท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงและประ 

สานงาน 6 

ฉะนั้นการด าเนินการบริหารจดัการงานแนะแนวในโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผูด้  าเนินการ ควรมีหลกัยดึถือเบ้ืองตน้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพของโรงเรียนและสงัคม ดงัท่ีกรม
วิชาการ ไดก้ล่าวถึงหลกัการแนะแนวในโรงเรียน สรุปไวว้า่ ควรจะเนน้ถึงความส าคญัของบทบาท
ครูในหนา้ท่ีแนะแนวโดยเฉพาะครูประจ าชั้น หรือ ครูท่ีปรึกษา ซ่ึงมีความใกลชิ้ดกบันกัเรียน และ
ใชเ้วลาร่วมกบันกัเรียนมากกวา่คนอ่ืน ๆ บทบาทหนา้ท่ี ครูประจ าชั้นหรือครูท่ีปรึกษาจึงมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการจดักิจกรรมแนะแนว ทั้งน้ีครูจะตอ้งมีการวางแผนด าเนินร่วมกิจกรรม
แนะแนวในโรงเรียน จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากครูทั้งหมด หมายความวา่ ก่อนท่ีจะ
ด าเนินการจดักิจกรรมแนะแนวใหแ้ก่นกัเรียน คณะครูทุกคนควรมีความรู้ความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้
เก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีโรงเรียนตอ้งจดักิจกรรมแนะแนว วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมแนะแนว 
ตลอดจนหนา้ท่ีของครูผูส้อนและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารทุกคนท่ีตอ้งปฏิบติัดว้ย การประสานงานและ
ร่วมมือระหวา่งบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกโรงเรียน โดยมีครูท่ีเป็นผูมี้ความรู้ดา้นการ
แนะแนวเป็นผูน้ า ในการปฏิบติังานและจะตอ้งท าควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนการสอนใหแ้ก่
นกัเรียน เช่น การแนะแนววิชาเรียน การประพฤติปฏิบติั การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงในการจดั
กิจกรรมแนะแนวตอ้งใหต้อบสนองและสอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของนกัเรียนแต่ละคน
และจดัใหค้รอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตวั ดา้นการด าเนินการแนะแนวนั้น 
ตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองมีแผนงาน มีโครงการด าเนินงานตลอดปี มิใช่จดัท าในช่วงหน่ึงหรือจดัเม่ือ
เกิดปัญหาข้ึนเท่านั้น ทั้งน้ีโรงเรียนจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนเงินงบประมาณบุคลากร วสัดุอุปกรณ์
และอาคารสถานท่ี เพื่อใหก้ารปฏิบติังานแนะแนวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 

 6 กระทรวงศึกษาธิการ, หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช  2551  (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552), 24. 
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มีประสิทธิภาพ สุดทา้ยจะตอ้งมีการติดตามประเมินผลทุกเร่ืองอยา่งครบถว้น7 
 จะเห็นไดว้า่หลกัการแนะแนวนั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรค านึง การแนะแนวเป็นบริการท่ีจดั
ใหก้บัทุกคน และการแนะแนวมีความส าคญัต่อชีวิตทุกระยะตอ้งยดึถือเร่ืองความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลเป็นส าคญั ตอ้งยดึหลกัความจริงท่ีวา่มนุษยทุ์กคนมีคุณค่าและมีความสามารถควรจะช่วยให้
บุคคลสร้างจุดหมายในชีวิตท่ีเหมาะสมและด าเนินชีวิตตามจุดหมายท่ีตั้งเอาไว ้และการยดึหลกัสิทธิ
และเสรีภาพระหวา่งบุคคล นอกจากนั้นการแนะแนวเป็นกระบวนการท่ียดืหยุน่ได ้ และการแนะ
แนวจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายต่างๆ ใน
โรงเรียน  

เป้าหมายและขอบข่ายงานแนะแนว  

กรมวิชาการ ไดก้ล่าวถึง เป้าหมายและขอบข่ายของงานแนะแนวไวด้งัน้ี 

1. เป้าหมายของการแนะแนว การแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจตนเอง
และตดัสินใจท่ีจะช่วยตนไดด้ว้ยตนเอง เป้าหมายหลกัของการแนะแนวมี 3 ประการส าคญัต่อไปน้ี 
คือ  

1.1 เพื่อช่วยใหผู้รั้บบริการสามารถพฒันาตนเองใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

1.2 เพื่อช่วยใหผู้รั้บบริการสามารถป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดกบัคนได ้ 

1.3 เพื่อช่วยใหผู้รั้บบริการสามารถเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาท่ีเกิดกบัตนได ้ 

2. ขอบข่ายของการแนะแนว ขอบข่ายงานแนะแนว เป็นการก าหนดภารกิจการแนะแนว 
ตามความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีสนองจุดหมาย ซ่ึงการก าหนดขอบข่ายภารกิจแนะแนวนั้น จะตอ้ง
อาศยัหลกัการแนะแนวพื้นฐาน 3 ประการ ดงัน้ี  

2.1 การแนะแนวการศึกษา หมายถึง กระบวนการใหค้วามช่วยเหลือบุคคลใหไ้ดรั้บ
ความส าเร็จในทางการศึกษาตามความสามารถของตนเอง ในบางคร้ังการท่ีบุคคลใดกต็าม ไม่
สามารถจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น อาจจะเป็นเพราะมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ เช่น เลือกเรียน  
 

 

 7   กรมวชิาการ, คู่มอืการแนะแนวในโรงเรียน  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2536), 21 - 22. 
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วิชาท่ีไม่เหมาะสม ขาดวิธีการเรียนท่ีดี ขาดจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีจะท าใหมี้ความกระตือรือร้น
ในการเรียน ดว้ยเหตุน้ีจึงควรจะมีการจดับริการแนะแนวเพื่อแกปั้ญหาต่างๆ ใหล้ดนอ้ยลงหรือหมด
ไป และมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนพฒันาการเรียนไดเ้ตม็ศกัยภาพ รู้จกัแสวงหาความรู้ วางแผนการเรียนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตวัดา้นการเรียนและมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  

2.2 การแนะแนวอาชีพ หมายถึง กระบวนการท่ีจะช่วยเหลือบุคคลใหส้ามารถ มีอาชีพท่ี
เหมาะสมและประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพตามความตอ้งการ ดงันั้น กระบวนการแนะ
แนวอาชีพนั้นจะเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองและตอ้งใชเ้วลาเพราะจะตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแต่การพิจารณา
ตวับุคคลในดา้นต่าง ๆ เช่น ความสนใจ ความถนดั ความสามารถ หรือสติปัญญา เศรษฐกิจและ
อ่ืนๆ ท่ีส าคญั แลว้น าขอ้มูลเหล่านั้นมาพิจารณาวา่ผูเ้รียนควรจะเลือกอาชีพหลงัจากตดัสินใจ ก็
จะตอ้งใหข้อ้มูลวา่ผูเ้รียนตอ้งเตรียมตวัเพื่ออาชีพโดยวิธีใด เช่น เขา้รับการอบรม เขา้เรียนในสถาบนั
ต่างๆ กระบวนการแนะแนวอาชีพนั้นจะตอ้งมีการใหค้  าปรึกษาทางดา้นอาชีพร่วมอยูด่ว้ย ผูเ้รียน
รู้จกัตนเองและโลกของงานอยา่งหลากหลาย มีเจตคติและนิสัยท่ีดีในการท างาน มีโอกาสไดรั้บ
ประสบการณ์และฝึกงานตามความถนดั ความสนใจ  

2.3 การแนะแนวส่วนตวัและสงัคม หมายถึง เป็นกระบวนการใหค้วามช่วยเหลือบุคคล 
สามารถด ารงชีวิตของตนไดอ้ยา่งมีความสุขในสงัคม สาเหตุเน่ืองจากการท่ีบุคคลอาจจะประสบ
ความยุง่ยากในการด าเนินชีวิต เช่น การเลือกคบเพื่อน ความเป็นปมดอ้ยต่างๆ ปัญหาครอบครัวและ
อ่ืนๆ ถา้บุคคลมีความทุกขจ์ากปัญหามากเกินไป ยอ่มท าใหไ้ม่สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพได ้ ในทางตรงกนัขา้มหากไดรั้บการแนะแนวและแกปั้ญหา จะมีโอกาสกระท าส่ิง
ต่างๆ ในชีวิตไดอ้ยา่งประสบผลส าเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ ช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจตนเองรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้น มีอารมณ์มัน่คง มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี เขา้ใจ
ส่ิงแวดลอ้มและสามารถปรับตวัใหด้ ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข8  

กรมวิชาการ ไดจ้ดัภาระงานในการแนะแนว ประกอบดว้ย 5 บริการ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งอยา่งเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ซ่ึงจะท าใหก้ารด าเนินการแนะแนว อยา่งไดผ้ลตามความ
มุ่งหมาย ซ่ึงในแต่ละบริการมีวตัถุประสงค ์และรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
 

 

 8   กรมวิชาการ, คู่มอืการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2545), 37 - 41. 
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1. งานบริการเกบ็รวบรวมขอ้มูลนกัเรียน เป็นการศึกษา ส ารวจ ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูเ้รียนดว้ย
วิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ ใชแ้บบสอบถาม แบบทดสอบ การเขียนอตัชีวประวติั สังคม
มิติ การเยีย่มบา้น เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยใหค้รูรู้จกัผูเ้รียนแต่ละคนวา่เป็นอยา่งไร ตอ้งการ
อะไร และใหค้วามช่วยเหลือในลกัษณะใด  

2. งานบริการสารสนเทศ เป็นการใหข้อ้มูลข่าวสาร ความรู้ท่ีจ าเป็นในการตดัสินใจ เช่น 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา อาชีพ วฒันธรรม ศีลธรรม จริยธรรม สุขภาพ โดยน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การบรรยาย อภิปราย จดัป้ายนิเทศ การจดัหาเอกสารคู่มือใหอ่้าน ทศันศึกษา การใชส่ื้อ
ภาพยนตร์ วีดีทศัน ์ เป็นตน้ ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทนัสมยัมีความจ าเป็นในการช่วยใหผู้เ้รียนสามารถ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสมมากข้ึน และป้องกนัความลม้เหลวไดอ้ยา่งมากและเลือกปรับตนให้
เหมาะสมต่อสถานการณ์และความเปล่ียนแปลง  

3. งานบริการใหค้  าปรึกษา มีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยผูเ้รียนทั้งดา้นการศึกษา ดา้นงานอาชีพ 
ดา้นชีวิตและสงัคมใหเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจตนเอง รู้วา่ปัญหาของตนอยูต่รงไหน ควรจะแกไ้ข
ตนเองอยา่งไร การแกไ้ขนั้นมีก่ีทาง และควรเลือกทางใด จึงจะเหมาะกบัตนเองมากท่ีสุด พร้อมทั้ง
เกิดความรับผดิชอบในการช่วยตนเองอยา่งแทจ้ริง เพื่อช่วยใหเ้ดก็สามารถคิด ตดัสินใจ และ
แกปั้ญหาดว้ยตนเองไดอ้ยา่งรอบคอบและเหมาะสม  

4. งานบริการจดัวางตวับุคคล เป็นงานป้องกนั ส่งเสริม พฒันา ช่วยเหลือ เป็นการจดั
กิจกรรมดว้ยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ ไดรั้บการฝึกฝน 
หรือไดรั้บการช่วยเหลือตามควรแก่กรณี อนัจะเป็นการแกปั้ญหาและพฒันาตนเองตามความ
ตอ้งการอยา่งเหมาะสม เช่น กิจกรรมท่ีสนองความถนดั ความสนใจและความสามารถ แก่ผูเ้รียนทุก
กลุ่มทุกคน รวมทั้งการจดัทุนการศึกษา อาหารกลางวนั หรือการหางานพิเศษ  

5. งานบริการติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามผลการด าเนินงานแนะแนวต่างๆ ท่ีจดั
ใหแ้ก่ผูเ้รียน การติดตามและประเมินผลแบ่งเป็น 2 งาน คือ  

5.1 งานติดตามและประเมินผลท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการช่วยเหลือผูเ้รียนแต่ละคนใหส้ามารถแกปั้ญหาและปรับปรุงตนในดา้นต่างๆ ได้
อยา่งเหมาะสม และเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระเมินผลการด าเนินงานแนะแนวและงานอ่ืนๆ ของ
โรงเรียน เช่น ติดตามนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ประเมินผลส าเร็จและการพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน  
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5.2 งานติดตามและประเมินผลท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพิจารณาผลท่ีได้จากการด า เนิน
โครงการแนะแนวว่ามีคุณค่ามากนอ้ยเพียงใด ไดผ้ลหรือไม่ ควรปรับปรุงพฒันาอยา่งไร และควร
ขยายผลต่อไปหรือไม่ เป็นตน้ 9 

ภาระงานในการแนะแนว ประกอบดว้ย 5 งานหลกั ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3 ภาระงานในการแนะแนว 

ลกัษณะงานแนะแนว มี 3 ลกัษณะใหญ่ ๆ ดงัน้ี  
 1. การจดักิจกรรมดว้ยกระบวนการทางจิตวิทยาใหแ้ก่ผูเ้รียน ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัและเขา้ใจตนเอง มีแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาตนเอง รวมทั้งครูไดรู้้จกั
นกัเรียนมากข้ึน สามารถส่งเสริมและป้องกนัปัญหาของผูเ้รียนทุกคน ไม่วา่จะเป็นกลุ่มปกติหรือ
กลุ่มพิเศษ ใหไ้ดรั้บการพฒันาทกัษะการด าเนินชีวิตในดา้นต่าง ๆ  

 2. การจดับริหาร เพื่อใหผู้เ้รียนไดส้ ารวจตนเองและรู้จกัตนเองในทุกดา้น ใหข้อ้มูลข่าวสาร 
สารสนเทศท่ีจ าเป็น และทนัสมยั ทั้งทางดา้นการศึกษา อาชีพ และการพฒันาบุคลิกภาพ ใหส้ามารถ
ตดัสินใจและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ตลอดจนช่วยแกไ้ขและฝึกประสบการณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผูเ้รียนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาและชีวิตต่อไป  
 
 

 

 9   กรมวชิาการ, คู่มอืการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2545), 6 - 7. 

งานบริการสารสนเทศ 

งานบริการใหค้  าปรึกษา 

งานบริการจดัวางตวับุคคล 

งานบริการติดตามผล 
งานบริการ 
เกบ็รวบรวม 
ขอ้มูลนกัเรียน 
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 3. การบูรณาการแนะแนวในการเรียนการสอน เป็นการน าเทคนิควิธีการจิตวิทยาและการ
แนะแนวมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของผูเ้รียนแต่ละคน แต่ละ
กลุ่ม โดยเน้นให้ครูได้รู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียนทั้งในด้านการรับรู้ของผูเ้รียนท่ีเก่ียวกับตนเอง 
พฒันาการตามวยั พฤติกรรมและสาเหตุของพฤติกรรม วิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงจะท าให้ครูมี
แนวทางในการช่วยเหลือและพฒันาผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนรักและเห็นคุณค่าในตนเอง เห็นคุณค่าในสาระ
วิชาต่าง ๆ เกิดแรงจูงใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารเรียนรู้เกิดสัมฤทธ์ิผลสูงสุด ปฏิบติังานจาก
กลุ่มทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการสร้างเครือข่ายในระดบัคณะท างาน และระดบัปฏิบติังาน มีการ
สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัทิศทางนโยบายและแนวทางการด าเนินงานรวมทั้งบทบาทหนา้ท่ีของทุก
ฝ่าย  
องค์ประกอบส าคญัในการบริหารจัดการแนะแนว  
 การจดัการศึกษาตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  ท่ีตอ้งยดึ
หลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพและ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าเป็นจะตอ้งใหอิ้สระในการจดัการศึกษา เน่ืองจากองคค์วามรู้ของ
ศาสตร์สาขาต่าง ๆ และกระบวนการเรียนรู้ไดแ้ผข่ยายตามความกา้วหนา้ และความซบัซอ้นของ
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อใหม้นุษยมี์คุณสมบติัรอบดา้น และมีพื้นฐานท่ีมัน่คงเพียงพอท่ีจะพฒันาชีวิต
ไปอยา่งราบร่ืนทนัเหตุการณ์  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดกวา้งให้สังคมมี
ส่วนร่วม และใหอิ้สระในการจดัการศึกษา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูเ้รียน และการจดัการแนะแนว
ตอ้งมีความหลากหลาย ปรับบทบาทของการแนะแนวเป็นเชิงรุก โดยท่ีทุกคนในสังคมมีส่วนร่วม 
และเป็นเครือข่ายในการด าเนินการแนะแนว และมีบทบาทในการแนะแนวชีวิตและสังคม ซ่ึง
พิจารณา 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 10 
 
 
 
 
 
 
  

 10  กรมวิชาการ, คู่มอืการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2545), 5-25. 
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1. ขอบข่ายของการแนะแนว  
 ขอบข่ายของการแนะแนวมีสาระส าคญั 3 ดา้น คือ การแนะแนวการศึกษา การแนะแนว
อาชีพ และการแนะแนวเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 11 กล่าวถึง ภาระงานในการแนะแนว ประกอบดว้ย 5 
บริการหลกั คือ บริการส ารวจขอ้มูล บริการสารสนเทศ บริการใหค้  าปรึกษา บริการจดัวางตวับุคคล 
และบริการติดตามและประเมินผล       ดงัรายละเอียดใน ตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 11 กรมวิชาการ, แนวทางการจัดกจิกรรมผู้เรียน  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,  2546 ), 33. 
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ตารางที ่2  แสดงขอบข่ายงานในการแนะแนว 
 
บริการ  
 

 
จุดมุ่งหมาย  

 
วิธีการ/เทคนิค/เคร่ืองมือ  
 

1. บริการส ารวจขอ้มูล  เพื่อใหค้รูรู้จกัเด็กและเพื่อให้
เดก็รู้จกัตนเองในทุกดา้น  

สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม 
ทดสอบ อตัชีวประวติั สังคม
มิติ ระเบียนพฤติการณ์ 
ระเบียนสะสม ฯลฯ  

2. บริการสนเทศ  เพื่อใหเ้ดก็ไดรั้บขอ้มูล 
ข่าวสาร ความรู้ท่ีจ าเป็นใน
ดา้นการศึกษา อาชีพ สภาพ
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม  
และเลือกปรับตนให้
เหมาะสมต่อสถานการณ์ และ
ความเปล่ียนแปลง  

การปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ  
โฮมรูม การจดัป้ายนิเทศ การ
เชิญวิทยากรมาบรรยาย 
การศึกษานอกสถานท่ี 
ตลอดจนการใชส่ื้อประเภท
ต่าง ๆ และการใชเ้ทคโนโลยี
การส่ือสารทุกประเภท  

3. บริการใหค้  าปรึกษา  เพื่อช่วยใหเ้ดก็สามารถคิด 
ตดัสินใจ และแกปั้ญหาดว้ย
ตนเองไดอ้ยา่งรอบคอบและ
เหมาะสม  

การใหค้  าปรึกษารายบุคคล  
และกลุ่ม  

4. บริการจดัวาง  
ตวับุคคล  

เพื่อช่วยใหเ้ดก็ไดรั้บบริการ
และประสบการณ์ อนัจะเป็น
การแกปั้ญหาและพฒันา
ตนเองตามความตอ้งการอยา่ง
เหมาะสม  

การจดัเดก็เขา้มาเรียนหรือเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีเหมาะสมตาม
ความสนใจ ความถนดั การ
ฝึกทกัษะ การเรียน ทกัษะการ
ทางาน ทกัษะชีวิตและสงัคม 
การจดัหางาน  
การจดัทุนการศึกษา  

5. บริการติดตามและ
ประเมินผล  

เพื่อติดตามนกัเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษา ประเมินผลส าเร็จ
และการพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน  

การสังเกต สัมภาษณ์ 
จดหมายติดต่อ แบบสอบถาม 
และแบบประเมินต่าง ๆ  
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2. โครงสร้างองค์กรแนะแนว  
 การด าเนินงานแนะแนวใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตอ้งอาศยัความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมของทุกส่วนในสงัคม เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยค านึงถึงเป้าหมาย คือ นกัเรียน  การก าหนดโครงสร้างองคก์ร และบทบาทหนา้ท่ีในการแนะ
แนวนบัเป็นส่ิงส าคญัเพราะการด าเนินงานแนะแนวใหค้รอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย และบรรลุผล 
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในสังคมโดยค านึงถึงเป้าหมาย คือ ผูเ้รียน 
และศกัยภาพของสถานศึกษาเป็นหลกั ถึงจะท าใหป้ระสบความส าเร็จในการบริหารจดัการ12 ดงั
ภาพ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่4  แผนผงัโครงสร้างองค์กรแนะแนว 
 

 กรมวิชาการ ไดก้ล่าวถึง การแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบตั้งตั้งแต่ คณะอนุกรรมการ 
คณะท างานแนะแนว และผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมีบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแนะแนว ไวด้งัน้ี  
 2.1 คณะอนุกรรมการแนะแนว ประกอบดว้ย ผูช่้วยผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบการแนะแนวเป็น
ประธาน มีหวัหนา้หมวดวิชา หวัหนา้งานท่ีเก่ียวขอ้ง หวัหนา้ครูท่ีปรึกษา ครูประจ าชั้น  
 
  

 12  กรมวิชาการ, คู่มอืการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2545), 9-12. 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ 

คณะอนุกรรมการแนะแนว 

คณะท างานแนะแนว 

ผูป้ฏิบติั 
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ผูแ้ทนนกัเรียน ผูแ้ทนผูป้กครอง และประธานคณะท างานแนะแนวเป็นกรรมการ และมีหวัหนา้งาน
แนะแนวเป็นเลขานุการ คณะอนุกรรมการแนะแนวมีหนา้ท่ีในการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน วิเคราะห์
นโยบาย ก าหนดยทุธศาสตร์แผนปฏิบติัการ นิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานแนะ
แนว รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และแต่งตั้งคณะท างานแนะแนวตาม
ความเหมาะสม  
 2.2 คณะท างานแนะแนวสามารถจดัตั้งไดห้ลายลกัษณะข้ึนอยูก่บัขนาดของสถานศึกษา
และการจดัแบ่งขอบข่ายงานแนะแนว แบ่งตามกระบวนการแนะแนวเป็น 5 งานแลว้จดัตั้ง
คณะท างานใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของคณะอนุกรรมการแนะแนวท่ีพจิารณาใหส้อดคลอ้งตามศกัยภาพ
ของสถานศึกษา โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั คณะท างานแนะแนวมีหนา้ท่ีด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัการ ก ากบั ติดตาม ประเมินผล ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพื่อน าไป
ปรับปรุง พฒันาตลอดจนรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการแนะแนว  
 2.3 ผูป้ฏิบติังาน  สามารถเขา้ถึงผูเ้รียนไดเ้ป็นรายบุคคล จ าเป็นตอ้งระดมสรรพก าลงัทั้งใน
และนอกสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วม การด าเนินงานแนะแนวท่ีสาคญั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู ครูท่ี
ปรึกษา/ครูประจ าชั้น ครูแนะแนว ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน และส่ือมวลชน โดยมีบทบาทหนา้ท่ี 
ดงัน้ี  
  2.3.1 บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญั และเป็นผูน้ าในการ
บริหารจดัการ ก าหนดทิศทางการแนะแนวของสถานศึกษา เพื่อใหก้ระบวนการแนะแนว เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง โดยสร้างระบบงาน และจดัโครงสร้างองคก์ร แนะแนว
ของสถานศึกษาใหช้ดัเจน ส่งเสริมครู อาจารย ์ ไดรั้บความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองจิตวทิยาและการแนะ
แนวเพื่อใหส้ามารถบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ และเช่ือมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวนั คดัเลือก
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ดูแล ก ากบั นิเทศติดตาม และ
สนบัสนุนการด าเนินงานแนะแนวอยา่งเป็นระบบ สร้างขวญัก าลงัใจแก่ผูท่ี้ปฏิบติังานแนะแนว และ
ใชก้ระบวนการทางจิตวิทยา และการแนะแนวในการบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือและ
ความเขา้ใจอนัดีระหวา่งครู ผูป้กครองและชุมชน  
  2.3.2 บทบาทหนา้ท่ีของครู เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการพฒันาผูเ้รียน ใหบ้รรลุ
ตามจุดหมายของหลกัสูตร ครูทุกคนจึงควรมีบทบาทหนา้ท่ี คือ ศึกษาขอ้มูลของผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลเพื่อรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง ศึกษาเพิม่เติมองคค์วามรู้ดา้นจิตวิทยา และการให ้
ค าปรึกษาเบ้ืองตนเก่ียวกบัวชิาท่ีสอน จดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติ และ
เตม็ศกัยภาพ สอดส่องดูแลผูเ้รียน และประสานขอ้มูลกบัครูท่ีปรึกษา ครูประจ าชั้น และครูแนะแนว  
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  2.3.3 บทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีปรึกษา ครูประจ าชั้น ครูท่ีปรึกษา/ครูประจ าชั้นเป็นผู ้
ท่ีใกลชิ้ดกบัผูเ้รียนและเป็นบุคคลส าคญัในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน ครูท่ีปรึกษา ครูประจ าชั้น จึง
ควรมีบทบาทคือ รวบรวมขอ้มูลของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล คดักรอง จ าแนกกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มปกติ 
กลุ่มพิเศษ และประสานขอ้มูลกบัครูแนะแนว ดูแลช่วยเหลือใหค้  าปรึกษากรณีปัญหาไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น จดักิจกรรมโครงการ โครงงาน ส่งเสริม พฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัรักและเห็นคุณค่าในตน 
ติดตามผลการส่งเสริมพฒันา และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองประสานงานกบัผูป้กครอง 
ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมมือกนัในการส่งเสริมพฒันาป้องกนั และแกไ้ขปัญหา
ผูเ้รียน  
  2.3.4 บทบาทหนา้ท่ีของครูแนะแนว ไดก้ าหนดบทบาทไวด้งัน้ี เป็นท่ีปรึกษาแก่ครู
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนในการใหค้วามรู้ เทคนิคกระบวนการแนะแนวตามหลกัจิตวิทยาและ การ
แนะแนวโดยจุดประกายใหค้รูทุกคนใชก้ระบวนการแนะแนวพฒันาจิตใจของผูเ้รียน อยา่งต่อเน่ือง
และจริงใจ ใหค้วามรู้ ค าแนะน าแก่ครู ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้งในการรู้จกั และเขา้ใจผูเ้รียนดว้ย
วิธีการต่าง ๆ ใหค้วามรู้แก่ครูทุกคนในการใชเ้คร่ืองมือการรู้จกั และคดักรองผูเ้รียน เสนอแนะ
แนวทางการจดักิจกรรมโฮมรูม และกิจกรรมส าหรับผูเ้รียนทุกกลุ่ม ใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ 
ความถนดั ความสนใจ และสามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ธรรมชาติ ลกัษณะผูเ้รียนกลุ่มพิเศษประเภทต่าง ๆ และเสนอแนวทางในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม 
พฒันา เป็นผูใ้หค้  าปรึกษาแก่ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูม้าขอรับบริการทัว่ไป ทั้งดา้นการส่งเสริม 
พฒันา ป้องกนั และแกไ้ขปัญหา เป็นผูป้ระสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็น
ระบบเครือข่ายในการด าเนินงานแนะแนว การดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  
  2.3.5 บทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครอง ผูป้กครองมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริม
พฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ และความสามารถในการเรียนรู้ ผูป้กครองจึงควรมีบทบาทในการ
สนบัสนุนผูเ้รียนคือ เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวิตครอบครัวท่ีมีความรัก ความเขา้ใจ ความ
อบอุ่น ยอมรับในศกัยภาพของผูเ้รียน ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดส้ ารวจตนเองเพื่อประกอบ การตดัสินใจ
ในการเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาใน 
การแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาผูเ้รียน มีส่วนร่วมใน
การวางแผนการจดักิจกรรมแนะแนว และอาสาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา เป็นท่ีปรึกษา
หรือแนะแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีดีงามใหก้บัผูเ้รียน  
  2.3.6 บทบาทหนา้ท่ีของผูเ้รียน ผูเ้รียนรู้จกัและพฒันาตนใหมี้ความสมบูรณ์เตม็
ตามศกัยภาพ ตอ้งมีความรับผดิชอบต่อตนเอง ทั้งดา้นการเรียน ดา้นอาชีพ และการพฒันา
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บุคลิกภาพ รวมทั้งการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซ่ึงบทบาทของผูเ้รียนควรมีดงัน้ี รู้จกัตนเอง ทุก
ดา้นทั้งความถนดั ความสามารถ ความสนใจ ค่านิยม อารมณ์ และบุคลิกภาพ รู้จุดเด่น จุดดอ้ยของ
ตน วางแผนชีวิตในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น ทั้งดา้นการเรียน 
การแกปั้ญหา และการปรับตวั มีส่วนร่วมในการป้องกนั พฒันา และแกไ้ขปัญหาของสถานศึกษา  
จะเห็นไดว้า่โครงสร้างขององคก์รแนะแนวไดมี้การแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบตั้งแต่คณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร คณะอนุกรรมการแนะแนว คณะท างานแนะแนว และผูป้ฏิบติังาน 
จะตอ้งมีบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแนะแนวเพื่อป้องกนั ส่งเสริม ดูแล แกไ้ขผูเ้รียนใหไ้ดรั้บ
ประโยชน์สูงสุด  
3. ระบบการด าเนินงานแนะแนว  
  เพื่อสนองพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  และหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการแนะแนวเพื่อใหค้รูทุกคนมี
แนวทางในการด าเนินงานแนะแนว สามารถบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม การ
แนะแนวของสถานศึกษา จึงควรมีความชดัเจนเป็นระบบมากข้ึน โดยมีจุดเนน้ใหค้รูทุกคนมี
บทบาทในการแนะแนว รู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ในการจดักิจกรรมแนะแนว เพือ่พฒันาผูเ้รียนซ่ึงจะคดักรองผูเ้รียนเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษ โดยกลุ่มปกติจะไดรั้บการสร้างภูมิคุม้กนัและพฒันาตนเตม็
ศกัยภาพจากผูบ้ริหารและครูทุกคน ส่วนกลุ่มพิเศษเป็นผูมี้ความสามารถพิเศษ ผูมี้ปัญหาทางการ
เรียน ผูพ้ิการ ผูมี้ปัญหาอ่ืน ๆ จะเป็นกลุ่มท่ีตอ้งดูแลช่วยเหลือ พฒันา ส่งเสริม และเฝ้าระวงัอยา่ง
ใกลชิ้ดจากครูแนะแนว และครูท่ีปรึกษา  ครูประจ าชั้น ซ่ึงจะท างานเป็นทีม ดงัภาพ 4 ระบบการ
ด าเนินงานแนะแนวต่อไปน้ี13 
 

 

 

 

 

 

 

 13   กรมวิชาการ, คู่มอืการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2545), ค า
ช้ีแจง. 
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แผนภูมิท่ี 5 ระบบการด าเนินงานแนะแนว 
 

ท่ีมา :  กรมวิชาการ, คู่มือการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว,2545), 
15. 

คณะท างานแนะแนว 

คดักรองผูเ้รียน 

กลุ่มปกติ 

ครูทุกคน 

กลุ่มพิเศษ 

ผูป้กครอง/ชุมชน 
เพื่อน 

ครูแนะแนว 
ครูท่ีปรึกษา/ครูประจ าชั้น 

 

ด าเนินการส่งเสริม 
พฒันา ป้องกนั แกไ้ข 

บรรลุเป้าหมายผูเ้รียน
ดี มีปัญญา มีความสุข 

ติดตาม  ประเมินผล ผูเ้ช่ียวชาญ 

รายงานผล 
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 จากแผนภูมิระบบการด าเนินงานแนะแนวเพื่อพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษา จะเห็นไดว้่ามี
การท างานอยา่งเป็นระบบ และการแนะแนวเป็นบทบาทของครูทุกคนท่ีตอ้งร่วมมือและประสาน 
ตอ้งรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จดักิจกรรมหรือบริการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม พฒันา ป้องกนั 
แกไ้ข โดยครูทุกคน ควรด าเนินการดงัน้ี 
 3.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเป็นรายบุคคล  
 3.2 คดักรองผูเ้รียนเพื่อจ าแนกผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ และกลุ่มพิเศษ  
 3.3 ดูแล ช่วยเหลือ ใหค้  าปรึกษาในดา้นต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  
 3.4 พฒันาระบบขอ้มูลและภูมิความรู้ท่ีทนัสมยั เป็นประโยชน์และจ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิต  
 3.5 ประสานงานกบัผูป้กครอง ชุมชน เพื่อการร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน  
 3.6 ประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อการดูแลช่วยเหลือ 
และการส่งต่อผูเ้รียน  
 3.7 จดักิจกรรมทั้งในและนอกหอ้งเรียน เพื่อป้องกนั แกไ้ข และส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนทุก
คน รวมทั้งผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ ตลอดจนผูมี้ปัญหาชีวิตและสังคมให้
สามารถพฒันาคนไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพ  
 3.8 ร่วมจดับริการต่างๆ เช่น จดับริการดา้นสุขภาพ จดัหาทุนและอาหารกลางวนั จดัหางาน 
จดัให้มีการฝึกงานและหารายไดร้ะหว่างเรียน จดัศูนยก์ารเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเพื่อการวางแผนชีวิต 
จดับริการช่วยผูเ้รียนท่ีมีปัญหาหรือความตอ้งการพิเศษ ติดตามผลผูเ้รียน ทั้งในปัจจุบนั และจบ
การศึกษาแลว้นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพนัธ์  
 
 4. การติดตามและประเมินผล  
  กรมวิชาการ กล่าวว่า การแนะแนวจะประสบผลส าเร็จจะตอ้งมีระบบการ
ด าเนินงานท่ีแสดงถึงกระบวนการท างานท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อให้ครูทุกคนใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบติั นอกจากนั้นบุคคลทุกฝ่ายควรสนใจและเอาใจใส่ต่อนกัเรียนทุก ๆ ดา้น เพื่อเสริมความมัน่คง
เขม้แขง็ในการท างาน ซ่ึงการติดตามและประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบติังานแนะแนว
วา่บรรลุเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคท่ีตอ้งแกไ้ขหรือประสบความส าเร็จ  
ควรแก่การขยายผลให้กวา้งต่อไป การติดตามและประเมินผล การบริหารจดัการแนะแนว มี
หลกัการและแนวด าเนินการดงัน้ี  
 4.1 หลกัการในการติดตามและประเมินผล  
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  4.1.1 มีคณะกรรมการ/คณะท างาน ติดตามและประเมินผล โดยเปิดโอกาสให ้ ทุก
ส่วนของสงัคมมีส่วนร่วม  
  4.1.2 มีการสร้างตวัช้ีวดัความส าเร็จ ทั้งดา้นผลผลิต (output) กระบวนการ 
(process) และปัจจยั (input) อยา่งเป็นระบบ มีความยดืหยุน่ และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป  
  4.1.3 มีการจดัท าเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งตามตวัช้ีวดั
ความส าเร็จท่ีก าหนดไว ้ 
  4.1.4 จดัท าแผนปฏิบติัการและพฒันาผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน ใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจในเทคนิค วิธีการติดตามและประเมินผล  
  4.1.5 มีการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาระบบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังานแนะแนว และส่งเสริมการมีเครือข่ายใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง  
  4.1.6 ใชว้ิธีการติดตามและประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง และน าขอ้มูล
ยอ้นกลบัมาใชใ้นการพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเผยแพร่การ
ด าเนินงานต่อสาธารณชน  
 4.2 แนวการด าเนินงาน  
  การด าเนินงานเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาโดยไม่มีการตดัสิน ถูก/ผดิ 
แต่เป็นการท าใหข้อ้มูลยอ้นกลบั น าไปสู่การปรับปรุงสามารถด าเนินการได ้2 รูปแบบ คือ  
  4.2.1 การประเมินผลระหวา่งการด าเนินการ ท าไดทุ้กระยะของการปฏิบติังาน 
ดว้ยการนิเทศ ประชุม ก ากบัติดตาม ในบรรยากาศร่วมคิด ร่วมท า และร่วมแกไ้ขปัญหา ท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งท างาน  
  4.2.2 การประเมินรวบยอด ควรท าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
เป็นการประเมินเม่ืองานส้ินสุด ซ่ึงผูป้ฏิบติังานทุกคนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
ตลอดจนมีการน าเสนอผลใหท้ราบโดยทัว่กนั  
 การติดตามและประเมินผล สามารถท าไดห้ลายวิธี ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีท าหนา้ท่ี
ประเมินผล จึงตอ้งก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย มองสภาพความส าเร็จ ตวัช้ีวดั แหล่งขอ้มูลท่ี
ตรงกบัตวัช้ีวดั วิธีการติดตามผล การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลผล ตลอดจนแผนปฏิบติัการใหช้ดัเจน 
รัดกมุ เพื่อประโยชน์สูงสุดของนกัเรียน  
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 กรมวิชาการ ไดก้ล่าวถึงการจดัองคป์ระกอบไว ้4 ดา้น ดงัน้ี  
 1. ขอบข่ายการแนะแนว เป็นการก าหนดภารกิจงานแนะแนว ซ่ึงเป็นไปตามความตอ้งการ
และสภาพปัญหาของผูเ้รียน ทั้งน้ีการก าหนดภารกิจตอ้งค านึงถึง สาระส าคญั 3 ดา้น คือ การศึกษา 
อาชีพ และบุคลิกภาพ กระบวนการแนะแนวทั้ง 5 งานและลกัษณะการจดั (การจดักิจกรรม บริการ 
และบูรณาการ)  
 2. โครงสร้างองคก์รและบทบาทหนา้ท่ี เนน้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีส าคญัคือ ผูบ้ริหาร 
ครูทุกคน ครูท่ีปรึกษา/ครูประจ าชั้น ครูแนะแนว ผูป้กครอง ชุมชน และส่ือมวลชน ตลอดจนตวั
ผูเ้รียนดว้ย  
 3. ระบบการด าเนินงานแนะแนว ควรเป็นระบบท่ีสามารถน าไปใช ้ หรือปรับใชไ้ดก้บัการ
จดัการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  
 4. การติดตามและการประเมินผล  
 ในการจดัท าองคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้นนั้นตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั ความ
เป็นไปไดท้ั้งในทางปฏิบติัและการบริหารจดัการแนะแนว มีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
  1. การเตรียมการและการวางแผน (plan)  
  2. การปฏิบติัตามแผน (do)  
  3. การตรวจสอบ (check)  
  4. การปรับปรุงและพฒันา (act) 14 
 

การบริหารงานแนะแนวตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA)  
  ความหมายของการบริหารงานแนะแนว  
  การบริหารงานแนะแนว (Administration guidance) เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหง้าน
แนะแนวด าเนินลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีหลกัในการบริหารงานแนะแนว ดงั
นกัการศึกษาและนกัแนะแนวไดใ้หค้วามหมายของการบริหารงานแนะแนวไวด้งัน้ี  
  กรมสามญัศึกษา  กล่าววา่การบริหารงานแนะแนว คือ การจดัระบบงานแนะแนว
ใหด้ าเนินไปไดด้ว้ยดี เช่น การสนบัสนุน การนิเทศติดตามผล และการจดัสรรทรัพยากร15 

 

  

 14  กรมวิชาการ, คู่มอืการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2545), 9-12. 

 15  กรมสามญัศึกษา , คู่มอืการปฏิบัตงิานแนะแนวระดบัมธัยมศึกษา  (อุบลราชธานี : วิทยาออฟเซทการ
พิมพ ์, 2539),19. 
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 กรมวิชาการ กล่าวไวว้่าการบริหารงานแนะแนว คือ การจดัระบบและการจดักระบวนการ
ต่าง ๆ ใหเ้อ้ือต่อการด าเนินงานแนะแนวทุกระดบั ปรับปรุงองคก์ารใหมี้ศกัยภาพท่ีจะปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพฒันาเครือข่ายงานแนะแนวให้มีเอกภาพในการประสานงานและ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั16 
 แฮนเซน, และสเตวิส กล่าวว่า การบริหารงานแนะแนว คือ การท่ีผูบ้ริหารสามารถ
ด าเนินการเก่ียวกบัการวางแผน การก าหนดขอบข่ายแนะแนว การจดับุคลากรและการจดัองคก์ร
ของการจดับริการแนะแนว 17 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานแนะแนวของนกัการศึกษาหรือนกัแนะแนว ทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่า การบริหารงานแนะแนว หมายถึง กระบวนการ
พิจารณาทางเลือกเพื่อการจดัระบบการด าเนินงานแนะแนวภายในโรงเรียน ใหป้ระสบความส าเร็จ
ตามความมุ่งหมาย ส่งผลใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารงานแนะแนวจะตอ้งมี
การก าหนดนโยบาย การวางแผน จดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
 การบริการจดัการแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบ เป็นกระบวนการ
และครบวงจร โดยอาศยักระบวนการหรือวงจรพีดีซีเอ จึงท าใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จ  
 พีดีซีเอ เป็นวงจรพฒันาคุณภาพงาน เป็นวงจรพื้นฐานหลกัของการพฒันาคุณภาพ ทั้ง
ระบบ (TQM – Total Quality Management) ผูท่ี้คิดคน้กระบวนการหรือวงจรพฒันาคุณภาพ พีดีซีเอ 
คือ วอลเตอร์ ชิวฮาร์ท (Walter Shewhart) นกัวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนั แต่เอด็เวริดส์ เดมม่ิง 
(Edwards Deming) ไดน้ ามาเผยแพร่ท่ีประเทศญ่ีปุ่นจนประสบความส าเร็จอยา่งยิง่ใหญ่ผลกัดนัให้
ญ่ีปุ่นเป็นประเทศมหาอ านาจของโลก คนทัว่ไปรู้จกัวงจรพีดีซีเอ จากการเผยแพร่ของเดมม่ิง จึง
เรียกวา่ “วงจรของ Deming” 18 
 
 
  

 16 กรมวชิาการ, ทศิทางการแนะแนวในทศวรรษหน้า  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพศ์าสนา, 2540), 7.  

 17  James C. Hansen  and  Richard R. Stevic , Elementary School Guidance (New York: Macmillan., 
1969), 27.  
 18  สุมน อมรววิฒัน์ และคณะ, คู่มอืการพฒันาการศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสด
ศรี – สฤษด์ิวงศ,์ 2544),7-9. 

http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+C.+Hansen%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+R.+Stevic%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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 ผูบ้ริหารและคณะครูตอ้งท าความเขา้ใจกบัวงจรพีดีซีเอ เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาระบบ
บริหารงานและร่วมมือกนัอย่างจริงจงัในการพฒันาการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเพื่อประโยชน์สูงสุด 
โดยเฉพาะในการจดัการบริหารงานแนะแนว 19  ไดด้ าเนินการโดยอาศยักระบวนการหรือวงจรพีดีซี
เอ ของเดมม่ิงเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงมีกระบวนการดงัน้ี  
 1. การบริหารงานแนะแนวด้านการวางแผน (Plan)  
  มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการวางแผน ดงัน้ี  
  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าววา่ ในการวางแผนจะตอ้ง
มีการก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา การจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมาย มีการก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลา ก าหนดงบประมาณ และก าหนดผูรั้บผดิชอบ20 
  ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ กล่าววา่ การวางแผนเป็นกระบวนการของการใชค้วามคิดและ
การตดัสินใจโดยการก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีจะท าแลว้หาขั้นตอนการปฏิบติัและวิธีการปฏิบติั
เก่ียวกบัการใชท้รัพยากรทางการบริหารอนัประกอบดว้ย คน เงิน วสัดุ และการจดัการ เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคไ์วห้ลาย ๆ วิธี แลว้ตดัสินใจเลือกขั้นตอนและวิธีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมท่ีสุด21 
  คูนดซ์, และโอคอนเนลล ์  กล่าวว่า การวางแผน จึงเป็นตวัเช่ือมไปสู่สภาพการใน
อนาคตท่ีพึงปรารถนา22 
  คาสต,์ และโรเซนวีค กล่าวถึง การวางแผน คือ กระบวนการพิจารณาขอ้มูลต่าง ๆ 
เพื่อตดัสินใจล่วงหนา้ มีการใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดวตัถุประสงค ์ นโยบาย โครงการและวิธี
ปฏิบติัเพื่อบรรลุวตัถุประสงคน์ั้น23 
 
 

 

 19 กรมวชิาการ, คู่มอืการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), 21 

 20 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , จากแผนพฒันาคนสู่แผนพฒันาครู (กรุงเทพฯ: 
พิมพดี์, 2543),17-28. 
 21  ศิริพร พงศศ์รีโรจน์, องค์การและการจัดการ , พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 
2543),59. 
 22  Harold Koontz and Cyril O’Donnell , Management  (New York: McGraw-Hill, 1970),81. 

 23 Kast, Fremont E, and James E. Rosenzweig, Organization and Management: A System and 

Contingency Aporoach (4 th ed.) (Singapore: McGraw-Hill,1985), 435-436. 
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 จากความหมายของการวางแผนดงักล่าวสรุปไดว้่า การวางแผน (plan) หมายถึง การ
ก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการด าเนินงานรวมถึงการวางแนวเก่ียวกบัการปฏิบติั การเตรียม การ
ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์หรือมาตรฐานของการปฏิบติัท่ีจะกระท า ในอนาคตท่ีเป็น
ระบบ ผูรั้บผิดชอบแต่ละงานให้ชดัเจนรวมถึงระยะเวลาและงบประมาณท่ีเพียงเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
 การเตรียมการและงานแผนด าเนินงาน (Plan) เป็นขั้นท่ีส าคญัมาก การด าเนินกิจกรรมใด ๆ 
ใหร้อบคอบ ครูจะตอ้งวางแผนการสอน ผูบ้ริหารจะตอ้งวางแผนการบริหารการศึกษา เช่นเดียวกบั
การบริหารจดัการแนะแนวจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งกาหนดเป็นนโยบายจดัท าแผนแนะแนวให้
ชดัเจนและช้ีแจงรายละเอียดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ทราบเพื่อให้การปฏิบติัเป็นไปอย่างถูกตอ้งและ
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้24 การเตรียมงานไวล่้วงหนา้จะท าใหม้องเห็นปัญหาต่าง ๆ และหาวิธีแกไ้ข
ตั้งแต่เร่ิมตน้ ซ่ึงจะท าใหส้ามารถพฒันาสถานศึกษา บุคลากร ครู นกัเรียนใหด้ ารงอยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ25 การแกปั้ญหาจะใชค้วามคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ ตน้เหตุ และ
คาดการณ์ถึงผลท่ีจะตามมา แลว้ก าหนดทางเลือกท่ีดีท่ีสุด แลว้จึงเร่ิมวางแผน ซ่ึงการวางแผนตอ้ง
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยละเอียด รอบคอบเพื่อใหไ้ดแ้ผนท่ีดีท่ีสุด  มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการ
แนะแนว และคณะท างานแนะแนว เพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล สภาพความตอ้งการของผูเ้รียน สภาพ
ปัญหา ก าหนดนโยบายและการบริหารงานแนะแนว โดยศึกษาแผนพฒันาการแนะแนว ฉบบัท่ี 3 
(พ.ศ. 2545 -2549) และผลการวิเคราะห์สภาพพื้นฐานความพร้อมของสถานศึกษา วิสัยทศัน์ จุดแขง็ 
จุดอ่อน ความจ าเป็น และความตอ้งการในการจดัการแนะแนว รวมทั้งจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
เขียนแผน แผนงาน รายละเอียดโครงการใหค้รอบคลุมชดัเจนแลว้จึงอนุมติัแผนงาน26 การวิเคราะห์
ขอ้มูล สภาพปัญหา คณะกรรมการจะช่วยกนัระดมความคิด เสนอความคิดเห็นโดยอิสระเม่ือได้
ขอ้มูลสภาพปัญหาท่ีคนส่วนใหญ่ในกลุ่มวิเคราะห์ตรงกนั ใหถื้อว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด เพราะไม่มี
ใครรู้ขอ้มูล สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนไดดี้เท่ากบัครู และผูบ้ริหาร ครูยอ่มรู้ปัญหาการเรียน
การสอนและพฤติกรรมของนกัเรียน ส่วนผูบ้ริหาร 
 

 

 

 24 วินิจ เกตุขา , การสัมมนาทางการแนะแนว  (นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545),203. 
 25  ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, การบริหารงานวชิาการ (กรุงเทพฯ: พิมพดี์, 2543), 97. 
 26  กรมวชิาการ, คู่มอืการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), 22. 
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ยอ่มรู้ปัญหาการบริหารของโรงเรียน27  เม่ือรู้สภาพปัญหาแลว้กต็อ้งท ากิจกรรมหรือโครงการ โดย
การรวบรวมขอ้มูลจากครู ผูป้กครอง ชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดแ้นวทางการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 
แลว้ก าหนดใหช้ดัเจนวา่โครงการนั้นจะท าท่ีไหน ใครมีส่วนรับผดิชอบ ครู ผูบ้ริหาร นกัเรียน 
ผูป้กครอง ชุมชนหรือคณะกรรมการโรงเรียนตอ้งใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรู้รายละเอียด เพือ่ใหก้ารท างาน
ไดผ้ลและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 การบริหารงานแนะแนวดา้นการวางแผน (plan) ในงานแนะแนวทั้ง 5 ดา้น ควรด าเนินการ
ดงัน้ี  
 1. ดา้นบริการรวบรวมขอ้มลูนกัเรียน  
  1.1  มีการประชุม ช้ีแจงเก่ียวกบันโยบาย จุดมุ่งหมายของการบริการรวบรวม
ขอ้มูลนกัเรียน  
  1.2  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการรวบรวมขอ้มูลนกัเรียน  
  1.3  มีการส ารวจความตอ้งการงบประมาณในการด าเนินงาน  
  1.4  มีการจดัท าแผน โครงการใชจ่้ายเงินเพือ่ด าเนินงาน  
  1.5  มีการประชุมวางแผนสร้างและจดัหาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
นกัเรียน  
 2. ดา้นบริการสารสนเทศ  
  2.1 มีการประชุม ช้ีแจง เก่ียวกบันโยบาย จุดมุ่งหมายของบริการสารสนเทศ  
  2.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการสนเทศ  
  2.3 มีการส ารวจความตอ้งการงบประมาณในการด าเนินงาน  
  2.4 มีการจดัท าแผนงาน โครงการใชจ่้ายงบประมาณเพื่อด าเนินงาน  
  2.5 มีการจดัหาเอกสารขอ้มูลและความรู้เก่ียวกบัดา้นการศึกษา อาชีพ และ
บุคลิกภาพท่ีทนัสมยัหลากลาย เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัเรียน  
  2.6 มีตารางการติดตามประเมินการจดับริการสนเทศอยา่งต่อเน่ือง  
 
 
 

 

  27 อุทุมพร จามรมาน, คู่มอืการพฒันาการศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA (กรุงเทพฯ:  
กระทรวงมหาดไทย, 2543),6. 
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 3. ดา้นบริการใหค้  าปรึกษา  
  3.1 มีการประชุม ช้ีแจงเก่ียวกบันโยบาย และก าหนดแนวทางปฏิบติัในการบริการ
ใหค้  าปรึกษา  
  3.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการใหค้  าปรึกษา มีการจดัหอ้งแนะแนวและ
หอ้งใหค้  าปรึกษาเป็นสดัส่วน  
  3.3 มีการส ารวจความตอ้งการงบประมาณในการด าเนินงาน  
  3.4 มีการจดัท าแผนงาน โครงการใชง้บประมาณในการด าเนินการ  
  3.5 มีการจดัตารางเวลาการเขา้พบทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มอยา่งชดัเจน  
  3.6 มีการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญกบัปัญหา
เฉพาะทาง เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดความจ าเป็น  
 4. ดา้นบริการจดัวางตวับุคคล  
  4.1 ประชุม ช้ีแจง เก่ียวกบันโยบายและแนวทางในการบริการจดัวางตวับุคคล มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริการจดัวางตวับุคคล  
  4.2 จดัใหมี้เคร่ืองมือรวบรวมความสนใจ ความถนดั ความตอ้งการของนกัเรียนท่ี
หลากหลายครอบคลุม ทั้งดา้นการศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพ  
  4.3 มีการประสานงานกบัหน่วยงานและชุมชน เพื่อหางานใหน้กัเรียนท าตาม
ความสามารถและความสนใจ  
  4.4 มีการส ารวจความตอ้งการงบประมาณ และจดัท าแผนการใชง้บประมาณ  
 5. ดา้นบริการติดตามผล  
  5.1 ประชุม ช้ีแจง เก่ียวกบันโยบายและแนวทางการด าเนินงาน  
  5.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการติดตามผล  
  5.3 มีการส ารวจความตอ้งการงบประมาณและจดัท าแผนการใชง้บประมาณ
ร่วมกนั  
  5.4 มีการก าหนดเกณฑข์องงานแต่ละบริการ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลจาก
การปฏิบติังาน  
 2. การบริหารงานแนะแนว ด้านการปฏิบัติงานตามแผน (do)  
 หมายถึง การน าแผนท่ีวางไวม้าด าเนินการตามนโยบาย เป้าหมาย เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์ หรือเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดยมีการส่งเสริม สนบัสนุน จดัอ านวยความสะดวกในดา้น
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินงาน  
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 จิตการุณ วชัราชนัย ์ กล่าววา่ การปฏิบติังานตามแผน หมายถึง การท าความเขา้ใจและ
มอบหมายงานใหผู้รั้บผดิชอบน าไปปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ละในแนวของการ
บริหารคุณภาพ การปฏิบติัตามแผนเป็นการด าเนินการตามแผน และขั้นตอนท่ีวางไว ้28 
 ศิริลกัษณ์  วงษจ์นัทร์หาญ  กล่าววา่ การปฏิบติัคือ การรับงานจากหน่วยงานไปจดัท า บาง
กรณีจะเป็นการสัง่งาน แต่จะออกมาในรูปแบบของการส่งเสริมใหด้ าเนินงานดว้ยตนเอง ไม่วา่จะ
กระท าโดยวิธีใด ผลกคื็อตอ้งประสบความส าเร็จนัน่เอง29 
 สรุปไดว้า่ การปฏิบติัตามแผน (do) คือ ตอ้งมีการก าหนดโครงสร้างของงานแนะแนว มี
การส่งเสริม สนบัสนุน จดัอ านวยความสะดวกในดา้นสถานท่ี และทรัพยากรเพื่อน าไปใช ้ ในการ
ด าเนินงาน การเลือกสรร การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม พฒันาบุคคลเพื่อใหมี้คุณสมบติัเหมาะสมกบั
ต าแหน่งและความรับผดิชอบของงานทั้ง 5 บริการดงักล่าว  เม่ือมีการวางแผนแลว้จึงก าหนดงานแต่
ละงานจะตอ้งลงมือปฏิบติัทนัทีและตอ้งท าตามแผนท่ีวางไว ้ ผูป้ฏิบติัหรือผูท่ี้รับผดิชอบจะตอ้ง
ร่วมมือกนัด าเนินการอยา่งจริงจงั โดยมีการควบคุม  ก ากบัดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผน  
เพื่อทราบผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนทั้งในดา้นความส าเร็จและอุปสรรคปัญหาอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงจะมี
ผลกระทบในดา้นความส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรคท่ีแทจ้ริงจะท าใหเ้กิดความเท่ียงตรงในการ
ประเมินผล30  ซ่ึงงานแนะแนวเป็นระบบท่ีมีการด าเนินงานเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนด าเนินงานไดจ้ริง
และเป็นกระบวนการ31 การสร้างความตระหนกั ความเขา้ใจกบับุคลากรทุกคนทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
แลว้ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ โดยครูทุกคนเป็นผูรั้บผดิชอบ32 

 

  

 28 จิตการุณ วชัราชนัย ์, “สภาพและปัญหาการบริหารงานอนามยัโรงเรียน  สังกดัส านักงานการ

ประถมศึกษาจังหวดัลพบุรี” ( วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สถาบนัราชภฏัเทพสตรี 
ลพบุรี, 2544) 

 29  ศิริลกัษณ์ วงษจ์นัทร์หาญ , “ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานแนะแนวตามการรับรู้ของผู้บริหาร
และครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต  การศึกษามหาบณัฑิต   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,2545 ) 

 30  สุมน อมรววิฒัน์ และคณะ, คู่มอืการพฒันาการศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA  (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสด
ศรี – สฤษด์ิวงศ ์, 2544), 22. 

 31  เพชรสุดา เพชรใส, การสัมมนาทางการแนะแนว  (นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545) 
, 58. 

 32 กรมวิชาการ, คู่มอืการบริหารจัดการแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), 22. 
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 การปฏิบติังานแนะแนว (do) งานแนะแนวทั้ง 5 ดา้น ในสถานศึกษาควรด าเนินการดงัน้ี  
 1. ดา้นบริการรวบรวมขอ้มลู  
  1.1 มีการด าเนินการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ของนกัเรียนและจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ  
  1.2 มีการวิเคราะห์และวินิจฉยัขอ้มูล เพื่อช่วยใหค้รูรู้จกันกัเรียนรายบุคคลและ
ตนเอง  
  1.3  มีโครงการเยีย่มบา้นนกัเรียน เพื่อใหค้รูประจ าชั้นหรือครูท่ีปรึกษารับผดิชอบ 
รวบรวมขอ้มลู  
  1.4  มีการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนทุกคน  
 2. ดา้นบริการสารสนเทศ  
  2.1 มีการด าเนินการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพ การ
ปรับตวัและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีมีประโยชนแ์ก่นกัเรียนจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ  
  2.2 มีการน าความรู้โดยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น จดันิทรรศการ จดัป้ายนิเทศ จุล
สาร แผน่พบั วีดิทศัน ์แถบบนัทึกเสียง บนัทึกภาพ ฯลฯ  
  2.3 มีการเชิญวิทยากรภายนอก เพื่อมาใหค้วามรู้แก่นกัเรียน  
  2.4 มีการประชาสมัพนัธ์ แนะน าการใชบ้ริการสารสนเทศแก่ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
  2.5 จดัตั้งศูนยบ์ริการสนเทศระหวา่งโรงเรียน  
  2.6 มีการติดตามและประเมินผลการใหบ้ริการสารสนเทศ  
 3. ดา้นบริการใหค้  าปรึกษา  
  3.1 มีการน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนกัเรียน มาร่วมพิจารณาเพื่อใหค้  าปรึกษา  
  3.2 มีการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  
  3.3 มีการบริการใหค้  าปรึกษาแก่ครูอาจารยใ์นโรงเรียนและผูป้กครองนกัเรียนท่ี
ตอ้งการแนะแนวในการช่วยเหลือนกัเรียน  
  3.4 มีการประชุมรายกรณีส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาเป็นกรณีพิเศษ  
  3.5 มีการส่งต่อนกัเรียนท่ีมีปัญหามากเกินความสามารถของครูไปยงับุคคลหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเหมาะสม  
  3.6 มีการสรุปปัญหานกัเรียนในแต่ละภาคเรียน  
  3.7 มีการจดัท าสถิติเก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนในแต่ละภาคเรียน  
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 4. ดา้นบริการจดัวางตวับุคคล  
  4.1 ด าเนินการประสานงานกบัฝ่ายวิชาการในการช่วยเหลือนกัเรียนเลือกวิชาเรียน 
และแผนการเรียนตามความสามารถ ความถนดั ความสนใจ  
  4.2 ประสานงานกบัฝ่ายกิจกรรมนกัเรียนเพื่อช่วยจดันกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรตามความถนดัและความสนใจ  
  4.3 ส ารวจและจดัหานกัเรียนเขา้รับทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวนั  
  4.4 จดัหาแหล่งงานใหน้กัเรียนท าเพื่อหารายไดพ้เิศษ  
  4.5 มีการติดตามผลและประเมินผลการใหบ้ริการจดัวางตวับุคคล  
 5. ดา้นบริการติดตามผลและประเมินผล  
  5.1 มีการสร้างเคร่ืองมือในการติดตามผลและประเมินผลการบริการทุกบริการ  
  5.2 มีการก าหนดเกณฑข์องงานแต่ละบริการ เพื่อตรวจสอบประเมินผล การ
ปฏิบติังานในรอบปี  
  5.3 มีการติดตามผลนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษา นกัเรียนท่ีจบการศึกษาหรือท่ีออก
กลางคนั เช่น โดยการสัมภาษณ์ ใชไ้ปรษณียบตัร สอบถามจากบุคคลท่ีคุน้เคย  
  5.4 มีการจดัประชุมคณะกรรมการ คณะครู ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อ
สรุปผลการด าเนินงาน  
  5.5 มีการจดัท าสถิตินกัเรียนท่ีจบการศึกษาไปแลว้ ในแต่ละปีการศึกษา  
 3. การบริหารงานแนะแนว ด้านการตรวจสอบ (check)  
  การตรวจสอบ (check) ซ่ึงจะมีความหมายและการปฏิบติัท่ีคาบเก่ียวกบั การ
ควบคุม จนในบางคร้ังไม่สามารถแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจน นกัวชิาการใหค้วามหมายไวด้งัน้ี  
  นิรมล กิติกลุ ใหค้วามหมายของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพวา่เป็น
กระบวนการตรวจตรา สอดส่อง และการแกไ้ข การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้โดยอาศยั
การประสานงาน พร้อมการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมาแกไ้ขขอ้บกพร่อง33 
  ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ กล่าววา่ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เป็น
กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานโดยการเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน ท่ีก าหนดไวแ้ละหา 
 
 

  
 33  นิรมล กิติกลุ, องค์การและการจัดการ (กาญจนบุรี: สถาบนัราชภฏักาญจนบุรี, 2542),179. 
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แนวทางท่ีจะแกไ้ขขอ้ผดิพลาดจากมาตรฐานท่ีวางไวใ้หบ้รรลุเป้าหมาย หรือ หมายถึง การดูแลการ 
ปฏิบติังานตามกระบวนการท่ีก าหนดไว ้ คือ ดูแลการปฏิบติัใหป้ฏิบติั ถูกวิธีและตรงตามเวลาท่ี
ก าหนดไว ้34 
  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าววา่ การตรวจสอบติดตาม
วา่ มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุม ก ากบั นิเทศ และประเมินการด าเนินงาน และรายงานต่อท่ีประชุม35 
  สรุปไดว้า่ การตรวจสอบ หมายถึง การก ากบั ติดตามผลการปฏิบติัหรือการ
ด าเนินงานท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึนวา่ไดป้ฏิบติัตรงตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์แปลความหมาย
เพื่อพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
  การตรวจสอบ (check) เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการติดตามและประเมิน จะท าให้
ทราบผลส าเร็จ ความกา้วหนา้ หรือความลม้เหลวในการแกปั้ญหามีการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบและทบทวนการด าเนินการท่ีผา่นมาโดยจดัท าตวับ่งช้ี และแบบประเมินผลท่ีชดัเจน 
ประเมินผลตามเวลาท่ีก าหนด วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินผล โดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ การ
ประเมินก่อนการปฏิบติั เป็นการประเมินสภาพท่ีแทจ้ริงก่อนลงมือปฏิบติัตามแผน การประเมิน
ขณะการปฏิบติั เป็นการประเมินเป็นช่วง ๆ ตามระยะท่ีเหมาะสม และการประเมินหลงัการปฏิบติั 
เป็นการประเมินภายหลงัจากเสร็จส้ินภารกิจตามแผนท่ีวางไว้36   และการจดัท ารายงานผลเสนอต่อ
ผูบ้ริหาร เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
  ดงันั้นวิธีการประเมินท่ีมีมาตรฐานและง่ายต่อการปฏิบติัจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั
ของครูหรือผูบ้ริหารจะใชต้รวจสอบพฒันาการ และความกา้วหนา้ของการแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ย
ตนเอง  
 

 
 

 34 ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ , องค์การและการจัดการ  , พิมพค์ร้ังท่ี 9 ( กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 
2543),269. 

 35 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , คู่มอืการประเมนิภายในของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา การออกแบบระบบการประเมินผลภายใน ,  พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วีทีซี คอมมิวนิเคชัน่, 
2544),151. 
 36  สุมน อมรววิฒัน์ และคณะ, คู่มอืการพฒันาการศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA  (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสด
ศรี – สฤษด์ิวงศ ์, 2544), 22-23. 
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 การตรวจสอบงานบริการทั้ง 5 ดา้น ของสถานศึกษาควรมีดงัน้ี  
 1. ดา้นบริการรวบรวมขอ้มลูนกัเรียน  
  1.1 มีการตรวจสอบความพร้อมและความสมบูรณ์ของรายละเอียดของนกัเรียนแต่
ละคนท่ีบนัทึก  
  1.2 มีการตรวจสอบความถูกตอ้ง และความชดัเจนของรายละเอียดท่ีบนัทึก  
 2. ดา้นบริการสารสนเทศ  
  2.1 มีการตรวจปริมาณหนงัสือและเอกสารท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัการศึกษา อาชีพ 
บุคลิกภาพ และสงัคม ท่ีมีอยูใ่นศนูยส์นเทศหอ้งสมุดวา่เหมาะสมเพียงพอกบัความตอ้งการของ
นกัเรียน  
  2.2 การตรวจสอบประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีงานบริการสนเทศใหแ้ก่นกัเรียน  
 3. ดา้นบริการใหค้  าปรึกษา  
  3.1 มีการประเมินผลการจดัเวลา และจ านวนนกัเรียนท่ีมาใชบ้ริการใหค้  าปรึกษา  
  3.2 มีการประเมินผลและติดตามผลการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนทั้งเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม  
  3.3 มีการจดัท ารายงานผลและประเมินคุณภาพของการบริการใหค้  าปรึกษา  
 4. ดา้นบริการจดัวางตวับุคคล  
  4.1 มีการตรวจสอบนกัเรียนในการเลือกแผนการเรียน วิชาเรียน ตรงตาม
ความสามารถและความถนดัของผูเ้รียน  
  4.2 ตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามความถนดัและความสนใจ  
  4.3 ตรวจสอบและประเมินผลในดา้นการจดัหานกัเรียนเขา้รับทุนอาหารกลางวนั  
  4.4 ประเมินผลจากการจดัหางานใหน้กัเรียนท า เพื่อหารายไดพ้เิศษ  
 5. ดา้นบริการติดตามผล  
  5.1 มีการติดตามผลนกัเรียนท่ีเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และนกัเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาแลว้  
  5.2 มีการนิเทศติดตามการท างานแนะแนวดา้นบริการต่าง ๆ อยา่งสม ่าาเสมอ
ตลอดปีการศึกษา  
  5.3 มีการจดัท ารายงานผลความกา้วหนา้ในการบริการแนะแนว  
  5.4 มีการเผยแพร่ใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งรับทราบเสมอ  
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  5.5 มีการประสานงานใหบุ้คคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้กครองศิษยเ์ก่าและ
นกัเรียนในโรงเรียนไดร่้วมประเมินผลใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดับริการแนะแนวของโรงเรียน  
  5.6 รวบรวมสถิติและผลงานดา้นแนะแนว เพื่อน ามาวิเคราะห์ใชใ้นการพฒันางาน
แนะแนว  
  5.7 จดัประชุมครู ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อสรุปผลการด าเนินงานร่วมกนั
พิจารณาขอ้บกพร่องของการจดับริการแนะแนวในสถานศึกษา  
 4. การบริหารงานแนะแนวด้านการปรับปรุงและพฒันา (act)  
  การปรับปรุงและพฒันา นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี  
  พงษศ์กัด์ิ ปัญจพรผล กล่าวถึงการพฒันาและการปรับปรุงวา่เพื่อใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงค ์มีจุดมุ่งหมายท่ีจะปรับปรุงความมีประสิทธิภาพขององคก์ารใหดี้กวา่เดิม 37 
  สุรัสวดี ราชสกลุชยั  กล่าวถึงการพฒันาและการปรับปรุงไวด้งัน้ี การแกไ้ขตน้เหตุ
ของปัญหา คน้หาสาเหตุและท าการป้องกนั และหาทางพฒันาระบบหรือปรับปรุงการท างานนั้น ๆ 
โดยตรง 38 
  ฐาปนา ฉ่ินไพศาล ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการพฒันาและปรับปรุงวา่เพื่อให้
เห็นถึงความกา้วหนา้ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตอ้งแกไ้ขปรับปรุงอะไร 39 
  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าววา่ การพฒันาปรับปรุง
การปฏิบติังานนั้นเป็นการน าผลการประเมินมาเป็นรายงานผลการประเมินตนเองและเผยแพร่ให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 40 
 สรุปไดว้า่ การปรับปรุงพฒันา หมายถึง การน าเอาขอ้มูลข่าวสารสนเทศท่ีไดจ้ากการ 
  

 

 

 

 37 พงษศ์กัด์ิ ปัญจพรพล, องค์การและการจัดการ ( นครปฐม: สถาบนัราชภฏัธนบุรี, 2542),213. 
 38 สุรัสวดี ราชกุลชยั, การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร , พิมพค์ร้ังท่ี2  (กรุงเทพฯ: จามจุรี, 
2543),328. 

 39 ฐานปนา ฉ่ินไพศาล,การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ , พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ธี
ระฟิลม์และไซแทก็ษ,์ 2543),10-18. 
 40 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , คู่มอืการประเมนิภายในของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา การออกแบบระบบการประเมินผลภายใน ,  พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วีทีซี คอมมิวนิเคชัน่, 
2544),152.  
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ตรวจสอบ มาพิจารณาวางแผนหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานและขอ้บกพร่องของ
คณะท างาน เพื่อใหเ้กิดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพของงานมากยิง่ข้ึนและมีการจดัท ารายงานผล
การด าเนินงานเพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาต่อไป 
 
การปรับปรุงและพฒันาบริการทั้ง 5 ของสถานศึกษาควรมีดงัน้ี  
 1. ดา้นบริการเกบ็รวบรวมขอ้มูลนกัเรียน  
  1.1 มีการพฒันาปรับปรุงรูปแบบการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดความ
ครอบคลุมและมีรายละเอียด ครบถว้นสมบูรณ์  
  1.2 มีการพฒันารูปแบบการวิเคราะห์และวินิจฉยัขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียน เพื่อทราบ
ถึงปัญหาและรายละเอียดของบุคคลท่ีชดัเจนมีการพฒันารูปแบบในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 2. ดา้นบริการสารสนเทศ  
  2.1 มีการพฒันาปรับปรุงเก่ียวกบัขอ้มูล ข่าวสารท่ีน าเสนอตอ้งมีความทนัสมยัเป็น
เหตุการณ์ปัจจุบนั  
  2.2 มีการพฒันาระบบเช่ือมโยงขอ้มูลความรู้ท่ีเป็นประโยชน์กบัผูเ้รียนทุกระดบั
อยา่งทัว่ถึง  
  2.3 มีการพฒันาแหล่งความรู้ทุกดา้นอยา่งกวา้งขวาง โดยการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 3. ดา้นการใหค้  าปรึกษา  
  3.1 มีการปรับปรุงพฒันาขอ้มูลของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง  
  3.2 มีการพฒันารูปแบบการใหค้  าปรึกษาท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนและผูป้กครอง  
  3.3 มีการส่งเสริมและพฒันาครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจทกัษะและการใชเ้ทคนิค
ใหม่ ๆ ในการใหค้  าปรึกษา  
 4. ดา้นบริการจดัวางตวับุคคล  
  4.1 มีการพฒันาส่งเสริม สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การ
แนะแนวมากข้ึนกวา่เดิม  
  4.2 มีการพฒันากิจกรรม โครงการพิเศษเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
  4.3 พฒันารูปแบบการประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อความสะดวกใน
การด าเนินงานต่อไป  
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 5. ดา้นบริการติดตามผล  
  5.1 พฒันามาตรฐานของงานบริการแต่ละดา้นใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน  
  5.2 พฒันารูปแบบในการติดตามผลระหวา่งส าเร็จการศึกษา และไม่ส าเร็จ
การศึกษา  
  5.3 พฒันารูปแบบในการประสานงานระหวา่งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 การปรับปรุงและพฒันา (Act) เป็นการน าผลกระทบท่ีไดจ้ากการประเมินมาใชใ้นการ
ปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารจดัการแนะแนวในขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและมีการ
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาต่อไป    หรือการน า
ผลกระทบท่ีไดจ้ากการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขเขา้สู่กระบวนการพีดีซีเอ (PDCA) ใหม่ 
ในส่วนท่ีประสบความส าเร็จน ามาวางแผน เพื่อพฒันาใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 
 แนวทางบริหารจดัการแนะแนวของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัจะตอ้งก าหนดแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน มีระบบการท างานท่ีเป็นรูปธรรม จดั
บุคลากรท่ีเหมาะสม และแนวทางบริหารจดัการแนะแนวของสถานศึกษาในแต่ละแห่งควรให้
เป็นไปตามสภาพของผูเ้รียน สภาพปัญหา นโยบายการจดัการศึกษา และศกัยภาพ ความพร้อมของ
สถานศึกษานั้น ๆ ซ่ึงจะตอ้งมีการบริหารจดัการอยา่งมีหลกั มีระบบเป็นขั้นตอนโดยใหทุ้กฝ่ายได้
เขา้มามีส่วนร่วม และท่ีส าคญัการบริหารจะตอ้งมีแผนงานท่ีจะสนองความตอ้งการและจุดเนน้ใน
การพฒันาผูเ้รียน ครูทุกคนควรไดรั้บการมอบหมายใหป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง มี
การติดตามประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เพื่อจะไดด้ าเนินการแกไ้ขปรับปรุง 
หรือพฒันาระบบการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 41 
 กระบวนการพีดีซีเอ คือ การท างานร่วมกนัท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือ ตั้งใจท างาน ในภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมายในแนวทางท่ีชดัเจน โดยเร่ิมจากขั้นวางแผน ขั้นปฏิบติั ขั้นประเมินและรายงานผล 
ตลอดจนขั้นปรับปรุงพฒันา และเม่ือพบปัญหาหรืออุปสรรคตอ้งยอ้นกลบัมาวิเคราะห์เพื่อหา
สาเหตุ และแกไ้ขปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน กระบวนการพีดีซีเอ จึงเป็นกระบวนการท่ีตอ้งมีการ
หมุนเวียนในการพฒันาใหดี้ข้ึนโดยไม่หยดุอยูก่บัท่ี  
 
 
 
  

 41  กรมวิชาการ, คู่มอืการบริหารจัดการแนะแนว  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว, 2545), 25-25. 
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การให้ค าปรึกษา 
 ในยคุแห่งสงัคมท่ีซบัซอ้นและสบัสน เยาวชนมีความเปราะบางทางอารมณ์ บทบาทในการ
ใหค้  าปรึกษา ถือเป็นบทบาทหนา้ท่ีและภารกิจท่ีมีความส าคญัของการท าหนา้ท่ีครูท่ีปรึกษา ทั้งการ
ใหค้  าปรึกษาอยา่งเป็นทางการและการใหค้  าปรึกษาในเร่ืองราวเลก็ๆนอ้ยๆ โดยทัว่ไปองคค์วามรู้
เก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษา ตลอดจนเทคนิควิธีการท่ีควรพิจารณาและค านึงถึงมีหลายประการดว้ยกนั 
 ความหมายการให้ค าปรึกษา 
 พนม ล้ิมอารีย ์ และคณะ ไดใ้หค้วามหมายของการใหค้  าปรึกษา หมายถึง บทบาทหนา้ท่ี
กระบวนการใหค้วามช่วยเหลือจากครูท่ีปรึกษาหรือจากผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมทางดา้นจิตวิทยา 
โดยเฉพาะใหแ้ก่ผูท่ี้มีปัญหาซ่ึงมาขอรับความช่วยเหลือ เพื่อใหผู้ม้าขอรับค าปรึกษาเกิดความเขา้ใจ
ตนเอง สามารถตดัสินใจ รู้จกัปรับปรุงแกไ้ขตนเอง สามารถปรับตวัไดดี้ข้ึน42 
 ศรีวรรณ จนัทรวงศ ์ ไดใ้หค้วามหมายดงัน้ี การใหค้  าปรึกษาเชิงจิตวทิยา คือ กระบวนการ
ช่วยเหลือใหบุ้คคลท่ีประสบปัญหาสามารถเขา้ใจ กระจ่างชดัในปัญหาและวางแผนแกปั้ญหาได้
อยา่งเหมาะสมกบัตนเอง นอกจากน้ียงัมุ่งส่งเสริมใหบุ้คคลพฒันาความสมบูรณ์ในตน เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างความส าเร็จใหแ้ก่ชีวติ43 
 เม่ือวิเคราะห์ความหมายของการใหค้  าปรึกษา จะน าไปสู่ความเขา้ใจในเร่ืองใหค้  าปรึกษา
ดงัน้ี  
 1. สถานการณ์ในการใหค้  าปรึกษายอ่มประกอบไปดว้ย ผูรั้บค าปรึกษา(Counselee) หรือจะ
เรียกวา่ผูมี้ปัญหา (Client) กไ็ด ้กบัผูท่ี้ท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา 
 2. สถานการณ์ในการใหค้  าปรึกษาเป็นสถานการณ์ท่ีมีวตัถุประสงคร่์วมกนัทั้งสองฝ่าย คือ
การเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตของผูมี้ปัญหา 
 3. เม่ือบุคคลไดรั้บความช่วยเหลือ ยอ่มเกิดความเจริญงอกงามในบุคลิกภาพและน าไปสู่
ความกลา้ท่ีจะเผชิญกบัปัญหาดว้ยความมัน่ใจ เพราะมีความเขา้ใจตนเองดีข้ึนและรู้แนวทางของการ
ตดัสินใจ 
 
 

42 พนม  ล้ิมอารีย ์และคณะ, รูปแบบและแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา (มหาสารคาม : โอเดียนสโตร์

,2542 ),175. 
 43 ศรีวรรณ  จนัทรวงศ ์, เทคนิคการให้ค าปรึกษา (อุดรธานี : ส านกังานส่งเสริมวชิาการ สถาบนัราชภฏั
อุดรธานี, 2542), 5. 
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 4. การใหค้  าปรึกษาจะตอ้งเป็นหนา้ท่ีของผูมี้ประสบการณ์ และทกัษะ ถา้บุคคลใดไม่เคยได้
เรียนรู้และรับการฝึกฝนจะไม่สามารถใหค้  าปรึกษาได ้ แต่ถา้จะกระท านั้นกอ็าจจะเป็นระดบัของ
การสนทนาหรือสมัภาษณ์ เพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาเท่านั้น 
 5. การใหค้  าปรึกษาไม่สามารถก าหนดวิธีการ และเทคนิคทฤษฎีท่ีแน่นอนไดเ้น่ืองจากผู ้
ท่ีมารับค าปรึกษามีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป มีปัญหาท่ีไม่เหมือนกนั ดงันั้นผูใ้หค้  าปรึกษาแต่ละคน
จะตอ้งใชค้วามสามารถท่ีจะพิจารณาวา่ ในสถานการณ์ท่ีตนก าลงัเผชิญอยูน่ั้นควรจะใชว้ิธีการ
อยา่งไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด44 
ประเภทของการให้ค าปรึกษา 
 กรมวิชาการ ไดก้ล่าวถึงการใหค้  าปรึกษาวา่ การใหค้  าปรึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
 1. การใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล เป็นกระบวนการช่วยเหลือโดยมีการพบปะเป็นการ
ส่วนตวั ระหวา่งผูใ้หค้  าปรึกษากบัผูรั้บบริการ ซ่ึงจะเป็นการช่วยใหผู้รั้บบริการไดเ้ขา้ใจตนเองและ
ส่ิงแวดลอ้มไดดี้ข้ึน สามารถวางโครงการในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมิใช่เฉพาะจะ
สามารถแกปั้ญหาท่ีก าลงัเผชิญอยูเ่ท่านั้น แต่จะช่วยใหมี้ทกัษะในการแกปั้ญหาอ่ืนๆไดด้ว้ยตนเอง 
 2. การใหค้  าปรึกษาเป็นกลุ่ม คือ การใหค้  าปรึกษามากกวา่ 1 คนในแต่ละคร้ังแต่ไม่ควรเป็น
กลุ่มใหญ่เกินไป เพราะถา้เป็นกลุ่มใหญ่มากเกินไป การใหค้  าปรึกษาอาจไม่ทัว่ถึงประการส าคญั
เป็นเร่ืองทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัความรู้สึก อารมณ์ ท่ีจะถ่ายทอดใหแ้ก่กนัของคนในกลุ่ม การให้
ค  าปรึกษาเป็นกลุ่มน้ีเหมาะกบักลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาคลา้ยคลึงกนั นดัหมายมาพบกนัเพื่อจุดประสงค์
เดียวกนั คือ การแกไ้ขปัญหาและขอ้บกพร่องของตน 
ความรู้พืน้ฐานส าหรับครูทีป่รึกษาในการให้ค าปรึกษา ครูทีป่รึกษา ทีจ่ะท าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษาควรมี
ความรู้พืน้ฐานดังต่อไปนี ้
 1. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษย ์เช่น มนุษยต์อ้งอยูร่่วมกนัเป็นสงัคม มนุษยมี์
ความแตกต่างกนัทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ พฤติกรรมของมนุษยย์อ่มมีสาเหตุ 
มนุษยมี์เกียรติและศกัด์ิศรี มนุษยมี์อารมณ์และเหตุผล มนุษยย์อ่มเห็นประโยชน์ส่วนตวั มนุษยม์กั
กล่าวโทษผูอ่ื้น มนุษยช์อบความแปลกใหม่ มนุษยช์อบเปรียบเทียบ มนุษยมี์ความคาดหวงั 
 2.พฤติกรรมของมนุษย ์พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการเสริมแรง  
 
 

44 คมเพชร  ฉตัรศุภกลุ. การแนะแนวเบือ้งต้น (กรุงเทพ : ไทยวฒันาพานิช, 2529),89. 
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แสดงออกไดท้ั้งพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงค ์
คุณสมบัติทีส่ าคญัของผู้ให้ค าปรึกษา  
 ในการท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาส าหรับผูเ้รียนนั้น ครูประจ าชั้นและครูท่ีปรึกษาตอ้งมี
คุณสมบติัท่ีส าคญัดงัน้ี 
 1.  มีบุคลิกภาพท่ีอบอุ่นเป็นมิตร 
 2.  มีลกัษณะน่าไวว้างใจ น่าเคารพ น่าเช่ือถือ และรักษาความลบัได ้
 3.  มีความสนใจในการช่วยเหลือผูอ่ื้น มีคุณธรรม เมตตาธรรม และเสียสละ 
 4.  รู้จกัพดู เพือ่ใหผู้รั้บค าปรึกษารับทราบปัญหาท่ีแทจ้ริงและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
 5.  รู้จกัฟังและสามารถฟังจบัประเดน็ไดเ้ร็ว กระจ่างชดัมีความอดทนต่อการรับฟัง 
 6.  สามารถอธิบายและคล่ีคลายปมประเดน็ต่างๆ ใหช้ดัเจนและเขา้ใจไดง่้าย 
 7.สามารถท่ีจะช่วยใหผู้รั้บค าปรึกษารับผดิชอบต่อการตดัสินใจของตนเอง โดยผูใ้ห้
ค  าปรึกษาจะไม่ตดัสินใจแทน 
 8.  มีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์มัน่คง45 
กระบวนการให้ค าปรึกษา  
 กระบวนการใหค้  าปรึกษา เนน้เหตุผลกระบวนการคิดความเขา้ใจเก่ียวกบัตนเองและ
ส่ิงแวดลอ้มอีกทั้งการเกบ็ขอ้มูลอยา่งแม่นตรง และระบบการตดัสินใจขบวนการท่ีส าคญัของการให้
ค  าปรึกษาแบบน้ีคือ วิธีการของการตดัสินใจโดยเนน้การช่วยใหผู้ม้าขอค าปรึกษามีหลกัเกณฑแ์ละ
ทกัษะในการตดัสินใจ เพื่อน าไปใชส้ าหรับการตดัสินใจในปัจจุบนัและอนาคต 
 ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างสัมพนัธภาพ ซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกของการเร่ิมตน้ใหค้  าปรึกษา 
(Opening the Interview)ผูใ้หค้  าปรึกษาตอ้งท าใหผู้รั้บค าปรึกษาเกิดความอบอุ่น สบายใจและ
ไวว้างใจ ผูใ้หค้  าปรึกษาจะสร้างความคุน้เคยกบัผูม้าขอค าปรึกษา โดยพยายามสร้างบรรยากาศของ
ความเป็นกนัเอง เป็นมิตร วางตวัตามสบายใหเ้กียรติและแสดงการยอมรับอยา่งจริงใจ เช่น กล่าวค า 
ตอ้นรับ เป็นตน้ บุคลิกภาพของผูใ้หค้  าปรึกษาเป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะดึงดูดจิตใจท่ีจะใหผู้ม้าขอ
ค าปรึกษาเกิดความรู้สึกศรัทธา เกิดความรู้สึกปลอดภยัอบอุ่นใจและคลายความวิตกกงัวลใจพร้อม
จะเล่าความไม่สบายใจอยา่งเปิดเผย การสร้างสายสมัพนัธ์ (Establishing Rapport)ในขั้นตอนน้ี
จะตอ้งกระท าอยา่งระมดัระวงั เพราะเป็นเทคนิคท่ีตอ้งอาศยัความละเอียดอ่อนมาก โดยทัว่ไปแลว้ 
  

45  กรมวชิาการ , คู่มือครูประจ าช้ันและครูที่ปรึกษา (กรุงเทพ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2546),20-27. 
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จะตอ้งทราบภูมิหลงัของผูรั้บค าปรึกษา เพื่อน ามาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสมัพนัธ์ต่อไป อาจจะ
พดูถึงเร่ืองท่ีผูรั้บค าปรึกษาถนดั และสนใจเป็นพิเศษเพือ่ช่วยใหเ้ขาสามารถพดูไดอ้ยา่งมัน่ใจ ช่วย
ใหเ้ขามีความสุขและพร้อมท่ีจะพดูต่อไปการทราบภูมิหลงัของผูรั้บค าปรึกษา อาจกระท าไดจ้าก 
การสังเกต การสัมภาษณ์การเยีย่มบา้น สังคมมติ การบนัทึกอตัชีวประวติั การเขียนเรียงความ 
บนัทึกประจ าวนัแบบสอบถาม การศึกษารายกรณี แบบทดสอบและแบบประเมิน แบบแสดงผลการ
พฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ (ปพ.4) แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล 
(ปพ.6) ทะเบียนสะสม (ปพ. 8) และสมุดบนัทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ควร
เร่ิมตน้ดงัต่อไปน้ี 
 การเปิดฉากการสนทนา (Opening) ในการเปิดฉากการสนทนาบรรยากาศควรเป็นกนัเอง 
อบอุ่น เพื่อลดความวติกกงัวลเบ้ืองตน้ของผูม้าขอค าปรึกษา โดยทัว่ไปแลว้ขอค าปรึกษาจะเป็นผู ้
ริเร่ิมสนทนาถึงผูม้าขอค าปรึกษาอึดอดัหรือล าบากใจในการพดู ผูใ้หก้ารปรึกษาอาจเร่ิมตน้ประโยค 
โดยใชค้  าพดูวา่“มีอะไรท่ีดิฉนั(ผม) พอจะช่วยเหลือคุณไดค่้ะ(ครับ)” “รู้สึกคุณมีสีหนา้วิตกกงัวล มี
อะไรคุยกนัไหมค่ะ(ครับ)”46 
 การสร้างความพร้อม (Establishing Rapport) เพื่อท่ีจะพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูใ้ห้
ค  าปรึกษากบัผูม้าขอค าปรึกษา ซ่ึงความสมัพนัธ์ท่ีดีก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีมีการเปิดเผยและส ารวจ
ตนเองของผูม้าขอค าปรึกษา ในขณะเดียวกนั ผูใ้หค้  าปรึกษาตอ้งแสดงถึงความเขา้ใจและห่วงใย
(Concerned) อยากใหค้วามช่วยเหลือดว้ยความเตม็ใจ อีกทั้งแสดงถึงความผกูพนั (Committed) ต่อผู ้
มาขอค าปรึกษา 
 การสนใจและการใส่ใจ(Attentive behavior) การใหค้วามสนใจ เอาใจใส่ห่วงใย เอ้ืออาทร
ต่อผูรั้บค าปรึกษา ซ่ึงผูใ้หค้  าปรึกษาสามารถแสดงออกไดด้งัน้ี 
 - ท่ีนัง่ ลกัษณะการนัง่ควรเยื้องกนั ไม่ควรนัง่ตรงหนา้กนั เพราะเป็นทางการมากเกินไป จะ
ท าใหเ้กิดความอึดอดั ถา้มาตรฐานมีผลต่อการสร้างสมัพนัธ์ ประมาณ 60 องศา โนม้ไปขา้งหนา้
เลก็นอ้ย น่าจะพอดีหรือใกลเ้คียงพอดี แลว้แต่ความเหมาะสมและวิจารณญาณของผูใ้หค้  าปรึกษาแต่
ละคน 
 - ระยะ ท่านัง่เป็นส่ือของการสนใจและใส่ใจไดร้ะยะกเ็ป็นส่ือท่ีดี ไม่ควรห่างหรือใกล้
เกินไป ควรจดัระยะใหพ้อเหมาะ ถา้นัง่โนม้เขา้ไปหาผูข้อค าปรึกษามากเกินไป ส่ือใหเ้ห็นวา่ระยะ 
 
 

46  กรมวชิาการ , คู่มือครูประจ าช้ันและครูที่ปรึกษา (กรุงเทพ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2546),20-27. 
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การนัง่ห่างมาก ถา้นัง่ตวัตรงและเกร็งอาจเน่ืองจากใกลเ้กินไป ฉะนั้นระยะท่ีเหมาะสมจะช่วยใหท้ั้ง
ผูใ้หค้  าปรึกษาและผูม้าขอค าปรึกษาผอ่นท่าทางใหส้บายข้ึน 
 - ส่ิงกีดขวาง ถา้กระบวนการการใหค้  าปรึกษามีโตะ๊ขวางระหวา่งผูใ้หค้  าปรึกษาและผูม้าขอ
ค าปรึกษา กไ็ม่ควรมีหนงัสือหรือส่ิงของวางมากมายจนเกินไป เพราะอาจสร้างความเครียดเพิ่มข้ึน
ใหก้บัผูม้าขอค าปรึกษาได ้
 - การผอ่นคลาย มีความส าคญัมาก ทั้งน้ีเพราะท่าทีท่ีผอ่นคลายอยา่งธรรมชาติ (ไม่ใช่นัง่ตวั
ตรงหลงัชิดเกา้อ้ี มือประสานไวบ้นโต๊ะหรือบนตกั เทา้ชิดกนัและไม่ใช่ท่าท่ีนอนเอนๆ เหยยีดขาไป
ไกล เพราะเป็นท่าท่ีปล่อยตวัตามสบาย เป็นการแสดงความสนใจเท่าท่ีควร) จะช่วยใหผู้ม้าขอ
ค าปรึกษาปรับตวั เกิดความรู้สึกผอ่นคลายดว้ย 
 - การมองตาประสานตา การมองตา ประสานตากบัผูม้าขอค าปรึกษาเป็นการแสดงใหเ้ห็น
ความสนใจอยา่งจริงจงัของผูใ้หค้  าปรึกษา เพราะดวงตาเป็นพาหะท่ีส าคญัในการส่ือความ การมอง
หรือการประสานตามิไดห้มายความวา่ ตอ้งจบัตอ้งท่ีจุดใดจุดหน่ึงโดยเฉพาะ 
 ขั้นตอนท่ี 2 ส ารวจปัญหา ผูใ้หค้  าปรึกษาช่วยใหผู้รั้บค าปรึกษาไดส้ ารวจปัญหาและปัจจยั
ต่างๆ ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาดว้ยตวัของเขาเอง ซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูล (Analysis)เป็นขั้นท่ีศึกษา
ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัตวัผูม้าขอค าปรึกษาโดยอาศยัแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดจ้ากขั้นตอนการสร้าง
สัมพนัธภาพ เช่น ระเบียนสะสม ระเบียนพฤติกรรมประวติัสุขภาพ บนัทึกประจ าวนัการสัมภาษณ์ 
อตัชีวภาพ และผลการทดสอบทางจิตวิทยาหรือผูใ้หค้  าปรึกษาจะใหผู้ม้าขอค าปรึกษากรอกขอ้มูล
ลงในแบบสอบถาม ส าหรับเกบ็ขอ้มูลทัว่ ๆ ไปของผูม้าขอค าปรึกษา เพื่อจะไดข้อ้มูลเก่ียวกบั
ความรู้สึกโดยเฉพาะทศันคติ และวิธีพฒันาตนเองของผูม้าขอค าปรึกษา ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีควร
น ามาวิเคราะห์ นอกจากน้ีจะตอ้งมีการสงัเคราะห์ขอ้มูล (Synthesis) เป็นการรวบรวมและจดั
ระเบียบขอ้มูล ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อสร้างโครงร่างเก่ียวกบัผูม้าขอค าปรึกษา ตรวจสอบ
ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลและสรุปเก่ียวกบัภูมิหลงั พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา และตวัปัญหา การ
สงัเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นการสรุปขอ้มูลท่ีรวบรวมไดว้า่ปัญหาของผูม้าขอค าปรึกษาจะเป็นไปใน
ลกัษณะใดการส ารวจปัญหา ควรเร่ิมตน้ดงัต่อไปน้ี 
 เป็นผูฟั้งท่ีดี (Active Listening) การเป็นผูฟั้งท่ีดีในขั้นแรกตอ้งไม่มีการตดัสินและตีความ 
ซ่ึงจะช่วยใหผู้ม้าขอค าปรึกษาใหข้อ้มูลต่อไปเร่ือยๆ ส่ิงส าคญัผูใ้หค้  าปรึกษาควรมีสมาธิในเร่ืองท่ี
ฟัง หยดุความนึกคิดของตนเอง สนใจภาษาท่าทางของผูม้าขอค าปรึกษาเพราะสามารถส่ือสารขอ้มูล
ได ้
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 ฟังดว้ยท่าทีสนบัสนุน (Support Responding) ในระหวา่งการฟังไม่ควรแสดงอาการท่ีเป็น
ปฏิปักษ ์ ควรแสดงใหผู้ม้าขอค าปรึกษาเห็นวา่ส่ิงท่ีเขาพดูนั้น ผูใ้หค้  าปรึกษาสนใจและเขา้ใจ ผูใ้ห้
ค  าปรึกษาอาจใชก้ารพยกัหนา้ในระหวา่งการฟัง เป็นเสมือนการใหก้ าลงัใจผูม้าขอค าปรึกษาใหเ้ขา
สามารถพดูถึงความคิดหรือความรู้สึกของเขาไดอ้ยา่งอิสระ ลกัษณะการพยกัหนา้ เห็นดว้ยควรพยกั
ลง เพราะท าใหดู้อบอุ่น นอกจากน้ีแลว้กก็ระตุน้ ใหผู้ม้าขอค าปรึกษาเล่าต่อ โดยอาจใชค้  าพดูท่ีวา่ 
“ไหนเล่าต่อไปซิค่ะ(ครับ) ” หรือ “อือ แลว้ยงัไงอีกล่ะ” เสียง อือฮึ หรือ อือ มีพลงัมาก ท าใหผู้ม้าขอ
ค าปรึกษาฟังดูอบอุ่นและมีก าลงัใจ สามารถใหข้อ้มูลต่อไปไดง่้ายข้ึน 
 ค าถามท่ีเหมาะสม (Proper Questioning) การถามกเ็พื่อใหรู้้ขอ้มูล ฉะนั้นค าถามควรถามให้
ตรงประเดน็และเป็นค าถามง่ายๆ ลกัษณะค าถามจะเป็นปลายปิดหรือเปิดข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ 
ความประสงคข์องผูใ้หค้  าปรึกษา ค าถามปลายปิดไม่ตอ้งการค าตอบมาก เป็นการสร้างบรรยากาศ
เร่ิมตน้ ซ่ึงผูใ้หค้  าปรึกษาบางคนอาจจะระวงัตวั ต่ืนเตน้ วิตกกงัวลส าหรับค าถามปลายเปิดกจ็ะช่วย
ใหไ้ดข้อ้มูล และช่วยในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผูใ้หค้  าปรึกษาและผูม้าขอค าปรึกษาดว้ย ใน
กรณีท่ีผูใ้หค้  าปรึกษายงัไม่ชดัเจนอาจจะตอ้งใชเ้ทคนิคการสอบซกั (Probing) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลช่วงท่ี
ผูม้าขอค าปรึกษาใหข้อ้มูลตอ้งเหมือนภาพยนตร์ท่ีเราดูแลว้เกิดความเขา้ใจไดเ้น้ือหา สาระ ผูใ้ห้
ค  าปรึกษาตอ้งใหผู้ม้าขอค าปรึกษาใหข้อ้มลูท่ีเป็นพฤติกรรม 
 ขั้นตอนท่ี 3 เขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ ผูใ้หค้  าปรึกษาช่วยใหใ้หผู้รั้บค าปรึกษา
เขา้ใจปัญหา สาเหตุ และความตอ้งการของตนเอง ในขั้นตอนน้ีใชห้ลกัวินิจฉยั (Diagnosis) เป็นการ
หาสาเหตุท่ีชดัแจง้วา่ ผูม้าขอค าปรึกษามีปัญหาทางดา้นใด ซ่ึงประกอบดว้ย 
ขั้นตอนสามประการคือ 
 ก าหนดปัญหา ขั้นน้ีเป็นขั้นระบุตวัปัญหาคืออะไร อี.เอส. บอร์ดิน ไดแ้บ่งปัญหาของบุคคล
ออกเป็นประเภทต่างๆ คือ 
  1) ไม่เป็นตวัของตวัเอง 
  2) ขาดขอ้มูล 
  3) เกิดความขดัแยง้ดา้นจิตใจ 
  4) เกิดความวติกกงัวลหรือ ไม่มัน่ใจในส่ิงท่ีไดต้ดัสินใจไปแลว้ 
  5) ไม่รู้วา่ตนไม่มีปัญหาแต่กงัวล 
  6) ขาดทกัษะในการท างาน ไม่มีความมัน่ใจในตวัเอง47 
  
 

 47  Edward S Bordin, Psychological Counseling (New York : Appleton, Century Crofts, 1995),215. 
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 การคน้หาสาเหตุของปัญหา คือน าขอ้มูลในอดีตและปัจจุบนัมาพจิารณาหาความสมัพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูลทั้งสองเพื่อหาสาเหตุวา่ปัญหาคืออะไร เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร เช่น อึดอดัในระเบียบวนิยั
ของคณะศึกษาศาสตร์เลยไม่ชอบอาชีพครู หรือไม่สามารถยอมรับเพื่อนๆท่ีร่วมสถาบนัเลยอยาก
เปล่ียนสถานท่ีเรียน 
การคน้หาสาเหตุของปัญหา ควรเร่ิมตน้ดงัต่อไปน้ี 
 - การสะทอ้นความรู้สึก (Reflection of Feeling) เป็นการช่วยน าความรู้สึกท่ีคลุมเครือ
ออกมาใหก้ระจ่างข้ึน ผูใ้หค้  าปรึกษาตอ้งรับรู้ถึงอารมณ์ของผูม้าขอค าปรึกษาซ่ึงในขั้นใชค้  าถามท่ี
เหมาะสม โดยการใชเ้ทคนิคการสอบซกั อาจจะระดมค าถามเพื่อช่วยใหรู้้จกัอารมณ์นอกเหนือจาก
การไดข้อ้มูล เม่ือรับรู้อารมณ์ของผูม้าขอค าปรึกษาแลว้ กค็วรพดูถึงความรู้สึกในแง่ของผูมี้ปัญหา 
เพื่อท าใหท้ าใหเ้กิดการกระจ่างชดั (Insight) 
 - การสะทอ้นเน้ือหาและความหมาย (Reflect of Content , Meaning) ช่วยใหผู้ม้าขอ
ค าปรึกษารู้กระบวนการคิดของตนเองและรู้วา่ตวัเองพดูถึงอะไร อีกทั้งเป็นการช่วยใหผู้ม้าขอ
ค าปรึกษารู้ถึงวิธีการมองปัญหาและสามารถมองปัญหาของตนเองชดัเจนมากข้ึน 
 การคาดคะเน (Prognosis) คือการมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตโดยอาศยัจากขอ้มูลจากหลายๆ ดา้นเขา้ประกอบและท านายภายในขอบเขตของขอ้มูลและ
ขอ้เทจ็จริงเท่านั้น 
 ขั้นตอนท่ี 4 วางแผน แกปั้ญหา ผูใ้หค้  าปรึกษาช่วยใหผู้รั้บค าปรึกษาพิจารณาวิธีแกปั้ญหา
และตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีจะปฏิบติัดว้ยตนเอง หลงัจากฟังขอ้มูลมาพอสมควรแลว้ผูใ้หค้  าปรึกษาจะ 
ตีความหมาย (Interpretation Response) ค าพดูของผูม้าขอค าปรึกษาเพื่อใหผู้ม้าขอค าปรึกษา
ตระหนกัถึงความคิด ความรู้สึกในแง่มุมต่างๆ ของพฤติกรรมและสาเหตุของพฤติกรรมของเขา ซ่ึง 
ถา้ผูม้าขอค าปรึกษาไดต้ระหนกัในตนเอง เขากจ็ะไดภ้าพพจนใ์หม่เก่ียวกบัตนเองส่ิงส าคญัส าหรับ
ผูใ้หค้  าปรึกษาจะตอ้งระวงัท่ีจะตีความหมายในระดบัท่ีผูม้าขอค าปรึกษาจะสามารถรับได ้ ควรจะตี
เม่ือผูม้าขอค าปรึกษาเขา้ใจตนเองพอสมควร พร้อมท่ีจะรับความจริง นอกจากน้ีผูใ้หค้  าปรึกษาตอ้ง
เพิ่มความผกูพนัการเปล่ียนแปลง (Gaining a Commitment to Change) ผูม้าขอค าปรึกษามกัจะลงัเล
ใจในการแกปั้ญหา ถึงเขาจะเขา้ใจปัญหาแลว้กต็ามผูใ้หค้  าปรึกษาสามารถใชก้ารช้ีแนะหรือแนะน า 
(Rending Advice) หลงัจากตีความแลว้ อยา่งไรกต็ามการจะช้ีแนะหรือแนะน าควรผา่นขั้นตอน
ต่างๆ มาจนถึงผูม้าขอค าปรึกษาเขา้ใจปัญหา และรู้แนวทางแกไ้ขแลว้เพยีงแต่วา่เขาไม่แน่ใจใน
วิธีการแกไ้ข อีกนยัหน่ึง ผูใ้หค้  าปรึกษากร่็วมวางแผนในการแกปั้ญหาเม่ือผูม้าขอค าปรึกษาชดัเจน
และหาแนวทางแกไ้ดแ้ลว้ ผูใ้หค้  าปรึกษาตอ้งยอมรับและใหก้ าลงัใจการด าเนินตามแผน ผูใ้ห้
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ค าปรึกษาจะช่วยเหลือใหก้ารเลือกของเขาสมบูรณ์ข้ึน เช่น จดัโปรแกรมการสอนซ่อมเสริม จดั
อบรมพิเศษ หรือจดัฝึกปฏิบติัการตามขอ้ท่ีเลือกไว ้
 ขั้นตอนท่ี 5 ยติุการใหค้  าปรึกษา ผูใ้หค้  าปรึกษาย  ้าความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนระหวา่งท่ีให้
ค  าปรึกษา และช่วยใหผู้รั้บค าปรึกษามีแรงจูงใจและก าลงัใจท่ีจะแกปั้ญหาและพฒันาตนเองซ่ึง
ด าเนินการไดส้องวิธีหลงัจากยติุการใหค้  าปรึกษา 
 การจดัส่งผูข้อค าปรึกษาไปรับความช่วยเหลือจากบุคลากรอ่ืน ถา้ผูใ้หค้  าปรึกษาพจิารณา
แลว้วา่ ปัญหาของผูม้าขอค าปรึกษาอยูน่อกเหนือขอบเขตความช่วยเหลือของการใหค้  าปรึกษา ผูใ้ห้
ค  าปรึกษาจะส่งตวัผูม้าขอค าปรึกษาไปรับความช่วยเหลือจากบุคลากรอ่ืนเป็นตน้วา่ แพทย ์จิตแพทย ์
นกักฎหมาย โดยช้ีแจงและขอความยนิยอมจากผูม้าขอค าปรึกษา และผูป้กครองของเขาก่อน 
 การติดตามผล (Follow - up) หลงัจากใหบ้ริการแลว้ ผูใ้หค้  าปรึกษาจะติดตามผลเพื่อจะได้
ทราบวา่ ท่ีด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือไปแลว้ สมดงัจุดมุ่งหมายหรือไม่เพียงใดมีปัญหาอ่ืนใดเกิด
แทรกซอ้นหรือไม่เพื่อจะหาทางช่วยเหลือต่อไป 
 เทคนิคบางประการทีใ่ช้ในการให้ค าปรึกษา 
 1. การเร่ิมตน้ใหค้  าปรึกษา (Opening the Interview) ผูใ้หค้  าปรึกษาจะตอ้งสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูรั้บค าปรึกษา เพื่อใหมี้บรรยากาศท่ีดี อบอุ่น และเกิดความเป็นกนัเอง เช่นการ
กล่าวค าตอ้นรับ เป็นตน้ 
 2. การสร้างสายสมัพนัธ ์ (Establishing Rapport) เม่ือเร่ิมตน้การสนทนาไปแลว้ส่ิงท่ีตามมา
กคื็อ การสร้างสายสมัพนัธ์ เพราะส่ิงน้ีจะช่วยใหก้ารพดูคุยกนัด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมาย การสร้างสาย
สมัพนัธ์ตอ้งท าอยา่งระมดัระวงั โดยทัว่ไปจะตอ้งรบทราบภูมิหลงัของผูรั้บค าปรึกษา เพื่อน ามาเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างสายสัมพนัธ์ อาจจะพดูคุยในเร่ืองท่ีผูรั้บค าปรึกษามีความถนดัหรือสนใจเป็น
พิเศษ เพื่อช่วยใหเ้ขาพดูไดอ้ยา่งมัน่ใจและมีความสุข 
 3. การตั้งค  าถาม (Questioning) กระบวนการใหค้  าปรึกษานั้น ผูใ้หค้  าปรึกษาจะตอ้งไม่ใช้
การแนะน า แต่จะใชก้ารตั้งค  าถาม เพื่อช่วยใหผู้รั้บค าปรึกษาเกิดความเขา้ใจตนเองดีข้ึน 
 4. การแนะ (Suggesting) ในบางกรณีผูใ้หค้  าปรึกษาจะพบวา่ ผูรั้บค าปรึกษามีความสนใจ
ต่อปัญหาต่างๆ และไม่สามารถจะโตต้อบได ้ จึงตอ้งมีการแนะกนับา้ง เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกหรือพอ
มองเห็นช่องทางท่ีจะแกปั้ญหา 
 5. การตีความหมาย (Interpreting) การช่วยตีความหมายในส่ิงท่ีผูรั้บค าปรึกษากล่าวไปแลว้ 
เพื่อจะช่วยใหเ้กิดความใจแจ่มแจง้ยิง่ข้ึน 
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 6. การเงียบและการฟัง (Silent and Listening) เป็นกลวิธีท่ีจะช่วยใหผู้รั้บค าปรึกษาเล่าเร่ือง
ของตนไดดี้ข้ึน การเงียบจะช่วยใหเ้กิดสมาธิ และรวบรวมค าพดูต่างๆไดร้วดเร็วข้ึน 
 7. การท าใหก้ระจ่างแจง้ (Clarifying) ผูใ้หค้  าปรึกษากล่าวถึงส่ิงท่ีผูรั้บค าปรึกษาพดูไปแลว้
อีกคร้ังหน่ึง โดยไม่เปล่ียนเน้ือหาค าพดูนั้นๆเลย จะท าใหผู้รั้บค าปรึกษารู้สึกแจ่มแจง้ในเร่ืองท่ีเขา
อาจเขา้ใจผดิอยูไ่ด ้และมองเห็นค าพดูของตนในแง่ท่ีเป็นกลางมากข้ึน 
 8. การสะทอ้นความรู้สึก (Reflection of Feeling) คือ การท่ีผูใ้หค้  าปรึกษาตีความหมายของ
ค าพดูซ่ึงแสดงความรู้สึกท่ีส าคญัของผูรั้บค าปรึกษา แลว้เปล่ียนค าพดูใหม่ โดยเนน้เน้ือหาสาระเดิม
เพื่อจะท าใหผู้รั้บค าปรึกษาเกิดความเขา้ใจความรู้สึกของตนอยา่งลึกซ้ึงและกลา้เผชิญกบัความรู้สึก
ของตน 
 9. การสอบซกัถาม (Probing) คือ การท่ีผูใ้หค้  าปรึกษาถามค าถามตรงๆ เพื่อคน้หา
รายละเอียดจากผูรั้บค าปรึกษาอยา่งไรกต็าม ในการใหค้  าปรึกษาผูเ้รียน หากครูท่ีปรึกษา พิจารณา
แลว้เห็นวา่ เร่ืองท่ีผูเ้รียนมาขอรับค าปรึกษานั้นเป็นเร่ืองท่ีมีความสลบัซบัซอ้น เป็นปัญหาท่ี
ละเอียดอ่อน สมควรขอความช่วยเหลือ ตอ้งการส่งต่อผูเ้รียนและปัญหาดงักล่าวไปยงัฝ่ายแนะแนว
ของสถานศึกษา หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการใหค้  าปรึกษาเป็น
อยา่งดี กส็ามารถท าไดแ้ละถือเป็นเร่ืองสมควรอยา่งยิง่ 
การจัดระบบครูทีป่รึกษา  
 กรมวิชาการ ไดก้ล่าวถึงการจดัระบบครูท่ีปรึกษาวา่ แนวทางในการจดัระบบครูท่ีปรึกษา
เพื่อรับผดิชอบ ดูแล และช่วยเหลือผูเ้รียนในดา้นต่างๆนั้น มีรายละเอียดท่ีควรพจิารณาอยูห่ลาย
ประการ สมควรท่ีครูท่ีปรึกษาควรใหค้วามสนใจ เพื่อน าไปเป็นแนวทาง หรือน าไปปรับใชต้าม
สภาพและความเหมาะสมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
 1. รูปแบบการจดัผูเ้รียนใหค้รูท่ีปรึกษารับผดิชอบ รูปแบบการจดัผูเ้รียนใหค้รูท่ีปรึกษา
รับผดิชอบ โดยทัว่ไปมี 2 รูปแบบ 
 1.1 รูปแบบแนวตั้ง หมายถึง การจดัผูเ้รียนคละกนัทุกระดบัชั้น เช่น ถา้สถานศึกษาเปิด
สอนช่วงชั้นท่ี 3 - 4 ครูท่ีปรึกษาจะมีผูเ้รียนท่ีอยูใ่นความดูแลตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 - ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตามจ านวนท่ีเหมาะสม หรืออาจจะแบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น 
 1.2 รูปแบบแนวนอน หมายถึง การจดักลุ่มผูเ้รียนในระดบัชั้นเดียวกนัในลกัษณะต่างๆดงัน้ี 
  -  แนวนอนต่อเน่ือง หมายถึง เม่ือกลุ่มผูเ้รียนเล่ือนชั้นเรียน ครูท่ีปรึกษาจะติดตาม
ผูเ้รียนกลุ่มเดิมในชั้นท่ีสูงข้ึนต่อไป 
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  - แนวนอนส่งต่อ หมายถึง เม่ือผูเ้รียนเล่ือนชั้นเรียน ครูคนเดิมจะส่งต่อผูเ้รียนไปยงั
ครูท่ีปรึกษาคนใหม่ 
  - แนวนอนคละ หมายถึง การจดัผูเ้รียนคละในระดบัชั้นเดียวกนัซ่ึงมีผูเ้รียนหลาย
หอ้งเรียนมาอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเดียว ตามรูปแบบแนวนอนคละ มีขอ้ค านึงในการคละผูเ้รียน คือ ถา้
ตอ้งการใหผู้เ้รียนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตอ้งการใหค้นเรียนเก่งมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผช่่วยเหลือคน
เรียนอ่อน กค็วรจดัใหผู้เ้รียนท่ีเรียนอ่อนคละกบัผูเ้รียนท่ีเรียนเก่ง ถา้ตอ้งการปรับปรุงพฒันาแกไ้ข
และส่งเสริมพฤติกรรมผูเ้รียน กจ็ดัใหผู้เ้รียนท่ีเรียนอ่อนแต่ละหอ้งมาคละกนั เพือ่ท่ีจะท าใหเ้กิด
ความสะดวกในการจดักิจกรรมเพื่อการพฒันาหรือใหผู้เ้รียนท่ีเรียนเก่งจากแต่ละหอ้งมาคละกนั เพื่อ
ความสะดวกในการจดักิจกรรมเพื่อการส่งเสริมต่างๆ 
 2.  การก าหนดอตัราส่วนระหวา่งครูท่ีปรึกษากบัผูเ้รียนในการจดัอตัราส่วนระหวา่งครู
ประจ าชั้นและครูท่ีปรึกษากบัผูเ้รียนนั้น ข้ึนอยูก่บัจ านวนครูและผูเ้รียนท่ีมีอยูใ่นสถานศึกษานั้นๆ 
แต่อตัราส่วนท่ีเหมาะสมควรจะเป็น ครู 1 คน ต่อผูเ้รียน 20-25 คน 
 3. การจดัเวลาส าหรับพบปะดูแลผูเ้รียน แนวทางการจดัเวลาส าหรับครูท่ีปรึกษาเพื่อพบปะ
ดูแลผูเ้รียน อาจท าไดดั้งน้ี 
 -  ช่วงเวลากิจกรรมหนา้เสาธง 
 -  ในเวลาเชา้ 10 นาที หลงักิจกรรมหนา้เสาธง 
 -  ในคาบแนะแนว 
 -  ในช่วงเวลาท่ีครูท่ีปรึกษาสอนผูเ้รียนในชั้นนั้นๆ 
 -  เวลาพกักลางวนั 
 -  เวลาหลงัเลิกเรียนประมาณ 10-20 นาที 
 -  เวลาอ่ืนๆท่ีครูท่ีปรึกษานดัหมาย 
 -  ช่วงเวลาอ่ืนๆตามท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร48 
 
 
 
 
 
  

 48  กรมวชิาการ , คู่มือครูประจ าช้ันและครูที่ปรึกษา (กรุงเทพ : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2546),7-13. 
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ข้อมูลพืน้ฐานโรงเรียนหัวหินวทิยาคม 

 โรงเรียนหวัหินวิทยาคม อกัษรยอ่  “ ห.ห.ว.”  เดิมเป็นโรงเรียนมธัยมสายอาชีพ เปิดสอน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  ในโรงเรียนบา้นหวัหิน (ประชาธิปถมัภ)์  สงักดักองการศึกษาพิเศษ กรม
สามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัท่ี 17  พฤษภาคม  2497 โดยมี นายลว้น สัมพนัธารักษ ์
เป็นครูใหญ่ ใชอ้าคารศาลาอมัพาราม หวัหิน เป็นท่ีเรียนชัว่คราว  
 14 พฤษภาคม 2497  ตั้งข้ึนในบริเวณโรงเรียนเทศบาลบา้นหวัหิน ( ประชาธิปถมัภ ์ ) เปิด
สอนในระดบัมธัยมศึกษาสายอาชีพ ชั้น ม.1 – ม.3 มีนายลว้น สมัพนัธารักษ ์เป็นครูใหญ่ สงักดักอง
การศึกษาพิเศษ กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
                พ.ศ.2499 ยา้ยไปเรียนร่วมกบัโรงเรียนหวัหินเน่ืองจากไม่มีอาคารเรียน นายพรหมณ์ 
สวา่งแจง้ ผูช่้วยศึกษาธิการอ าเภอหวัหิน เป็นครูใหญ่  
                พ.ศ. 2500  ยา้ยกลบัมาเรียนท่ีโรงเรียนบา้นหวัหินตามเดิม โดยใชโ้รงฝึกงานเป็นท่ีเรียน
นายสมชาย ฉิมโหมด ครูใหญ่โรงเรียนบา้นหวัหิน เป็นครูใหญ่  
                 พ.ศ. 2503 ยา้ยมาอยูใ่นท่ีปัจจุบนั โดยมีนายประยรู ทิพยเ์ท่ียงแท ้ศึกษาธิการอ าเภอหวัหิน 
ไดข้อบริจาคท่ีดินจาก ม.จ.พรพิลาศ ดิศกลุ จ านวน 6 ไร่ สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จ านวน 1 หลงั 
ดว้ยเงินงบประมาณ 150,000 บาท มี จ านวน 4 หอ้งเรียน  
 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 ยา้ยมา ณ ท่ีปัจจุบนั ช่ือวา่โรงเรียนหวัหินวิทยาคม 
 1   สิงหาคม   พ.ศ. 2503 เปิดเรียนเป็นวนัแรก มีครู 5 คน นกัเรียน 78 คน มีนายเวยีน 
ปัญญะสุวรรณ เป็นครูใหญ่ 
                 พ.ศ. 2504 ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างบา้นพกัครู 1 หลงั และบงักะโล สร้างดว้ยไมร้าคา 
10,000 บาท  
                 พ.ศ. 2505 ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานชาย 1 หลงัราคา 15,000 บาท (ร้ือถอน
แลว้)  
                 พ.ศ. 2511 ไดรั้บงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนหลงัท่ี 1 ชั้นสอง 4 หอ้งเรียน ราคา 
200,000 บาทงบเหลือจ่ายสร้างถงัน ้ าปูนซีเมนตเ์กบ็น ้าฝน 1 ถงั  
                 พ.ศ. 2513 ไดรั้บงบประมาณสร้างอาคารเรียนไมห้ลงัท่ี 2 แบบ 017 ชั้นเดียว 4 หอ้งเรียน 
ราคา 240,000 บาท  
                  พ.ศ. 2514 สร้างเสาธงใหม่ดว้ยงบประมาณอุทกภยัราคา 95,000 บาท (ปัจจุบนัร้ือถอน
แลว้)  
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 พ.ศ. 2518 ไดรั้บงบประมาณสร้างบา้นพกัครูแบบ 201 ใตถุ้นโล่ง จ านวน 1 หลงั 
งบประมาณ 80,000 บาท  
 พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการเปล่ียนจากประถมศึกษาตอนปลายเป็นโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ เปิดสอน   ชั้น ม.ศ.1 ถึง ม.ศ. 3 ใชห้ลกัสูตร 2521 มีจ านวนหอ้งเรียน 6 หอ้ง  
              พ.ศ. 2521 ไดรั้บงบประมาณสร้างอาคารเรียนชัว่คราว จ านวน 1 หลงั 3 หอ้งเรียน 
งบประมาณ 90,000 บาท ( ปัจจุบนัร้ือถอนแลว้ ใชห้ลงัโรงฝึกงานแบบ 102 / 27 )  1  พฤษภาคม  
2521 โรงเรียนปรับหลกัสูตรใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ม.1 ถึง ม.3 ใชห้ลกัสูตร 2521 มีหอ้งเรียน 2 / 2 / 2 
เขา้โครงการโรงเรียนขนาดเลก็ (ค.ป.ล.)  รุ่นท่ี 3 ยกเวน้ค่าบ ารุงการศึกษา มีหนงัสือใหย้มืเรียน 3 ปี  
 พ.ศ. 2522 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบ 1 เฟส 20 วตัต ์งบประมาณ 60,000 บาท  

 พ.ศ. 2524 ไดรั้บงบประมาณสร้างบา้นพกัครู 1 หลงั แบบ 202ก งบประมาณ 100,000 บาท 
สุขาชาย 1 หลงั 7 ท่ีนัง่ งบประมาณ 43,500 บาท  
              พ.ศ. 2525 สร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม งบประมาณ 50,000 บาท บริจาคสมทบ 
34,000 บาท  
              พ.ศ. 2527 ไดรั้บงบประมาณสร้างประตูเหลก็ และป้ายช่ือโรงเรียนงบประมาณ 10,160 
บาท  
              พ.ศ. 2529 ไดรั้บงบประมาณ ต่อเติมอาคารเรียนหลงัท่ี  2  ชั้นล่างหอ้งโล่ง งบประมาณ 
140,000 บาท  ค่าไฟฟ้า1,000  บาท  
 พ.ศ. 2531 ไดรั้บงบประมาณ สร้างถนนลาดยางและทางระบายน ้าจ  านวนเงิน 135,000 บาท  
           พ.ศ. 2536 ไดรั้บงบประมาณจดัสร้างอาคารเรียนถาวร 318 ล / 30 พิเศษ 18 หอ้งเรียน 
งบประมาณ 10,928,000  บาท จ านวน 1 หลงั โรงฝึกงานแบบ 102 / 27 จ านวน 1 หลงั งบประมาณ 
1,867,000 บาท มีครูอาจารย ์22 คน มีนกัการภารโรง 3 คน  
              พ.ศ. 2537 ไดรั้บเงินบริจาคสร้างพระพทุธรูปประจ าโรงเรียนปางลีลาจ านวนเงิน 68,000
บาท  
       พ.ศ. 2538 ไดรั้บงบประมาณ ในการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล แบบ FIBA จ านวนเงิน 
250,000 บาท และท าการก่อสร้างสนามตระกร้อเพื่อถวายเป็นพระราชกศุลเน่ืองในวโรกาสท่ี
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงครองราชย ์ 50 ปี โดย นายริชาร์ด เมอเร่ย ์ และคุณศุภอฐั ณรงค์
ฤทธ์ิ เป็นเงินรวม 75,000 บาท ซ่อมศาลาไทย 1 หลงั ดว้ยเงินบริจาคเป็นเงิน 16,000 บาท ใหช่ื้อวา่
ศาลาเพญ็งาม - ปรับปรุงหอ้งพระพทุธศาสนา จากหอ้งเรียนปกติ ใหช่ื้อวา่ หอ้งพระพทุธศาสนา 
พระครูวิจิตรธรรมวิภชั โดยรับบริจาคพื้นดูลาฟอร์ ราคา 20,000 บาท จากคุณกวี สิงหเสนี สร้างถงั
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เกบ็น ้ าคอนกรีซ เสริมเหลก็ขนาด 5.56 ลบ.ม. จ านวน 3 ใบ โดยวสัดุอุปกรณ์จากสโมสรโรตาร่ีหวั
หิน คุณสุวิทย ์  เหรียญรุ่งเรือง และแรงงานจากกองพลทหารราบท่ี 16 ค่ายศรีสุริโยทยั สร้างโครง
เหลก็ไมเ้ล้ือย หนา้สนามบาสเกตบอล โดยกลุ่มพฒันาทอ้งถ่ิน คุณเรวตัร มีกรุณา ราคา 15,000 บาท 
จดัใหมี้หอ้งสหกรณ์ถาวร เป็นระบบ จดัใหมี้หอ้งพิพิธภณัฑก์ารศึกษา ภูมิปัญญาชาวบา้น โดยไดรั้บ
บริจาคเรือ, เกวยีน, คนัไถ, เคร่ืองคดัขา้วและอ่ืน ๆ  ปรับปรุงหอ้งเรียนเป็นหอ้งพยาบาลส าหรับ
นกัเรียน และแบ่งส่วนเป็นหอ้งครูเวร ดว้ยเงินบริจาคเป็นวสัดุอุปกรณ์ ราคา 45,000 บาท    มีครู 23 
คน นกัการภารโรงจ านวนจ านวน 4 คน นางสาวกาญจนา สอนง่าย เป็นอาจารยใ์หญ่  
  พ.ศ. 2539 เปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย -สร้างถงัเกบ็
น ้า   ค.ส.ล. แบบ ฝ. 33 ดว้ยเงินงบประมาณ 60,000 บาท - สร้างถนน ค.ส.ล.  กวา้ง 5 เมตร  ยาว 60 
เมตร    หนา 0.12 เมตร  ดว้ยเงินงบประมาณ232,442 บาท - สร้างลานอเนกประสงค ์กวา้ง 38 เมตร 
ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร ดว้ยเงินงบประมาณ 409,000บาท - สร้างรางระบายน ้า แบบฝาปิด ยาว 
156 เมตร ดว้ยเงินงบประมาณ 140,000 บาท - ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส หมอ้แปลงขนาด 50 KVA ดว้ย
เงินงบประมาณ 218,558 บาท เปล่ียนผูบ้ริหาร โรงเรียนไดพ้ฒันาหอ้งสมุดใหมี้บรรยากาศดึงดูด
ความสนใจนกัเรียน “จดัมุมเยาวชน”  โรงเรียนไดจ้ดัโตะ๊มา้หินอ่อนมาเพิ่มเติม เพือ่ใหน้กัเรียนนัง่
พกัผอ่นท าการบา้น จดัท าซุม้เฟ่ืองฟ้าเพื่อความสวยงาม มีครู อาจารยจ์  านวน 22 คน มีนกัการภาร
โรงจ านวน 4 คน นางยพุาวี ผลจ ารูญ เป็นอาจารยใ์หญ่  
        พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนไดรั้บ
งบประมาณพฒันาหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 หอ้ง งบประมาณ 400,000 บาทเศษ
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 10 ชุด งบประมาณ 600,000 บาทเศษ - หอ้งปฏิบติัการทางภาษา 
จ านวน 48 ท่ีนัง่ งบประมาณ 500,000 บาทเศษ ปัจจุบนัมีครูอาจารยป์ฏิบติัการสอนในโรงเรียน
จ านวน 23 คน ครูอตัราจา้ง จ านวน 1 คน  นกัการภารโรง 4 คน นางยพุาว ี  ผลจ ารูญ เป็นอาจารย์
ใหญ่  
       พ.ศ. 2541 ไดรั้บเคร่ืองโทรทศัน์ เคร่ืองเล่นวีดีทศัน์ และ IRC จากมูลนิธิทางไกลผา่น
ดาวเทียม จ านวน 12 ชุดเพื่อใชแ้กปั้ญหากรณีท่ีครูขาดหรือสอนเสริมในวิชาท่ีครูไม่ถนดั  
   กรกฎาคม     พ.ศ. 2541 ไดรั้บเกียรติบตัรหอ้งสมุดดีเด่นขนาดเลก็ เขตการศึกษา 5  
    สิงหาคม       พ.ศ. 2541 ไดรั้บโล่หอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติดีเด่น ( ประเภทหอ้งสมุดขนาด
เลก็ ) จากกรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนางยพุาวี   ผลจ ารูญ เป็นอาจารยใ์หญ่  
 27  มกราคม    พ.ศ. 2542 เปล่ียนผูบ้ริหาร โดยมี นาย ประสิทธ์ิ นวลศรี มารับต าแหน่งใหม่ 
มีครูอาจารยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ีการสอนในโรงเรียน จ านวน 21 คน อตัราจา้งจ านวน 1 คน ครูท่ีไปช่วย
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ราชการ จ านวน 3 คน โดยมีนายประสิทธ์ิ นวลศรี เป็นอาจารยใ์หญ่  
 พ.ศ. 2543 ไดรั้บเงินบริจาคสร้างเสาธงใหม่ จ านวนเงิน 60,000 บาท มีครูอาจารยท่ี์ปฏิบติั
หนา้ท่ีการสอนในโรงเรียนจ านวน 23 คน อตัราจา้งจ านวน 1 คน ครูท่ีไปช่วยราชการ 3 คน นาย
ประสิทธ์ิ นวลศรี เป็นอาจารยใ์หญ่  
              พ.ศ. 2544 มีครูอาจารยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ีการสอนในโรงเรียน จ านวน 22 คน อตัราจา้งจ านวน 
2 คน ครูท่ีไปช่วยราชการ จ านวน 4 คน โดยมีนายประสิทธ์ิ นวลศรี เป็นอาจารยใ์หญ่  
             พ.ศ. 2545 ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร 300 ท่ีนัง่ จ  านวนเงิน 1,937,000 บาท มีครู
อาจารยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ีการสอนในโรงเรียน จ านวน 22 คน อตัราจา้งจ านวน 2 คน ครูท่ีไปช่วย
ราชการ จ านวน 4 คน โดยมีนายประสิทธ์ิ นวลศรี เป็นอาจารยใ์หญ่ 
 พ.ศ. 2546 ไดรั้บเงินบริจาคจากการทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษาโดยพระครู วิจิตธรรมวิภชั และ
คณะกรรมการสถานศึกษา เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2546 จ านวนเงิน 300,000 บาท สร้างศูนย์
คอมพิวเตอร์ธารน ้าใจ จ านวน 15 เคร่ือง มีครูอาจารยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ีการสอนในโรงเรียน จ านวน 21 
คน อตัราจา้งจ านวน 2 คน ครูท่ีไปช่วยราชการ จ านวน 3 คน นกัการภารโรง 2 คน คนขบัรถ 1 คน 
นายประสิทธ์ิ นวลศรี เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน  
           พ.ศ. 2547 ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างร้ัว ค.ส.ล. ดา้นทิศใต ้ จ านวนเงิน 40,000 บาท และ
เงิน บ.ก.ศ. 60,000 บาท ร้ัว ค.ส.ล. ดา้นทิศตะวนัตก ดว้ยเงิน บ.ก.ศ. 62,000 บาท และเงินบริจาค 
12,000 บาท เงินบริจาคสร้างอนุสรณ์สถาน ม.จ. พรพิลาศ ดิสกุล จ านวนเงิน 36,000 บาท และจดั
งานครบรอบ 50 ปี โรงเรียนหวัหินวิทยาคม มีเงินรายได ้ 206,904 บาท มีครูอาจารยป์ฏิบติัหนา้ท่ี
การสอนในโรงเรียน จ านวน 21 คน อตัราจา้งจ านวน 3 คน ครูไปช่วยราชการ จ านวน 3 คน นกัการ
ภารโรงจ านวน 2 คน พนกังานขบัรถโรงเรียน 1 คน  
 พ.ศ. 2548 โรงเรียนไดรั้บเงินบริจาคจากชุมชน 300,000 บาท รวมกบัเงินจดังานครบรอบ 
50 ปี จ านวน 206,904 บาท เพื่อก่อสร้างหอ้งสมุด และหอ้งโสตฯ ใตอ้าคารนนทรี ใหก้บันกัเรียน มี
ครูอาจารยป์ฏิบติัหนา้ท่ีการสอนในโรงเรียน จ านวน 21 คน พนกังานราชการ จ านวน 1 คน อตัรา
จา้งจ านวน 4 คน ครูไปช่วยราชการ จ านวน 3 คน นกัการภารโรงจ านวน 2 คน พนกังานขบัรถ
โรงเรียน จ านวน 1 คน  
 พ.ศ. 2549 โรงเรียนเร่งรัดพฒันาองคก์รน าครูไปทศัน์ศึกษาดูงาน ประชุมอบรม 
หลากหลาย เพือ่พฒันาการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียน มีครูอาจารยป์ฏิบติัหนา้ท่ีการสอนใน
โรงเรียน จ านวน 21 คน พนกังานราชการจ านวน 1 คน  อตัราจา้งจ านวน 4 คน  ครูไปช่วยราชการ 
จ านวน 3 คน นกัการภารโรงจ านวน 2 คน พนกังานขบัรถโรงเรียน จ านวน 1 คน นายบุญน า เลาห-
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สถิต  เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน   
 พ.ศ. 2550 โรงเรียนเร่งรัดพฒันาองคก์ร น าครูไปทศันศึ์กษาดูงาน ประชุมอบรม
หลากหลาย เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียน มีครูอาจารยป์ฏิบติัหนา้ท่ีการสอนใน
โรงเรียน จ านวน 21 คน พนกังานราชการจ านวน 1 คน อตัราจา้งจ านวน 4 คน ครูไปช่วยราชการ 
จ านวน 2 คน นกัการภารโรงจ านวน 2 คน พนกังานขบัรถโรงเรียน จ านวน 1 คน  
 พ.ศ. 2551 โรงเรียนเร่งรัดพฒันาองคก์ร น าครูไปทศันศึ์กษาดูงาน ประชุมอบรม 
หลากหลาย เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียน มีครูอาจารยป์ฏิบติัหนา้ท่ีการสอนใน
โรงเรียน จ านวน 23 คน พนกังานราชการจ านวน 1 คน อตัราจา้งจ านวน 5 คน ครูไปช่วยราชการ 
จ านวน 4 คน ครูมาช่วยราชการ 2 คน นกัการภารโรงจ านวน 2 คน พนกังานขบัรถโรงเรียน จ านวน 
1 คน ไดรั้บบริจาคอาคารประชาสัมพนัธ์ 1 หลงั งบประมาณ 400,000 บาท   ดร.กิตติกาญจน์ เกษม
สุขจรัสแสง  เป็นผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
 พ.ศ. 2552 โรงเรียนเร่งรัดพฒันาองคก์รน าครูไปทศัน์ศึกษาดูงาน ประชุมอบรม 
หลากหลาย เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียน มีครูอาจารยป์ฏิบติัหนา้ท่ีการสอนใน
โรงเรียน จ านวน 23 คน พนกังานราชการจ านวน 1 คน อตัราจา้งจ านวน 1 คน ครูไปช่วยราชการ 
จ านวน 4 คน นกัการภารโรงจ านวน 1 คน ดร.กิตติกาญจน์ เกษมสุขจรัสแสง  เป็นผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา 
 พ.ศ. 2553  โรงเรียนเร่งรัดพฒันาองคก์ร น าครูไปทศันศึ์กษาดูงาน ประชุมอบรม 
หลากหลาย เพื่อพฒันาการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียน มีครูอาจารยป์ฏิบติัหนา้ท่ีการสอนใน
โรงเรียน จ านวน 23 คน พนกังานราชการจ านวน 1 คน อตัราจา้งจ านวน 1 คน ครูไปช่วยราชการ 
จ านวน 3 คน นกัการภารโรงจ านวน 1 คน ดร.กิตติกาญจน์ เกษมสุขจรัสแสง  เป็นผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา  
 10   กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2554  นายประสงค ์ กล่ินบรม ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน
หวัหินวิทยาคม  
 1    ตุลาคม     พ.ศ. 2555  โรงเรียนเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล มีคุณครู
ทั้งหมด 26  คน          ช่วยราชการโรงเรียนวงัไกลกงัวล 2 คน สอบถามทางส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 10 ไดรั้บค าตอบวา่เป็นต าแหน่งท่ีทางโรงเรียนวงัไกลกงัวลฝากไวก้บั
โรงเรียนหวัหินวิทยาคม  ครูพนกังานราชการ 1 คน ครูอตัราจา้ง 2 คน นกัการภารโรงไม่มีเน่ืองจาก
เกษียณจึงถูกตดัต าแหน่ง  
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สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐาน โรงเรียนหวัหินวิทยาคม     ตั้งอยู ่ เลขท่ี  7/1   ต  าบลหวัหิน   อ  าเภอ
หวัหิน   จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
สภาพการจดัการศึกษา โรงเรียนหวัหินวิทยาคม     เป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่นก ากบัดูแลของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  10   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีอ านาจ
หนา้ท่ี  ดงัน้ี 
 1. จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผน
กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตลอดจนบริบทและความตอ้งการของทอ้งถ่ินและชุมชน 
 2. จดัตั้งงบประมาณและรับผดิชอบการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษาภายใตค้  าสัง่
มอบอ านาจ 
 3. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งปกครองดูแล  บ ารุงรักษา ใช ้ และจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย วตัถุประสงคแ์ละภารกิจ
หลกัของสถานศึกษา 
 4. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 5. จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหค้วามร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. จดัการเรียนการสอนสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศการเรียนท่ีเหมาะสมและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ตลอดจนปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 
 7. จดัท าแผนอตัราก าลงับริหารงานบุคคล  พฒันาขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การส่งเสริมวินยั และการด าเนินการทางวินยักบัขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 8. ศึกษา วเิคราะห์  วิจยั เพื่อพฒันาการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 9. ก ากบั  ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาการศึกษา  แผนงานและ
โครงการของสถานศึกษา 
 10. ส่งเสริมความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสร้างความสมัพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืนในชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 
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 11. ออกระเบียบขอ้บงัคบัประกาศ และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 12.ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกบักิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายและ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด49 
 ข้อมูลนักเรียน   (  28  พฤษภาคม  2556 ) 
 ระดับช้ัน    ชาย  หญงิ  รวม 
 มธัยมศึกษาตอนตน้    
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   45  42  87 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   35  30  65 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   33  30  63 
 รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 113  102  215 
  
 มธัยมศึกษาตอนปลาย    
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4   22  31  53 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   30  20  50 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   18  20  38 
 รวมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 70  71  141  
 รวมนักเรียนทั้งหมด    183  173  356 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 49 โรงเรียนหวัหินวิทยาคม  , ข้อมูลโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  [ออนไลน์] , เขา้ถึงเม่ือ 26 ตุลาคม 2556 , 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.hhwhuahin.com 
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 ข้อมูลบุคลากร (  28  พฤษภาคม  2556 ) 
 ต าแหน่ง    ชาย  หญงิ  จ านวน 
 ผูบ้ริหาร    1  0  1 
 รองผูอ้  านวยการ    1  0  1 
 ขา้ราชการครู ( สายผูส้อน )  10  14  24 
 พนกังานราชการ    0  1  1 
  อตัราจา้ง  ( เขต )   0  3  3 
 พนกังานธุรการ    1  0  1 
 อตัราจา้ง   ( โรงเรียน )    3  4  7 
 พนกังานบริการ    0  0  0 
 รวม     16  22  38 
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งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
งานวจิัยในประเทศ  
 อนุชิต กลุมาลา ไดท้ าวิจยับทบาทของครูแนะแนวในการใชก้ระบวนการแนะแนว เพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาของเขตการศึกษา 7 พบวา่ ครู
แนะแนวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายสุ่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 31-40 ปีโดยมีอายรุาชการส่วนใหญ่อยู่
ระหวา่ง 10-19 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ วฒิุทางการศึกษาวิชาเฉพาะส่วน
ใหญ่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่วิชาเอกหรือวิชาโททางดา้นจิตวทิยาหรือการให้
ค  าปรึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังานดา้นการแนะแนวส่วนใหญ่ต ่ากวา่10 ปี มีจ านวนครู
ผูป้ฏิบติังานแนะแนวในโรงเรียน โดยเฉล่ีย 1-2 คน ส่วนใหญ่ปฏิบติัหนา้ท่ีครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว 
มีความรู้เก่ียวกบัสารเสพติดในระดบัปานกลางพอใชไ้ด ้ ดา้นเจตคติต่อบทบาทครูแนะแนว ส่วน
ใหญ่มีเจตคติต่อบทบาทเป็นไปในทางท่ีดีและอยูใ่นระดบัสูง การปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง 5 กลุ่มงานการใหบ้ริการ การใหบ้ริการค าปรึกษามีการปฏิบติัมาก
ท่ีสุด บทบาทของครูแนะแนวอยูใ่นระดบัปานกลาง มีปัจจยับางประการ50

 

 เสกสรรค ์แกว้กลัยา ไดท้ าการวิจยัผลของการใหค้  าปรึกษาทางอาชีพแบบกลุ่มและการแนะ
แนวอาชีพแบบกลุ่มต่อวฒิุภาวะทางอาชีพของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สรุปผลไดด้งัน้ี           
1.นกัเรียนท่ีไดรั้บการใหค้  าปรึกษาทางอาชีพแบบกลุ่มมีวฒิุภาวะทางอาชีพสูงกวา่ก่อนไดรั้บการให้
ค  าปรึกษาทางอาชีพแบบกลุ่มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการแนะแนว
อาชีพแบบกลุ่มมีวฒิุภาวะทางอาชีพสูงกวา่ก่อนไดรั้บการแนะแนวอาชีพแบบกลุ่มอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีไดรั้บ .05  3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการใหค้  าปรึกษาทางอาชีพแบบกลุ่มมีวฒิุภาวะทางอาชีพสูง
กวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   4. นกัเรียนท่ีไดรั้บการแนะแนวอาชีพแบบ
กลุ่มมีวฒิุภาวะทางอาชีพสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   5. นกัเรียนท่ี 
ไดรั้บการใหค้  าปรึกษาทางอาชีพแบบกลุ่มมีวฒิุภาวะทางอาชีพสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการแนะแนว 
 
 
 
 

 50  อนุชิต กลุมาลา, “บทบาทของครูแนะแนวในการใช้กระบวนการแนะแนว เพือ่ป้องกนัและแก้ไข 

ปัญหาสารเสพย์ติดในสถานศึกษา ระดบัมัธยมศึกษา ของเขตการศึกษา 7 ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ขอนแก่น : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2543), 128-130. 
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อาชีพแบบกลุ่มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 51 
 จ าเนียร สมอ ไดศึ้กษาเร่ืองแนวปฏิบติังานบริการใหค้  าปรึกษาของโรงเรียนเชียงราย
วิทยาคม จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ความคิดเห็นของนกัเรียน ครู และผูบ้ริหารเก่ียวกบัการจดับริการให้
ค  าปรึกษาของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ดา้นทรัพยากรการบริการใหค้  าปรึกษา คือสถานท่ี
ใหบ้ริการควรเป็นหอ้งแนะแนว ผูใ้หค้  าปรึกษาควรประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ าวิชาอาจารยป์ระจ า
ชั้น ครูแนะแนว โดยผูใ้หค้  าปรึกษาควรมีประสบการณ์ มีความรู้ในการใหค้  าปรึกษาดา้น
กระบวนการใหค้  าปรึกษา ควรมีการท าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการใหค้  าปรึกษา มีการส ารวจปัญหา 
มีการประเมินผลและการบนัทึกผลการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียน โดยนกัเรียนเป็นผูก้  าหนดเวลาและ
ผูใ้หค้  าปรึกษาก าหนดตารางเวลา โดยใหค้  าปรึกษาทุกช่วงเวลาท่ีนกัเรียนมีปัญหา ส าหรับระยะเวลา
ในการใหค้  าปรึกษา ผูใ้หค้  าปรึกษาก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม และมีการจดับริการให้
ค  าปรึกษาทั้งดา้นวิชาการ ดา้นปฏิบติัตน และดา้นอ่ืน ๆ ส าหรับแนวปฏิบติังานใหค้  าปรึกษาของ
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ก าหนดใหมี้คู่มือแนวปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นปัจจยัการใหบ้ริการ
ใหค้  าปรึกษา ดา้นการจดัการการขอรับบริการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนและดา้นผลผลิตเนน้วิธีการ
จดับริการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนท่ีมีปัญหาอยา่งหลากหลาย ความคิดเห็นของนกัเรียน ครู และ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบัการจดับริการใหค้  าปรึกษาของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ดา้นทรัพยากรการ
บริการใหค้  าปรึกษา คือ สถานท่ีใหบ้ริการควรเป็นหอ้งแนะแนว ผูใ้หค้  าปรึกษาควรประกอบดว้ย 
อาจารยป์ระจ าวิชา อาจารยป์ระจ าชั้น ครูแนะแนว โดยผูใ้หค้  าปรึกษาควรมีประสบการณ์มีความรู้
ในการใหค้  าปรึกษาดา้นกระบวนการใหค้  าปรึกษา ควรมีการท าความเขา้ใจขอ้ตกลงในการให้
ค  าปรึกษา มีการส ารวจปัญหา มีการประเมินผลและการบนัทึกผลการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนโดย
นกัเรียนเป็นผูก้  าหนดเวลา และผูใ้หค้  าปรึกษาก าหนดตารางเวลา52 
 
  

 51 เสกสรรค ์แกว้กลัยา, “ผลของการให้ค าปรึกษาทางอาชีพแบบกลุ่มและการแนะแนวอาชีพแบบกลุ่ม 

ต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 ” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต ขอนแก่น : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2545), 45. 
 52จ าเนียร สมอ, “แนวปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวดัเชียงราย” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ส านกับณัฑิตศึกษา 
สถาบนัราชภฏัเชียงราย, 2546), 58. 
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 เพชรสุดา เพชรใส ไดท้ าการวิจยัศึกษาและพฒันาสมรรถภาพในการใหค้  าปรึกษาของครู
แนะแนวโรงเรียนมธัยมศึกษา ท่ีไม่มีวฒิุทางการแนะแนวหรือจิตวิทยาการใหค้  าปรึกษา สรุปผลได้
ดงัน้ี   1. จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงตามโครงสร้างดว้ยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของแบบประเมินสมรรถภาพในการใหค้  าปรึกษา ประกอบดว้ย 4 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่คุณลกัษณะของผูใ้หค้  าปรึกษา เจตคติต่อการใหค้  าปรึกษา ความรู้เก่ียวกบัการ
ใหค้  าปรึกษา และทกัษะในการใหค้  าปรึกษา พบวา่มีค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง ค่าสมัประสิทธ์ิ  
สหสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบสมรรถภาพในการใหค้  าปรึกษาทั้ง 4 ดา้นมีความสมัพนัธ์กนัอยูใ่น 
ระดบัสูงในทางบวก   
 2. ครูแนะแนวโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีไม่มีวุฒิทางการแนะแนวหรือจิตวิทยาการให้
ค  าปรึกษา มีสมรรถภาพในการให้ค  าปรึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย สมรรถภาพในการให้
ค  าปรึกษาดา้นเจตคติต่อการใหค้  าปรึกษาและความรู้เก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษาอยูใ่นระดบัมาก ส่วน
สมรรถภาพในการให้ค  าปรึกษาด้านคุณลักษณะของผูใ้ห้ค  าปรึกษาและด้านทักษะในการให้
ค  าปรึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย    
 3. หลงัจากไดรั้บการพฒันาสมรรถภาพในการให้ค  าปรึกษาตามโปรแกรมการพฒันา
สมรรถภาพในการใหค้  าปรึกษา ครูแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีไม่มีวฒิุทางการแนะแนวหรือ
จิตวิทยาการใหค้  าปรึกษา มีสมรรถภาพในการใหค้  าปรึกษาโดยรวมและรายดา้นเพิ่มข้ึน แสดงว่า
โปรแกรมการพฒันาสมรรถภาพในการใหค้  าปรึกษามีผลใหส้มรรถภาพในการใหค้  าปรึกษาของครู
แนะแนวเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน53 

  จตุพร  เถาวหิ์รัญ ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารงานแนะแนว โดยใชว้งจรเดม
ม่ิง (พีดีซีเอ) ของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี  เขต 1 พบวา่สภาพและ
ปัญหาการบริหารงานแนะแนว โดยใชว้งจรเดมม่ิง (พดีีซีเอ) ของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1 พบวา่ ภาพรวมของการบริหารงานแนะแนว โดยใชว้งจรเดมม่ิง (พีดีซี
เอ) ของสถานศึกษา ใน 5 ดา้น คือ 1) ดา้นบริการรวบรวมขอ้มูลนกัเรียน 2)ดา้นบริการสารสนเทศ 
3)ดา้นบริการใหค้  าปรึกษา  4) ดา้นบริการจดัวางตวับุคคล และ 5) ดา้นบริการติดตามผล  พบวา่ ทุก 
 
 

 53  เพชรสุดา เพชรใส, “ การศึกษาและพฒันาสมรรถภาพในการให้ค าปรึกษาส าหรับครูแนะแนว ” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2547) , 158-161. 
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 รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และในขั้นตอนของแต่ละบริการ คือ (1) การวางแผน   (2) การปฏิบติัตาม

แผน  (3)การตรวจสอบ และ (4) การปรับปรุงและพฒันา  ภาพรวมของแต่ละชั้นอยูใ่นระดบัมาก
และผลรวมของวงจรเดมม่ิง (พีดีซีเอ) อยูใ่นระดบัมาก54 

 สมพร  วงศว์ธูิน ไดศึ้กษาเร่ืองการบริหารงานแนะแนว โดยใชว้งจรเดมม่ิง (PDCA) ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
พบวา่การบริหารแนะแนว โดยใชว้งจรเดมม่ิง (PDCA) ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2  ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการ
บริหารงานแนะแนว โดยใชว้งจรเดมม่ิง  (PDCA) ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผล
การศึกษาพบวา่ สภาพการบริหารงานแนะแนว  โดยใชว้งจรเดมม่ิง  (PDCA) ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  2 ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากทั้ง  4 ดา้น  คือ  ดา้นการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน  การตรวจสอบ  และการ
ปรับปรุงและพฒันา55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 54 จตุพร  เถาวหิ์รัญ. “สภาพและปัญหาการบริหารงานแนะแนว โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (พดีซีีเอ) ของ

สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาลพบุรี  เขต 1”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเทพสตรี , 2548) 
 55 สมพร  วงศว์ิธูน. “การบริหารงานแนะแนว โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบณัฑิต  : มหาวิทยาลยัพะเยา ,2555) 
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งานวจิัยต่างประเทศ 
 

 กอร์นโต ไดท้ าการศึกษาความเขา้ใจของผูใ้หค้  าปรึกษาแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
จอร์เจีย (Georgia) เก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมดา้นเทคนิคการคน้ควา้วิจยัของผูใ้หค้  าปรึกษาแนะ
แนวโรงเรียนมธัยมศึกษาเก่ียวกบัดา้นความรู้และความส าเร็จของโรงเรียนเตรียมความพร้อมดา้น
เทคนิค จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อเขา้ใจผูใ้หค้  าปรึกษาแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา เก่ียวกบั
เทคนิค วิธีการ ประชากร คือ ผูใ้หค้  าปรึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาในจอร์เจีย ระหวา่งปี 2004 ถึง 
ปี 2005 หลงัจากเตรียมเคร่ืองมือส ารวจ แบบสอบถามและจดหมายขออนุญาตอาจารยใ์หญ่ 342 
โรงเรียนมธัยมศึกษา ในจอร์เจีย การส ารวจผูใ้หค้  าปรึกษาท่ีด าเนินการในโรงเรียน เคร่ืองมือส ารวจ
ผูใ้หค้  าปรึกษาท่ีด าเนินการในโรงเรียน เคร่ืองมือส ารวจขอ้มูลสถิติประชากร 22 โรงเรียนเตรียม
ความพร้อมดา้นเทคนิควิธีการกบัมาตราวดัของ ลิเคิร์ท ระดบัความรู้และเคร่ืองมือของการส ารวจ 
22 แห่ง ขอ้มูลเพิ่มเติม โดยค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัขีดจ ากดั จุดแขง็ และความพร้อมของผูใ้ห้
ค  าปรึกษา จาก 176 การส ารวจ ไดรั้บคืน 51 % โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) ในการคิด
วิเคราะห์ขอ้มูล หาค่า t-test เพื่อเปรียบเทียบวิธีการของผูใ้หค้  าปรึกษา 22 แห่ง เก่ียวกบัความรู้และ
เคร่ืองมือในการส ารวจ ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้หค้  าปรึกษาในโรงเรียนมธัยมในจอร์เจีย (Georgia) มี
ความรู้เก่ียวกบัเทคนิค วิธีการและกระบวนการ แต่ยงัไม่ถึงเกณฑ ์ ผูใ้หค้  าปรึกษาทราบถึงขอ้ตกลง
ร่วมกนัแต่ขาดการมีส่วนร่วมในการพฒันาความส าเร็จ และความเห็นร่วมกนั ผูว้ิจยัพบวา่ ผูใ้ห้
ค  าปรึกษา ทราบถึงเทคนิควิธีการ แต่การมีส่วนร่วมมีขอ้จ ากดัผูใ้หค้  าปรึกษา ช้ีถึงเทคนิควิธีการ ท่ี
ตอ้งการในโรงเรียน แต่ไม่เกิดความส าเร็จเท่าท่ีควร การติดตามศึกษาควรจะท าระดบัการมีส่วนร่วม
ใหสู้งข้ึน56 
 แกรนท์  ไดท้ าการศึกษาผูใ้ห้ค  าปรึกษาในโรงเรียนด าเนินการอย่างต่อเน่ืองให้การ
ประมวลผลการแนะแนวและโปรแกรมให้ค  าปรึกษาให้ประสบผลส าเร็จขอบเขตของการให้
ค  าปรึกษาในโรงเรียน มุ่งเนน้การสร้างกิจกรรมความช่วยเหลือ โดยโปรแกรมใหค้  าปรึกษาและผล
การใหค้  าปรึกษา กลยทุธ์ของผูใ้หค้  าปรึกษาในโรงเรียน ใหจ้ดัการผูมี้ความส าคญัในความส าเร็จใน
โปรแกรมการแนะแนวและใหค้  าปรึกษา โดยการศึกษาเอกสารในการใหค้  าปรึกษาในโรงเรียน การ
น าเสนอการศึกษาผูใ้หค้  าปรึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยใชเ้คร่ืองมือโปรแกรมมาตรฐาน 
 

 56  Ralph  Paul Gornto,  “Perception of Georgia High School Guidance Counselors Concerning  

Tech Prep,” Dissertation Abstracts International. 66(06) : 2188-A ; December, 2005. 
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ระดบัชาติ ศึกษาวิธีการท่ีมีคุณภาพ พบวา่ผูใ้หค้  าปรึกษาจะตอ้งศึกษาบทบาท ผลจากการแนะแนว
และใหค้  าปรึกษาของผูน้ า การใหค้  าปรึกษาจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์
ไวว้างใจกนั และเพิ่มความสามารถใหก้บัผูใ้หค้  าปรึกษา การสนบัสนุนปัจจยัในการแนะแนว 
ตลอดจนท่ีตั้งของโรงเรียน จุดท่ีคน้พบ ส าคญัของผูน้ าในคืออุปสรรคท่ีเปล่ียนไป การสังเกตความ
เปล่ียนแปลงในระบบโรงเรียน และการสร้างแผนกลยทุธ์ต่อตา้นการเปล่ียนแปลง การคน้พบจาก
การศึกษา ผูน้ าการใหค้  าปรึกษาในโรงเรียนจะเป็นประโยชน์ในการน าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัการ
เปล่ียนแปลงในโรงเรียน57 
 ไรซ ์ไดท้ าการศึกษาผลของความสมัพนัธ์กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในเทกซสั ของโปรแกรม
การแนะแนวและค าปรึกษา และโปรแกรมเตรียมความพร้อมเขา้มหาวิทยาลยั จุดมุ่งหมายของ
การศึกษา มุ่งท่ีการรู้จกัและเป็นตน้แบบในการใช ้ 4 องคป์ระกอบของรูปแบบการแนะแนว มุ่งท่ี
บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา หาค่าระดบัของโปรแกรมเตรียมความพร้อมเขา้มหาวิทยาลยั เป็น
แนวทางท่ีส าคญัเพื่อใหเ้กิดความทะเยอทะยาน และผูใ้หค้  าปรึกษาแยกแยะความรู้และความเขา้ใจ
ในรูปแบบการแนะแนว ท่ีมุ่งไปสู่ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรู้จกัและเป็นแบบอยา่งของโรงเรียน ใน
โปรแกรมแนะแนวและใหค้  าปรึกษา ขอ้ค าถามของการวิจยัมี 3 ขอ้คือ 
 1) โรงเรียนรู้จกัและเป็นแบบอยา่งในการใช ้4 องคป์ระกอบ ของรูปแบบการแนะแนวท่ีมุ่ง
ถึงบทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา  
 2) โปรแกรมการเตรียมความพร้อมเขา้มหาวิทยาลยั เพื่อใหเ้กิดความทะเยอทะยาน และ
ผูใ้หค้  าปรึกษากบัการแยกแยะความเขา้ใจในรูปแบบการแนะแนวอยูใ่นระดบัใด 
 3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรู้จกัและเป็นแบบอยา่งของโรงเรียนท่ีใชรู้ปแบบการแนะแนว
และใหค้  าปรึกษาคืออะไร ขอ้มูลรวบรวมจาก 103 คน ประกอบดว้ยผูมี้ส่วนส าคญัและผูใ้ห้
ค  าปรึกษาท่ีรู้จกัและเป็นแบบอยา่ง240 โรงเรียนในเทกซสั เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาปรับปรุงมาจากของ 
ดร. ชารอน  มิลส์-แฮสติงส์ (Dr. Sharon Miles-Hastings) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นอิสระต่อกนั จาก
ความเห็นของผูมี้ส่วนส าคญัและผูใ้หค้  าปรึกษา พบวา่ บทบาทของผูใ้หค้  าปรึกษา ไม่มีนยัส าคญักบั 
ประสบการณ์ในการท างานแต่มีนยัส าคญักบัท่ีตั้งของโรงเรียน บริเวณของโรงเรียนมีผลต่อบทบาท
ของผูใ้หค้  าปรึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 

 57 Jo Ann  Grant, “How School Counselors Gain Support to Implement Comprehensive 

Guidance and Counseling Programs,” Dissertation Abstracts International. 66(03) : 904-A ; September, 
2005. 
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ผูใ้หค้  าปรึกษามีความรู้ความเขา้ใจในรูปแบบการแนะแนวในการเตรียมความพร้อมเขา้มหาวิทยาลยั
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั58 
 จอห์นสัน ไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ในโรงเรียนในเขตโอเรกอน กบันอกเขต 
จากการประมวลผลดว้ยวิธีการแนะแนวและการใหค้  าปรึกษาโดยใชม้าตราส่วนความพร้อม
ระดบัชาติ วตัถุประสงค ์ ศึกษาสุ่มตวัอยา่งจากโรงเรียนในเขตโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในมาตรฐาน
ระดบัชาติ จากโปรแกรมใหค้  าปรึกษาและจากการแนะแนว ตวัช้ีวดัความส าเร็จ จากการส ารวจกลุ่ม
สนบัสนุนกลุ่มผูน้ า หลกัสูตรการแนะแนว การใชเ้วลาของกลุ่ม ความศรัทธาของผูใ้หค้  าปรึกษาใน
โรงเรียน และบทบาทเก่ียวกบัความเหมาะสม ทกัษะของผูใ้หค้  าปรึกษาและการสนบัสนุน และ
ทรัพยากรท่ีก าหนด โปรแกรมการแนะแนวและการใหค้  าปรึกษาความกา้วหนา้ ผลของการแนะ
แนวและโปรแกรมใหค้  าปรึกษา อยูภ่ายใตร้ากฐานของการศึกษาอาชีพวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ลุ่มคน 
เขา้สู่โลกของการท างาน เตรียมความพร้อมทั้งดา้นเศรษฐศาสตร์ สังคมและการศึกษาท่ีจะตอ้งรับ
การเผชิญตั้งแต่กลางยคุ 70 องคก์รต่างๆ จะตอ้งมีการแนะแนวและใหค้  าปรึกษาอยา่งมีมาตรฐาน ซ่ึง
จะเป็นส่วนผลกัดนัใหอ้าชีพการท างานของบุคคลสังคม มีผลลพัธ์ท่ีเป็นบวก โรงเรียนในเขตโอ
เรกอน ผลการแนะแนวและโปรแกรมใหค้  าปรึกษา ท าใหก้ารศึกษามีความส าเร็จสูงกวา่โรงเรียนท่ี
ไม่มีการประมวลผลการแนะแนว และหลกัสูตร การใหค้  าปรึกษาผลการวิจยัพบวา่ การน า
โปรแกรมใหค้  าปรึกษาและประมวลการแนะแนวน าไปสู่ความส าเร็จ59 
 
 
 
 
 
 
 
  

 58  Bobby G Rice, “The Relationship of Effective Texas High Schools, Their Guidance and 

Counseling Programs, and University Preparation Programs,” Dissertation AbstractsInternational. 67(01) : 
unpaged ; July, 2006. 
 59   Daniel N. Johnson, “A Comparison of District Perceptions in Oregon School Districts Piloting 

the Comprehensive Guidance and Counseling Framework to non-pilot Districts using the  National 
Readiness Scale,” Dissertation Abstracts International. 67(04) : unpaged ; October, 2006. 
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สรุป 
 

 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการดา้นการศึกษาหลายท่านนั้นท าให้ไดท้ราบถึงแง่มุม
ต่างๆ ในการจดัการบริการให้ค  าปรึกษาว่าเป็นหน่ึงในภาระงานการแนะแนว ซ่ึงการแนะแนวนั้น
เป็นบริการท่ีจดัให้กบัทุกคน และการแนะแนวมีความส าคญัต่อชีวิตทุกระยะตอ้งยึดถือเร่ืองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคญั ต้องยึดหลักความจริงท่ีว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและมี
ความสามารถควรจะช่วยให้บุคคลสร้างจุดหมายในชีวิตท่ีเหมาะสมและด าเนินชีวิตตามจุดหมาย
ท่ีตั้งเอาไว ้ และการยึดหลกัสิทธิและเสรีภาพระหว่างบุคคล นอกจากนั้นการแนะแนวเป็น
กระบวนการท่ียืดหยุน่ได ้ และการแนะแนวจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน งานบริการใหค้  าปรึกษานั้นถือวา่เป็นหวัใจส าคญัใน
การแนะแนว โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยผูเ้รียนทั้งดา้นการศึกษา ดา้นงานอาชีพ ดา้นชีวิตและสังคม
ใหเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจตนเอง รู้ว่าปัญหาของตนอยูต่รงไหน ควรจะแกไ้ขตนเองอยา่งไร การ
แกไ้ขนั้นมีก่ีทาง และควรเลือกทางใด จึงจะเหมาะกบัตนเองมากท่ีสุด พร้อมทั้งเกิดความรับผดิชอบ
ในการช่วยตนเองอยา่งแทจ้ริง เพื่อช่วยให้เด็กสามารถคิด ตดัสินใจ และแกปั้ญหาดว้ยตนเองได้
อยา่งรอบคอบและเหมาะสม งานบริการใหค้  าปรึกษาจะตอ้งมีการใชก้ระบวนการใหค้  าปรึกษา ซ่ึง
จะเป็นขั้นตอนการให้ค  าปรึกษานักเรียนท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการใหค้  าปรึกษานกัเรียน อนัประกอบดว้ย  1. การสร้างสัมพนัธภาพ 2. การส ารวจปัญหา  
3. การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ 4. การวางแผน แกปั้ญหา และ 5. การยุติการให้
ค  าปรึกษา  ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาอยา่งเป็นระบบใน
โรงเรียนโดยอาศยัการบริหารจดัการแนะแนว ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1. การ
เตรียมการและการวางแผน (plan) 2. การปฏิบติัตามแผน (do) 3. การตรวจสอบ (check) 4. การ
ปรับปรุงและพฒันา (act) ซ่ึงกระบวนการพีดีซีเอนั้นจะท าใหทุ้กฝ่ายร่วมมือกนัในการท างาน ตั้งใจ
ท างานในภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายในแนวทางท่ีชดัเจน โดยเร่ิมจากขั้นวางแผน ขั้นปฏิบติั ขั้น
ประเมินและรายงานผล ตลอดจนขั้นปรับปรุงพฒันา และเม่ือพบปัญหาหรืออุปสรรคตอ้งยอ้นกลบั
มาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ และแกไ้ขปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป เพื่ อให้การด า เ นินงานการ
จดัการบริการการใหค้  าปรึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 



 

บทที่ 3 
การด าเนินการวจิัย 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) เพื่อทราบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา

ของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา 2) เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบ
การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมี
ปัญหาเม่ือจ าแนกตามคุณลกัษณะ โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) 
ซ่ึงใชน้ักเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) มีประชากรเป็นนกัเรียนโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม  จ านวน 356  คน และเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีจบัคู่แบบกลุ่ม (Group Matching Case) 
ไดแ้ก่ นกัเรียนกลุ่มปกติ 40 คน  กลุ่มเส่ียง 40 คน และกลุ่มมีปัญหา 40 คน รวมทั้งส้ิน 120 คน  โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการบริการการให้ค  าปรึกษาของงานแนะแนว
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม  ซ่ึงการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีมีขั้นตอนการด าเนินการวิจยัและระเบียบวิธี
วิจยั ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 เพื่อให้การวิจยัด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงได้
ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนของการด าเนินการวิจยัไว ้3 ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1  การวางแผนและจดัเตรียมโครงการอย่างเป็นระบบ โดยการศึกษาปัญหา 
ศึกษาวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากต ารา เอกสารจากวิชาการ ขอ้มูลสารสนเทศ รวมทั้งงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง  น ามาจดัท าโครงร่างการวิจยัตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ เพื่อ
เสนอโครงร่างการวิจยัต่อภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมติัจากบณัฑิตวิทยาลยั 

ขั้นตอนที ่2 การด าเนินการวิจยั แบ่งเป็น 2  ขั้นตอน คือ 
1. การคดักรองนกัเรียน เป็นขั้นตอนแบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ นกัเรียนกลุ่มปกติ 

กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา ตามเกณฑก์ารคดักรองนักเรียนเป็นรายบุคคลท่ีโรงเรียนก าหนดดว้ย
การศึกษาจากขอ้มูลระเบียนสะสม และประเมินนกัเรียนทั้งสามกลุ่มอีกคร้ังหน่ึงดว้ยแบบประเมิน
พฤติกรรมนกัเรียน (SDQ)  โดยใหค้รูท่ีปรึกษา ผูป้กครองนกัเรียน และตวันกัเรียนเองเป็นผูป้ระเมิน  
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2. การสร้างเคร่ืองมือ โดยหาความตรงเชิงเน้ือหาและทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ น า
เคร่ืองมือไปเกบ็รวบรวมขอ้มูล และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ตลอดจนแปรผลการวิเคราะห์ 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจยั เป็นขั้นตอนการน าเสนอรายงานผลการวิจยั  โดยการ
น าร่างผลการวิเคราะห์  แปลผล และอภิปรายผล มาจดัท ารายงานการวิจยัเพื่อน าเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาผูค้วบคุมการค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบ ความถูกต้องและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ี
คณะกรรมการควบคุมการคน้ควา้อิสระเสนอแนะ จดัท ารายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อ
บณัฑิตวิทยาลยัเพื่ออนุมติัจบการศึกษา    
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 เพื่อให้การด าเนินการวิจยัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดระเบียบวิธีวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั  ประชากร ตวัแปรท่ี
ศึกษา  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการ
วิจยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแผนแบบงานวิจยัใน
ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental case - 
study)  ซ่ึงเขียนเป็นแผนผงั (diagram) ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 เม่ือ  R หมายถึง ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 
  X  หมายถึง ตวัแปรท่ีศึกษา 
  O หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 
 

                                                     O      
 
 
 

               R                                    X 
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ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ในปีการศึกษา 
2556  จ  านวน 356 คน 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนโรงเรียนหวัหินวิทยาคมจ านวน 120 คน  ซ่ึง 
เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีจบัคู่แบบกลุ่ม (Group Matching Case) ดงัรายละเอียดจ านวนกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในตารางท่ี 3  

 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 
นักเรียนโรงเรียนหัวหินวทิยาคม 

กลุ่มนักเรียน กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มปกติ 241 40 
กลุ่มเส่ียง 52 40 
กลุ่มมีปัญหา 63 40 

รวม 356 120 
 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปรพื้นฐานและตวัแปรท่ีศึกษาซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 
 1. ตวัแปรพื้นฐาน เป็นตวัแปรเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ
และระดบัชั้น 

2.  ตวัแปรตาม  เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษา ซ่ึงในท่ีน้ีนิยาม
ตามคู่มือการบริหารจดัการแนะแนว ดา้นบริการให้ค  าปรึกษา ของกรมวิชาการ  ซ่ึงมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 4 ขั้นตอน  ประกอบดว้ย 

1) การวางแผน (plan) หมายถึง  กิจกรรมท่ีครูก าหนดแนวทางปฏิบติัในการบริการให้
ค  าปรึกษา โดยมีการจัดห้องแนะแนวและห้องให้ค  าปรึกษาส าหรับบริการนักเรียนท่ีมาขอรับ
ค าปรึกษา และมีการจดัตารางเวลาในการเขา้พบเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มอยา่งชดัเจน 
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 2) การปฏิบติัตามแผน (do) หมายถึง  กิจกรรมท่ีครูใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนทั้งเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม อีกทั้งใหค้  าปรึกษาแก่ครูอาจารยใ์นโรงเรียนและผูป้กครองนกัเรียนท่ี
ตอ้งการแนะแนวในการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาเป็นกรณีพิเศษและส่งต่อนกัเรียนท่ีมีปัญหามาก
เกินความสามารถของครูไปยงับุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเหมาะสม    
 3) การตรวจสอบ (check) หมายถึง  กิจกรรมท่ีครูติดตามผลการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนทั้ง
เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอ 
 4)  การปรับปรุงและพฒันา (act)   หมายถึง  กิจกรรมท่ีครูมีการใชเ้ทคนิคใหม่ ๆ ในการให้
ค  าปรึกษานกัเรียน และพฒันารูปแบบการใหค้  าปรึกษาท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนและผูป้กครอง 
ซ่ึงมีการด าเนินงานในกระบวนการใหค้  าปรึกษานกัเรียน อนัประกอบดว้ย  
 1) การสร้างสัมพนัธภาพ หมายถึง การท่ีผูใ้หค้  าปรึกษาท าใหผู้รั้บค าปรึกษาเกิดความอบอุ่น 
สบายใจ และไวว้างใจ 
 2) การส ารวจปัญหา หมายถึง การท่ีผูใ้หค้  าปรึกษาช่วยใหผู้รั้บค าปรึกษาไดส้ ารวจปัญหา
และปัจจยัต่างๆ ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาดว้ยตนเอง 
 3) การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ หมายถึง การท่ีผูใ้หค้  าปรึกษาช่วยใหผู้รั้บ
ค าปรึกษาเขา้ใจปัญหา สาเหตุ และความตอ้งการของตนเอง 
 4) การวางแผน แกปั้ญหา หมายถึง การท่ีผูใ้หค้  าปรึกษาช่วยใหผู้รั้บค าปรึกษาพิจารณาวิธี
แกปั้ญหาและตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีจะปฏิบติัดว้ยตนเอง 
 5) การยติุการใหค้  าปรึกษา หมายถึง การท่ีผูใ้หค้  าปรึกษาย  ้าความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนระหวา่งท่ี
ใหค้  าปรึกษา และช่วยใหผู้รั้บค าปรึกษามีแรงจูงใจและก าลงัใจท่ีจะแกปั้ญหาและพฒันาตนเอง 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถาม  จ านวน  1  ฉบบั  แบ่งออกเป็น  2
ตอน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะ 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) เพื่อสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่               
1)  เพศ  2)  อาย ุ 3)  ระดบัชั้น 
 ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของงานแนะแนว
โรงเรียนหวัหินวิทยาคม สร้างข้ึนตามคู่มือการบริหารจดัการแนะแนว ดา้นบริการใหค้  าปรึกษา ของ
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กรมวิชาการ  ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน  ดงัน้ี (1.) การเตรียมการและการวางแผน 
(plan)  (2.) การปฏิบติัตามแผน (do)  (3.) การตรวจสอบ (check)  (4.)  การปรับปรุงและพฒันา (act) 
และมีการด าเนินงานในกระบวนการให้ค  าปรึกษานักเรียน ซ่ึงประกอบด้วย (1.) การสร้าง
สัมพนัธภาพ  (2.) ส ารวจปัญหา  (3.)  เขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ (4.)  วางแผน แกปั้ญหา  
และ(5.) ยติุการใหค้  าปรึกษาท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนเพื่อวดัระดบัการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของ
งานแนะแนว 
 

โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามชนิดจดัล าดบัคุณภาพ (Rating  Scale)   ซ่ึง
สามารถจดัล าดบัคุณภาพได ้ 3  ระดบั  โดยมีความหมาย ดงัน้ี 

ระดบั  1  หมายถึง   ไม่มีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของงานแนะแนว   
   มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั  1  คะแนน 
ระดบั  2  หมายถึง   ไม่แน่ใจการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของงานแนะแนว  
   มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั  2  คะแนน 
ระดบั  3  หมายถึง   มีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของงานแนะแนว   
   มีค่าน ้ าหนกัเท่ากบั  3  คะแนน 
 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการพฒันาและสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามข้ึนตามกรอบแนวคิดและ
วตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีก าหนด  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
 ขั้นท่ี  1  ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและน าผลการศึกษามาสร้าง  ปรับปรุงและพฒันา
เคร่ืองมือ  ภายใตค้  าปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุมการคน้ควา้อิสระ 
 ขั้นท่ี  2  การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา  (Content  Validity)  ของแบบสอบถาม  โดย
น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยได้สร้างให้กับผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้องของเน้ือหากับ
วตัถุประสงคข์องการวิจยั  ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยใชเ้ทคนิค  IOC  (Index  of  Item  
Objective  Congruence)  แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ัง 

ขั้นท่ี  3  น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้ (try  out)  กบันกัเรียนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามท่ีได้
กลบัมาค านวณหาค่าความเท่ียงตรง (reliability)  โดยวิธีการหาสมัประสิทธ์ิแอลฟา  
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(α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)1  ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 
0.958 และจดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์  เพื่อน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการท าแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
นกัเรียนกลุ่มปกติ 40 คน  กลุ่มเส่ียง 40 คน และกลุ่มมีปัญหา 40 คน รวมทั้งส้ิน 120  คนของ
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ซ่ึงผูว้ิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนคือ ท าหนังสือเรียนคณบดีบณัฑิต
วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพื่อท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ไปยงัผูอ้  านวยการโรงเรียนหัว
หินวิทยาคม   ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อขอความร่วมมือจากโรงเรียนให้ช่วยอนุเคราะห์ให้นกัเรียนท่ี
อยูใ่นกลุ่มปกติ  กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหาตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาจดัระเบียบขอ้มูลเพื่อท าการวิเคราะห์เน้ือหา ดงัน้ี 
 1. หลงัจากท่ีไดเ้ก็บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้พิจารณาตรวจหาความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม  แล้วจึงมีการน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดระบบขอ้มูลและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  และน าเสนอในรูปของตารางและความเรียง  โดยใชส้ถิติการวิจยั ดงัน้ี 
 การวิ เคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถาม  ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต    
(frequency)  และค่าร้อยละ  (percentage)   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1 Lee J. Cronbach, Essentials of  psychological  Testing, 3rd ed. (New York : Harper&Row 

Publishing,1974),161. 
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   การวิเคราะห์การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของงานแนะแนว  วิเคราะห์โดยใช้ค่า

มชัฌิมเลขคณิต  ( X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑใ์นการ
วิเคราะห์ตามแนวคิดของ เบสท ์(Best)2  หากค่าเฉล่ียอยูใ่นช่วงใดก็แสดงว่า  การจดัการบริการการ
ใหค้  าปรึกษาของงานแนะแนวเป็นแบบนั้น  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต    0.50  ถึง  1.49  แสดงวา่   ไม่มีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา
  ของงานแนะแนว  

ค่ามชัฌิมเลขคณิต    1.50  ถึง  2.49  แสดงวา่   ไม่แน่ใจการจดัการบริการการให ้
  ค าปรึกษาของงานแนะแนว  

ค่ามชัฌิมเลขคณิต    2.50  ถึง  3.00  แสดงวา่   มีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา
       ของงานแนะแนว  

 2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของงานแนะ
แนวโรงเรียนหวัหินวทิยาคม จะใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) และเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

2 John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice-Hall Inc.,1970),190. 
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สรุป 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) เพื่อทราบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา
ของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา 2) เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบ
การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมี
ปัญหาเม่ือจ าแนกตามคุณลกัษณะ โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) 
ซ่ึงใชน้ักเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) มีประชากรเป็นนกัเรียนโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม  จ านวน 356  คน และเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีจบัคู่แบบกลุ่ม (Group Matching Case) 
ไดแ้ก่ นกัเรียนกลุ่มปกติ 40 คน  กลุ่มเส่ียง 40 คน และกลุ่มมีปัญหา 40 คน รวมทั้งส้ิน 120  คน   
โดยเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของงานแนะแนว
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (frequency)  ค่าร้อยละ 
(percentage)  ค่ามชัฌิมเลขคณิต (mean)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชก้ารทดสอบค่าที 
(t-test) และเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
ANOVA) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเร่ือง การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษา
ของงานแนะแนวโรงเรียนหัวหินวิทยาคม เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัในคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัจึงน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนกลุ่มปกติ 40 คน  
กลุ่มเส่ียง 40 คน และกลุ่มมีปัญหา 40 คน รวมทั้งส้ิน 120  คนของโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ซ่ึง
ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาครบทุกฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาวิ เคราะห์และเสนอผลการ
วิเคราะห์โดยใชต้ารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 3 ตอนคือ 
 

 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์การจัดการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ 

นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา 
 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ 

นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามคุณลกัษณะ 
  

ตอนที ่1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม

ตวัอยา่งคือ นกัเรียนโรงเรียนหวัหินวิทยาคม กลุ่มปกติ 40 คน  กลุ่มเส่ียง 40 คน และกลุ่มมีปัญหา 
40 คน รวมทั้งส้ิน 120  คน  แยกพิจารณาตามเพศ  อาย ุ ระดบัชั้น  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  จ  านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเม่ือจ าแนกตามเพศ  อาย ุ ระดบัชั้น  
 

ข้อที ่ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 

 
70 
50 

 
58.30 
41.70 

รวม 120 100.00 
2. อาย ุ

1. อาย ุ10 - 13 ปี 
2. อาย ุ14 - 16 ปี 
3. อาย ุ17 - 19 ปี 

 
11 
74 
35 

 
9.17 
61.66 
29.17 

 
รวม 120 100.00 

3. ระดบัชั้น 
1. มธัยมศึกษาตอนตน้ 
2. มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
73 
47 
 

 
60.80 
39.20 

รวม 120 100.00 
 
 

 จากตารางท่ี 4  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย  จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 
เป็นเพศหญิง 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.70 เป็นผูท่ี้มีอาย ุ14 - 16 ปีมากท่ีสุด จ านวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.66 รองลงมาอายุระหว่าง 17 - 19 ปี จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17  และอายุ
ระหว่าง 10 - 13 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.17 ส าหรับระดบัชั้น ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้มากท่ีสุด จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปลาย จ านวน 47 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.20  
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ตอนที่ 2   ผลการวิเคราะห์การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่ม
เส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา 

  ในการวิเคราะห์การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ นักเรียนกลุ่ม
เส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา  ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใชค่้ามชัฌิมเลขคณิต (X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตวัอยา่ง 120 คน แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิด ของเบสท ์
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 5  - 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 5  ค่ามชัฌิมเลขคณิต   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและ 
                นกัเรียนกลุ่มมีปัญหา    ขั้นตอนการวางแผน 
 

(n=120) 

 

การจัดการบริการการให้ค าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหัวหินวทิยาคม 

การวางแผน (P) 
นกัเรียนกลุ่มปกติ 

n=40 
นกัเรียนกลุ่มเส่ียง 

n=40 
นกัเรียนกลุ่มมีปัญหา 

n=40 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. การสร้างสัมพนัธภาพ 2.55 0.32 2.68 0.36 2.62 0.34 2.60 0.37 2.32 0.42 2.48 0.41 2.51 0.36 2.37 0.47 2.46 0.39 

2. การส ารวจปัญหา 2.60 0.40 2.58 0.42 2.59 0.40 2.65 0.30 2.61 0.24 2.63 0.27 2.55 0.30 2.69 0.22 2.59 0.29 

3. การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ 2.63 0.29 2.71 0.35 2.67 0.32 2.80 0.30 2.49 0.43 2.66 0.39 2.60 0.35 2.48 0.25 2.56 0.32 

4. การวางแผน แกปั้ญหา 2.58 0.36 2.60 0.48 2.59 0.42 2.74 0.43 2.64 0.30 2.69 0.37 2.57 0.39 2.67 0.31 2.60 0.37 

5. การยติุการใหค้  าปรึกษา 2.53 0.37 2.63 0.40 2.58 0.39 2.75 0.38 2.61 0.35 2.68 0.37 2.55 0.36 2.62 0.40 2.57 0.37 

รวม 2.57 0.27 2.65 0.37 2.61 0.37 2.71 0.32 2.52 0.32 2.63 0.36 2.56 0.30 2.55 0.27 2.56 0.35 
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 จากตารางท่ี 5 พบว่าระดับการจัดการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ 
นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหา     ขั้นตอนการวางแผนภาพรวมอยู่ในระดับมีการ
จดัการบริการการให้ค  าปรึกษาทั้งสามกลุ่ม  โดยมีการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษานกัเรียนกลุ่ม
เส่ียงมากท่ีสุด ( X =2.63, S.D. = 0.36 )  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีการจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน  คะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การวางแผน แกปั้ญหา (X =2.69 , S.D. = 0.37 )  
รองลงมาคือการยติุการใหค้  าปรึกษา  (X =2.68 , S.D. = 0.37 )  การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความ
ตอ้งการ (X =2.66 , S.D. = 0.39) การส ารวจปัญหา  (X =2.63 , S.D. = 0.27) และไม่แน่ใจการจดัการ
บริการการใหค้  าปรึกษา 1 ขั้นตอน คือการสร้างสัมพนัธภาพ (X =2.48 , S.D. = 0.41 )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 6  ค่ามชัฌิมเลขคณิต    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและ 
               นกัเรียนกลุ่มมีปัญหา    ขั้นตอนการปฏิบติัตามแผน 

 
(n=120) 

การจัดการบริการการให้ค าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหัวหินวทิยาคม 

การปฏิบัติตามแผน (D) 
นกัเรียนกลุ่มปกติ 

n=40 
นกัเรียนกลุ่มเส่ียง 

n=40 
นกัเรียนกลุ่มมีปัญหา 

n=40 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. การสร้างสัมพนัธภาพ 2.51 0.33 2.61 0.42 2.56 0.38 2.42 0.43 2.39 0.44 2.40 0.43 2.51 0.32 2.38 0.40 2.48 0.34 

2. การส ารวจปัญหา 2.58 0.36 2.52 0.44 2.55 0.40 2.59 0.36 2.52 0.29 2.56 0.32 2.46 0.37 2.72 0.28 2.54 0.36 

3. การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ 2.60 0.36 2.66 0.40 2.63 0.37 2.57 0.44 2.52 0.24 2.55 0.36 2.54 0.34 2.38 0.47 2.50 0.39 

4. การวางแผน แกปั้ญหา 2.48 0.36 2.55 0.49 2.51 0.43 2.55 0.32 2.56 0.30 2.55 0.31 2.53 0.38 2.35 0.53 2.48 0.43 

5. การยติุการใหค้  าปรึกษา 2.50 0.35 2.65 0.44 2.57 0.40 2.61 0.38 2.60 0.34 2.60 0.36 2.36 0.37 2.58 0.49 2.43 0.42 

รวม 2.53 0.30 2.61 0.40 2.56 0.40 2.54 0.35 2.52 0.27 2.53 0.36 2.48 0.28 2.47 0.38 2.49 0.39 
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 จากตารางท่ี 6 พบว่าระดับการจัดการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ 
นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา     ขั้นตอนการปฏิบติัตามแผนภาพรวมอยู่ในระดบัมี
การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาในนักเรียนกลุ่มปกติและนักเรียนกลุ่มเส่ียงเท่านั้น  โดยมีการ
จดัการบริการการใหค้  าปรึกษานกัเรียนกลุ่มปกติมากท่ีสุด (X =2.56, S.D. = 0.40)  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่ามีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาทุกขั้นตอน  คะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การเขา้ใจ
ปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ ( X =2.63 , S.D. = 0.37)   รองลงมาคือการยุติการให้ค  าปรึกษา  
(X =2.57 , S.D. = 0.40)  การสร้างสัมพนัธภาพ (X =2.56 , S.D. = 0.38) การส ารวจปัญหา  (X =2.55 , 
S.D. = 0.40) และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือการวางแผน แกปั้ญหา (X =2.51 , S.D. = 0.43 )   
 



 

ตารางท่ี 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและ 
    นกัเรียนกลุ่มมีปัญหา    ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 
  (n=120) 

การจัดการบริการการให้ค าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหัวหินวทิยาคม 

การตรวจสอบ (C) 
นกัเรียนกลุ่มปกติ 

n=40 
นกัเรียนกลุ่มเส่ียง 

n=40 
นกัเรียนกลุ่มมีปัญหา 

n=40 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. การสร้างสัมพนัธภาพ 2.39 0.44 2.59 0.48 2.49 0.46 2.54 0.35 2.39 0.46 2.47 0.40 2.48 0.35 2.27 0.50 2.42 0.41 

2. การส ารวจปัญหา 2.50 0.37 2.55 0.48 2.53 0.42 2.67 0.39 2.52 0.24 2.60 0.33 2.36 0.48 2.67 0.35 2.45 0.46 

3. การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ 2.47 0.41 2.61 0.44 2.54 0.43 2.70 0.38 2.58 0.30 2.65 0.35 2.58 0.37 2.42 0.56 2.53 0.43 

4. การวางแผน แกปั้ญหา 2.58 0.33 2.51 0.55 2.54 0.45 2.68 0.36 2.68 0.33 2.68 0.34 2.48 0.42 2.54 0.30 2.50 0.38 

5. การยติุการใหค้  าปรึกษา 2.54 0.32 2.67 0.39 2.60 0.36 2.63 0.39 2.66 0.40 2.64 0.39 2.44 0.34 2.57 0.34 2.48 0.34 

รวม 2.49 0.30 2.59 0.42 2.54 0.42 2.64 0.30 2.56 0.29 2.61 0.36 2.48 0.28 2.47 0.33 2.48 0.40 
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 จากตารางท่ี 7 พบว่าระดับการจัดการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ 
นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหา     ขั้นตอนการตรวจสอบภาพรวมอยู่ในระดบัมีการ
จดัการบริการการใหค้  าปรึกษาในนกัเรียนกลุ่มปกติและนกัเรียนกลุ่มเส่ียงเท่านั้น  โดยมีการจดัการ
บริการการใหค้  าปรึกษานกัเรียนกลุ่มเส่ียงมากท่ีสุด (X =2.61, S.D. = 0.36)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่ามีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน   คะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การวางแผน 
แกปั้ญหา (X =2.68 , S.D. = 0.34)   รองลงมาคือการเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ (X =2.65 , 
S.D. = 0.35)  การยติุการใหค้  าปรึกษา (X =2.64 , S.D. = 0.39) การส ารวจปัญหา  (X =2.60 , S.D. = 
0.33) และไม่แน่ใจการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษา 1 ขั้นตอน  คือ การสร้างสัมพนัธภาพ 
(X =2.47 , S.D. = 0.40 )   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 8  ค่ามชัฌิมเลขคณิต    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและ 
               นกัเรียนกลุ่มมีปัญหา    ขั้นตอนการปรับปรุงและพฒันา 

 
 (n=120) 

 
 

การจัดการบริการการให้ค าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหัวหินวทิยาคม 

การปรับปรุงและพฒันา (A) 
นกัเรียนกลุ่มปกติ 

n=40 
นกัเรียนกลุ่มเส่ียง 

n=40 
นกัเรียนกลุ่มมีปัญหา 

n=40 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. การสร้างสัมพนัธภาพ 2.45 0.51 2.63 0.48 2.54 0.49 2.52 0.36 2.34 0.46 2.44 0.41 2.34 0.49 2.38 0.40 2.35 0.46 

2. การส ารวจปัญหา 2.57 0.38 2.50 0.55 2.53 0.46 2.62 0.52 2.54 0.31 2.58 0.43 2.43 0.48 2.61 0.34 2.48 0.45 

3. การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ 2.43 0.52 2.61 0.51 2.52 0.52 2.53 0.39 2.56 0.35 2.54 0.37 2.44 0.47 2.45 0.50 2.44 0.47 

4. การวางแผน แกปั้ญหา 2.38 0.57 2.48 0.64 2.43 0.60 2.66 0.37 2.65 0.34 2.66 0.36 2.38 0.60 2.60 0.29 2.44 0.53 

5. การยติุการใหค้  าปรึกษา 2.37 0.52 2.50 0.66 2.44 0.59 2.68 0.38 2.66 0.34 2.67 0.36 2.41 0.46 2.75 0.27 2.51 0.43 

รวม 2.43 0.43 2.55 0.52 2.49 0.53 2.60 0.32 2.55 0.27 2.58 0.39 2.40 0.43 2.55 0.28 2.44 0.47 
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 จากตารางท่ี 8 พบว่าระดับการจัดการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ 
นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา     ขั้นตอนการปรับปรุงและพฒันาภาพรวมอยูใ่นระดบั
มีการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาในนกัเรียนกลุ่มเส่ียงเท่านั้น (X =2.58, S.D. = 0.39)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน  คะแนนเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ การยติุการให้ค  าปรึกษา (X =2.67 , S.D. = 0.36)   รองลงมาคือการวางแผน แกปั้ญหา 
(X =2.66 , S.D. = 0.36)  การส ารวจปัญหา (X =2.58 , S.D. = 0.43) การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความ
ตอ้งการ (X =2.54 , S.D. = 0.37) และไม่แน่ใจการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 1 ขั้นตอนคือการ
สร้างสัมพนัธภาพ (X =2.44 , S.D. = 0.41 )  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ตารางท่ี 9   ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ (1) นกัเรียนกลุ่มเส่ียง (2) และ
นกัเรียนกลุ่มมีปัญหา (3)  โดยภาพรวมและรายดา้น 

                    (n=120) 

การจดัการ
บริการการให้
ค าปรึกษา 

การวางแผน 
(P) 

การปฏิบตัติามแผน 
(D) 

การตรวจสอบ 
(C) 

การปรับปรุงและพฒันา 
(A) 

รวม 

1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 1 2 3 รวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. การสร้าง
สมัพนัธภาพ 

2.62 0.34 2.48 0.41 2.46 0.39 2.52 0.38 2.56 0.38 2.40 0.43 2.48 0.34 2.48 0.39 2.49 0.46 2.47 0.40 2.42 0.41 2.46 0.42 2.54 0.49 2.44 0.41 2.35 0.46 2.44 0.46 2.55 0.41 2.44 0.41 2.42 0.40 2.47 0.41 

2. การส ารวจ
ปัญหา 

2.59 0.40 2.63 0.27 2.59 0.29 2.61 0.32 2.55 0.40 2.56 0.32 2.54 0.36 2.55 0.36 2.53 0.42 2.60 0.33 2.45 0.46 2.52 0.41 2.53 0.46 2.58 0.43 2.48 0.45 2.53 0.45 2.55 0.42 2.59 0.33 2.51 0.39 2.55 0.38 

3. การเขา้ใจ
ปัญหา สาเหตุ 
ความตอ้งการ 

2.67 0.32 2.66 0.39 2.56 0.32 2.63 0.35 2.63 0.37 2.55 0.36 2.50 0.39 2.56 0.37 2.54 0.43 2.65 0.35 2.53 0.43 2.57 0.40 2.52 0.52 2.54 0.37 2.44 0.47 2.50 0.45 2.59 0.41 2.60 0.36 2.50 0.40 2.56 0.39 

4. การ
วางแผน 
แกปั้ญหา 

2.59 0.42 2.69 0.37 2.60 0.37 2.63 0.39 2.51 0.43 2.55 0.31 2.48 0.43 2.51 0.39 2.54 0.45 2.68 0.34 2.50 0.38 2.58 0.39 2.43 0.60 2.66 0.36 2.44 0.53 2.51 0.51 2.51 0.47 2.64 0.34 2.50 0.42 2.55 0.42 

5. การยติุการ
ใหค้ าปรึกษา 

2.58 0.39 2.68 0.37 2.57 0.37 2.61 0.37 2.57 0.40 2.60 0.36 2.43 0.42 2.54 0.39 2.60 0.36 2.64 0.39 2.48 0.34 2.57 0.37 2.44 0.59 2.67 0.36 2.51 0.43 2.54 0.48 2.54 0.43 2.64 0.37 2.49 0.39 2.56 0.40 

รวม 2.61 0.37 2.63 0.36 2.56 0.35 2.60 0.31 2.56 0.40 2.53 0.36 2.49 0.39 2.53 0.32 2.54 0.42 2.61 0.36 2.48 0.40 2.54 0.32 2.49 0.53 2.58 0.39 2.44 0.47 2.50 0.39 2.55 0.43 2.58 0.36 2.49 0.40 2.54 0.31 
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จากตารางท่ี 9 พบวา่การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่ม
เส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมีการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษา  
(X =2.54, S.D.= 0.31)  เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายดา้นของการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษา
พบวา่ การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่ม
มีปัญหา มีการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาตามขั้นตอนการด าเนินงานทั้ง 4 ขั้นตอน โดย
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี การวางแผน (X  =  2.60,   S.D. = 0.31) การตรวจสอบ 
(X =2.54 , S.D.=0.32)  การปฏิบติัตามแผน ( X = 2.53, S.D.=0.32) และการปรับปรุงและพฒันา 
(X =2.50, S.D.=0.39) และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายดา้นของกระบวนการให้ค  าปรึกษานกัเรียน 
พบว่า มีการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน   คะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การเขา้ใจ
ปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ ( X = 2.56, S.D.=0.39)  การยุติการให้ค  าปรึกษา ( X = 2.56, 
S.D.=0.40)  รองลงมาคือการส ารวจปัญหา (X = 2.55, S.D.=0.38)  การวางแผน แกปั้ญหา (X = 
2.55, S.D.=0.42) และไม่แน่ใจการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษา 1 ขั้นตอนคือ การสร้าง
สัมพนัธภาพ (X = 2.47, S.D.=0.41) 
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ตอนที ่3  ผลการเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่ม
เส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามคุณลกัษณะ 

 การวิเคราะห์การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามคุณลกัษณะ คือ  เพศ  อาย ุ ระดบัชั้นและกลุ่มนกัเรียน โดย
การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ดงัตารางท่ี  10 – 33 
 
 

 ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่ม
          เส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ  โดยภาพรวม 

 
(n =120) 

การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

ชาย 
(n = 70) 

หญิง 
(n = 50) t-test Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. การวางแผน  2.61 0.30 2.58 0.33 .531 .596 
2. การปฏิบติัตามแผน  2.52 0.31 2.54 0.35 .421 .674 
3. การตรวจสอบ  2.53 0.30 2.55 0.35 .367 .715 
4. การปรับปรุงและพฒันา  2.47 0.40 2.55 0.39 1.098 .275 
โดยภาพรวม 2.53 0.29 2.56 0.33 .425 .671 

 
จากตารางท่ี 10 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ 

นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและ
นกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ ในการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน  
การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ  ในกระบวนการสร้างสมัพนัธภาพ 

 
(n =120) 

การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

ชาย 
(n = 70) 

หญิง 
(n = 50) t-test Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. การวางแผน  2.55 0.35 2.48 0.44 1.016 .312 
2. การปฏิบติัตามแผน  2.48 0.36 2.48 0.43 .095 .924 
3. การตรวจสอบ  2.47 0.38 2.44 0.49 .400 .690 
4. การปรับปรุงและพฒันา  2.43 0.46 2.47 0.47 .494 .622 
โดยภาพรวม 2.48 0.34 2.46 0.42 .248 .805 

 
จากตารางท่ี 11 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ 

นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ ในกระบวนการสร้างสัมพนัธภาพ  โดย
ภาพรวม พบว่า  ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของ
นกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ ในการจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพัฒนาไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ  ในกระบวนการการส ารวจปัญหา 

 
(n =120) 

การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

ชาย 
(n = 70) 

หญิง 
(n = 50) t-test Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. การวางแผน  2.60 0.33 2.62 0.32 .412 .681 
2. การปฏิบติัตามแผน  2.54 0.36 2.57 0.36 .429 .668 
3. การตรวจสอบ  2.50 0.44 2.57 0.37 .942 .348 
4. การปรับปรุงและพฒันา  2.53 0.47 2.54 0.42 .138 .891 
โดยภาพรวม 2.54 0.33 2.57 0.32 .562 .575 

 
จากตารางท่ี 12 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ 

นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ ในกระบวนการการส ารวจปัญหา โดยภาพรวม 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่ม
ปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ ในการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาใน 
4 ขั้นตอน คือการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ  ในกระบวนการการเขา้ใจปัญหา  สาเหตุ    
 ความตอ้งการ 

(n =120) 

การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

ชาย 
(n = 70) 

หญิง 
(n = 50) t-test Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. การวางแผน  2.67 0.33 2.58 0.37 1.498 .137 
2. การปฏิบติัตามแผน  2.57 0.37 2.54 0.38 .354 .724 
3. การตรวจสอบ  2.59 0.39 2.55 0.43 .450 .654 
4. การปรับปรุงและพฒันา  2.46 0.46 2.55 0.45 1.060 .291 
โดยภาพรวม 2.57 0.31 2.56 0.35 .267 .790 

 
จากตารางท่ี 13 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ  

นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ ในกระบวนการการเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความ
ตอ้งการ โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ ในการจดัการ
บริการการให้ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุง
และพฒันาไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ  ในกระบวนการการวางแผน แกปั้ญหา 
 

(n =120) 

การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

ชาย 
(n = 70) 

หญิง 
(n = 50) t-test Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. การวางแผน  2.62 0.39 2.63 0.38 .070 .945 
2. การปฏิบติัตามแผน  2.52 0.35 2.50 0.44 .177 .860 
3. การตรวจสอบ  2.57 0.38 2.58 0.43 .116 .908 
4. การปรับปรุงและพฒันา  2.46 0.54 2.57 0.48 1.113 .268 
โดยภาพรวม 2.54 0.36 2.57 0.38 .391 .697 

 
จากตารางท่ี 14 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ 

นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ ในกระบวนการการวางแผน แกปั้ญหา โดย
ภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของ
นกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ ในการจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ  ในกระบวนการการยติุการใหค้  าปรึกษา 

 
(n =120) 

การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

ชาย 
(n = 70) 

หญิง 
(n = 50) t-test Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. การวางแผน  2.61 0.38 2.62 0.38 .205 .838 
2. การปฏิบติัตามแผน  2.48 0.38 2.62 0.41 1.875 .063 
3. การตรวจสอบ  2.53 0.35 2.64 0.38 1.659 .100 
4. การปรับปรุงและพฒันา  2.49 0.47 2.62 0.49 1.480 .142 
โดยภาพรวม 2.52 0.34 2.62 0.36 1.518 .132 

 
จากตารางท่ี 15 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ 

นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ ในกระบวนการการยติุการให้ค  าปรึกษา โดย
ภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของ
นกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามเพศ ในการจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดบัชั้น โดยภาพรวม 

 
(n =120) 

การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

มธัยมศึกษา 
ตอนตน้ 
(n = 73) 

มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
(n = 47) 

t-test Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. การวางแผน  2.61 0.29 2.58 0.35 .471 .638 
2. การปฏิบติัตามแผน  2.52 0.31 2.53 .351 .156 .876 
3. การตรวจสอบ  2.55 0.30 2.53 0.35 .246 .806 
4. การปรับปรุงและพฒันา  2.50 0.36 2.50 0.45 .007 .994 
โดยภาพรวม 2.54 0.29 2.54 0.34 .145 .885 

 
จากตารางท่ี 16 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ  

นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดบัชั้น โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดบัชั้น ในการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือการ
วางแผน  การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดบัชั้น ในกระบวนการการสร้างสัมพนัธภาพ 
 

(n =120) 

การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

มธัยมศึกษา 
ตอนตน้ 
(n = 73) 

มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
(n = 47) 

t-test Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. การวางแผน  2.51 0.38 2.53 0.41 .212 .833 
2. การปฏิบติัตามแผน  2.47 0.40 2.50 0.38 .405 .686 
3. การตรวจสอบ  2.45 0.42 2.47 0.43 .290 .772 
4. การปรับปรุงและพฒันา  2.45 0.46 2.43 0.47 .176 .860 
โดยภาพรวม 2.47 0.37 2.48 0.38 .188 .851 

 
 จากตารางท่ี 17 แสดงว่า แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่ม
ปกติ  นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดับชั้ น ในกระบวนการการสร้าง
สัมพนัธภาพ โดยภาพรวม พบวา่ ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดบัชั้น ในการ
จดัการบริการการให้ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการ
ปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดบัชั้น ในกระบวนการการส ารวจปัญหา 

 
(n =120) 

การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

มธัยมศึกษา 
ตอนตน้ 
(n = 73) 

มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
(n = 47) 

t-test Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. การวางแผน  2.60 0.30 2.61 0.36 .118 .906 
2. การปฏิบติัตามแผน  2.52 0.36 2.60 0.36 1.301 .196 
3. การตรวจสอบ  2.52 0.41 2.53 0.42 .148 .883 
4. การปรับปรุงและพฒันา  2.57 0.38 2.48 0.53 1.007 .316 
โดยภาพรวม 2.55 0.31 2.56 0.35 .088 .930 

 
 จากตารางท่ี 18 แสดงว่า แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่ม
ปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดบัชั้น ในกระบวนการการส ารวจปัญหา 
โดยภาพรวม พบวา่ ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของ
นกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดบัชั้น ในการจดัการบริการ
การใหค้  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันา
ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดบัชั้น ในกระบวนการการเขา้ใจปัญหา  สาเหต ุ  
 ความตอ้งการ 

(n =120) 

การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

มธัยมศึกษา 
ตอนตน้ 
(n = 73) 

มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
(n = 47) 

t-test Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. การวางแผน  2.64 0.33 2.62 0.37 .371 .711 
2. การปฏิบติัตามแผน  2.57 0.33 2.54 0.44 .320 .750 
3. การตรวจสอบ  2.59 0.37 2.54 0.45 .772 .442 
4. การปรับปรุงและพฒันา  2.49 0.42 2.51 0.51 .287 .775 
โดยภาพรวม 2.57 0.29 2.55 0.38 .330 .742 

 
จากตารางท่ี 19 แสดงว่า แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่ม

ปกติ  นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดบัชั้น ในกระบวนการการเขา้ใจปัญหา 
สาเหตุ ความตอ้งการ โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัการ
บริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ  นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตาม
ระดบัชั้น ในการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การ
ตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 20 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดบัชั้น ในกระบวนการการวางแผน แกปั้ญหา 

 
(n =120) 

การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

มธัยมศึกษา 
ตอนตน้ 
(n = 73) 

มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
(n = 47) 

t-test Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. การวางแผน  2.65 0.36 2.60 0.43 .712 .478 
2. การปฏิบติัตามแผน  2.50 0.36 2.53 0.44 .436 .664 
3. การตรวจสอบ  2.57 0.40 2.58 0.41 .105 .917 
4. การปรับปรุงและพฒันา  2.49 0.51 2.54 0.52 .584 .560 
โดยภาพรวม 2.55 0.35 2.56 0.40 .162 .872 

 
จากตารางท่ี 20 แสดงว่า แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่ม

ปกติ  นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดับชั้น ในกระบวนการการวางแผน 
แกปั้ญหา โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดบัชั้น ในการ
จดัการบริการการให้ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน  คือการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการ
ปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 21 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดบัชั้น ในกระบวนการการยติุการใหค้  าปรึกษา 
 

(n =120) 

การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

มธัยมศึกษา 
ตอนตน้ 
(n = 73) 

มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 
(n = 47) 

t-test Sig 

X  S.D. X  S.D. 
1. การวางแผน  2.64 0.34 2.57 0.42 1.074 .285 
2. การปฏิบติัตามแผน  2.55 0.38 2.51 0.42 .576 .565 
3. การตรวจสอบ  2.59 0.34 2.55 0.40 .625 .533 
4. การปรับปรุงและพฒันา  2.54 0.46 2.54 0.51 .070 .944 
โดยภาพรวม 2.58 0.33 2.54 0.39 .635 .526 

 
 จากตารางท่ี 21 แสดงว่า แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่ม
ปกติ  นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดบัชั้น ในกระบวนการการยุติการให้
ค  าปรึกษา โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามระดบัชั้น ในการ
จดัการบริการการให้ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน  คือการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการ
ปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 22 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอาย ุโดยภาพรวม 

(n =120) 
การจดัการบริการ 
การใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนว 

โรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

 
อาย ุ

 

 

X  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. การวางแผน  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.72 
2.58 
2.59 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.183 
11.292 
11.475 

.092 

.097 
.950 .390 

2. การปฏิบติัตามแผน  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.61 
2.51 
2.54 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.103 
12.354 
12.457 

.051 

.106 
.487 .616 

3. การตรวจสอบ  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.63 
2.53 
2.54 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.098 
12.102 
12.200 

.049 

.103 
.474 .624 

4. การปรับปรุงและ
พฒันา  

11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.51 
2.51 
2.47 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.039 
18.547 
18.586 

.020 

.159 
.124 .883 

โดยภาพรวม 11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.62 
2.53 
2.54 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.069 
11.080 
11.149 

.034 

.095 
.364 .696 

            
 จากตารางท่ี 22 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียน
กลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบว่า ไม่
แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียน
กลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอาย ุในการจดัการบริการการ
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ให้ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน  คือการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุง
และพฒันาไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 23 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอาย ุ ในกระบวนการสร้างสัมพนัธภาพ 
           (n =120) 

การจดัการบริการ 
การใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนว 

โรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

 
อาย ุ

 

 

X  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. การวางแผน  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.71 
2.48 
2.53 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.495 
17.225 
17.720 

.247 

.147 
1.680 .191 

2. การปฏิบติัตามแผน  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.60 
2.44 
2.52 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.314 
17.478 
17.792 

.157 

.149 
1.052 .352 

3. การตรวจสอบ  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.60 
2.43 
2.47 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.290 
20.941 
21.232 

.145 

.179 
.811 .447 

4. การปรับปรุงและ
พฒันา  

11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.60 
2.44 
2.40 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.336 
24.958 
25.295 

.168 

.213 
.788 .457 

โดยภาพรวม 11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.63 
2.45 
2.48 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.305 
16.150 
16.455 

.153 

.138 
1.106 .334 

 
 จากตารางท่ี 23 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียน
กลุ่มปกติ  นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอายุ ในกระบวนการสร้าง
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สัมพนัธภาพ โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัการ
บริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ  นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือ
จ าแนกตามอาย ุ ในการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน  การปฏิบติั
ตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 24 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอาย ุ ในกระบวนการส ารวจปัญหา 

           (n =120) 
การจดัการบริการ 
การใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนว 

โรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

 
อาย ุ

 

 

X  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. การวางแผน  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.61 
2.59 
2.63 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.027 
12.413 
12.441 

.014 

.106 
.129 .879 

2. การปฏิบติัตามแผน  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.48 
2.53 
2.62 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.253 
15.003 
15.256 

.126 

.128 
.985 .377 

3. การตรวจสอบ  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.48 
2.52 
2.55 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.048 
19.877 
19.925 

.024 

.170 
.140 .869 

4. การปรับปรุงและ
พฒันา  

11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.52 
2.57 
2.47 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.246 
23.399 
23.644 

.123 

.200 
.615 .542 

โดยภาพรวม 11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.52 
2.55 
2.57 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.017 
12.661 
12.678 

.008 

.108 
.077 .926 
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 จากตารางท่ี 24 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียน
กลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอายุ ในกระบวนการส ารวจ
ปัญหา โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัการบริการ
การใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตาม
อาย ุในการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การ
ตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั
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ตารางท่ี 25 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่ม
 เส่ียง และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอายุ  ในกระบวนการการเขา้ใจปัญหา 
 สาเหตุ  ความตอ้งการ 

      (n =120) 
การจดัการบริการ 
การใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนว 

โรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

 
อาย ุ

 

 

X  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. การวางแผน  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.73 
2.61 
2.65 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.140 
14.100 
14.240 

.070 

.121 
.579 .562 

2. การปฏิบติัตามแผน  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.67 
2.54 
2.56 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.167 
16.464 
16.632 

.084 

.141 
.595 .553 

3. การตรวจสอบ  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.71 
2.55 
2.57 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.232 
19.152 
19.384 

.116 

.164 
.708 .495 

4. การปรับปรุงและ
พฒันา  

11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.49 
2.51 
2.49 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.006 
24.554 
24.560 

.003 

.210 
.013 .987 

โดยภาพรวม 11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.65 
2.55 
2.57 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.091 
12.453 
12.544 

.045 

.106 
.426 .654 

 
 จากตารางท่ี 25 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียน
กลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอาย ุในกระบวนการการเขา้ใจ
ปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่ม
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มีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอายุ ในการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน  
การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 26 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอาย ุ ในกระบวนการการวางแผน แกปั้ญหา 

           (n =120) 
การจดัการบริการ 
การใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนว 

โรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

 
อาย ุ

 

 

X  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. การวางแผน  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.73 
2.61 
2.62 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.123 
17.627 
17.749 

.061 

.151 
.407 .667 

2. การปฏิบติัตามแผน  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.59 
2.49 
2.54 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.124 
17.982 
18.106 

.062 

.154 
.405 .668 

3. การตรวจสอบ  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.61 
2.56 
2.60 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.061 
18.889 
18.950 

.031 

.161 
.189 .828 

4. การปรับปรุงและ
พฒันา  

11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.36 
2.52 
2.53 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.255 
31.111 
31.367 

.128 

.266 
.480 .620 

โดยภาพรวม 11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.57 
2.55 
2.57 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.020 
15.955 
15.975 

.010 

.136 
.073 .930 

 
 จากตารางท่ี 26 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียน
กลุ่มปกติ  นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอายุ ในกระบวนการการ
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วางแผน แกปั้ญหา โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การ
จดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา
เม่ือจ าแนกตามอาย ุในการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน  การปฏิบติั
ตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 27 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอาย ุ ในกระบวนการการยติุการใหค้  าปรึกษา 

            (n =120) 
การจดัการบริการ 
การใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนว 

โรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

 
อาย ุ

 

 

X  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. การวางแผน  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.78 
2.61 
2.55 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.434 
16.230 
16.664 

.217 

.139 
1.564 .214 

2. การปฏิบติัตามแผน  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.64 
2.54 
2.49 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.184 
18.455 
18.639 

.092 

.158 
.584 .559 

3. การตรวจสอบ  11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.67 
2.58 
2.54 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.156 
15.729 
15.885 

.078 

.134 
.580 .561 

4. การปรับปรุงและ
พฒันา  

11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.56 
2.56 
2.49 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.117 
27.051 
27.168 

.058 

.231 
.252 .777 

โดยภาพรวม 11-13 ปี (n = 11) 
14-16 ปี (n = 74) 
17-19 ปี (n = 35) 

2.66 
2.57 
2.52 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.188 
14.437 
14.625 

.094 

.123 
.761 .469 
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 จากตารางท่ี 27 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียน
กลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอายุ ในกระบวนการการยุติ
การให้ค  าปรึกษา โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การ
จดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา
เม่ือจ าแนกตามอาย ุในการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน  การปฏิบติั
ตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามกลุ่มนกัเรียน โดยภาพรวม 

(n =120) 
การจดัการบริการ 
การใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนว 

โรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

 
 

กลุ่มนกัเรียน  

 

X  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. การวางแผน  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.61 
2.63 
2.55 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.118 
11.357 
11.475 

.059 

.097 
.609 .546 

2. การปฏิบติัตามแผน  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.57 
2.53 
2.48 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.167 
12.291 
12.457 

.083 

.105 
.793 .455 

3. การตรวจสอบ  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.54 
2.60 
2.48 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.330 
11.870 
12.200 

.165 

.101 
1.626 .201 

4. การปรับปรุงและ
พฒันา  

กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.49 
2.57 
2.44 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.351 
18.235 
18.586 

.175 

.156 
1.126 .328 

โดยภาพรวม กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.55 
2.58 
2.49 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.192 
10.956 
11.149 

.096 

.094 
1.027 .361 



123 
 

 
 

 จากตารางท่ี 28 แสดงวา่ การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  
นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามกลุ่มนกัเรียน โดยภาพรวม พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่ม
เส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอาย ุในการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน  คือ
การวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามกลุ่มนกัเรียน ในกระบวนการสร้างสมัพนัธภาพ 

           (n =120) 
การจดัการบริการ 
การใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนว 

โรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

 
 

กลุ่มนกัเรียน  

 

X  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. การวางแผน  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.61 
2.47 
2.46 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.563 
17.157 
17.720 

.281 

.147 
1.919 .151 

2. การปฏิบติัตามแผน  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.56 
2.41 
2.48 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.482 
17.310 
17.792 

.241 

.148 
1.629 .201 

3. การตรวจสอบ  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.49 
2.47 
2.41 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.121 
21.111 
21.232 

.060 

.180 
.334 .716 

4. การปรับปรุงและ
พฒันา  

กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.54 
2.44 
2.35 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.723 
24.572 
25.295 

.361 

.210 
1.720 .183 

โดยภาพรวม กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.55 
2.45 
2.43 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.358 
16.097 
16.455 

.179 

.138 
1.301 .276 
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 จากตารางท่ี 29 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียน
กลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามกลุ่มนกัเรียน ในกระบวนการ
สร้างสัมพนัธภาพ โดยภาพรวม  พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การ
จดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา
เม่ือจ าแนกตามอาย ุในการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน  คือการวางแผน  การปฏิบติั
ตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามกลุ่มนกัเรียน ในกระบวนการการส ารวจปัญหา 

           (n =120) 
การจดัการบริการ 
การใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนว 

โรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

 
 

กลุ่มนกัเรียน  

 

X  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. การวางแผน  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.59 
2.63 
2.59 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.046 
12.394 
12.441 

.023 

.106 
.219 .804 

2. การปฏิบติัตามแผน  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.55 
2.56 
2.54 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.006 
15.250 
15.256 

.003 

.130 
.021 .979 

3. การตรวจสอบ  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.52 
2.60 
2.45 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.450 
19.475 
19.925 

.225 

.166 
1.352 .263 

4. การปรับปรุงและ
พฒันา  

กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.53 
2.58 
2.48 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.200 
23.444 
23.644 

.100 

.200 
.499 .608 

โดยภาพรวม กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.55 
2.59 
2.52 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.120 
12.558 
12.678 

.060 

.107 
.557 .574 
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 จากตารางท่ี 30 แสดงวา่ การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่ม
ปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามกลุ่มนกัเรียน ในกระบวนการการ
ส ารวจปัญหา โดยภาพรวม  พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การจดัการ
บริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ  นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือ
จ าแนกตามอาย ุในการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน  คือการวางแผน  การปฏิบติั
ตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 31 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามกลุ่มนักเรียน ในกระบวนการการเขา้ใจปัญหา 
 สาเหตุ ความตอ้งการ 

         (n =120) 
การจดัการบริการ 
การใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนว 

โรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

 
 

กลุ่มนกัเรียน 

 

X  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. การวางแผน  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.67 
2.66 
2.56 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.269 
13.971 
14.240 

.134 

.119 
1.125 .328 

2. การปฏิบติัตามแผน  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.63 
2.55 
2.49 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.369 
16.263 
16.632 

.184 

.139 
1.326 .269 

3. การตรวจสอบ  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.54 
2.64 
2.53 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.325 
19.059 
19.384 

.162 

.163 
.997 .372 

4. การปรับปรุงและ
พฒันา  

กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.52 
2.54 
2.44 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.224 
24.336 
24.560 

.112 

.208 
.538 .585 

โดยภาพรวม กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.59 
2.60 
2.51 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.203 
12.341 
12.544 

.101 

.105 
.961 .385 

  
 จากตารางท่ี 31 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียน
กลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามกลุ่มนกัเรียน ในกระบวนการ
การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ  นักเรียนกลุ่มเส่ียงและ
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นกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามอาย ุในการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือ
การวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 32 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามกลุ่มนกัเรียน ในกระบวนการการวางแผน แกปั้ญหา 

           (n =120) 
การจดัการบริการ 
การใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนว 

โรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

 
 

กลุ่มนกัเรียน 

 

X  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. การวางแผน  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.59 
2.69 
2.60 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.270 
17.480 
17.749 

.135 

.149 
.903 .408 

2. การปฏิบติัตามแผน  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.51 
2.55 
2.48 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.112 
17.994 
18.106 

.056 

.154 
.366 .694 

3. การตรวจสอบ  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.54 
2.68 
2.50 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.716 
18.234 
18.950 

.358 

.156 
2.296 .105 

4. การปรับปรุงและ
พฒันา  

กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.42 
2.66 
2.44 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

1.320 
30.047 
31.367 

.660 

.257 
2.570 .081 

โดยภาพรวม กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.52 
2.65 
2.50 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.485 
15.490 
15.975 

.242 

.132 
1.830 .165 

  
 จากตารางท่ี 32 แสดงวา่ การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่ม
ปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามกลุ่มนกัเรียน ในกระบวนการการ
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วางแผน แกปั้ญหา โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า การ
จดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา
เม่ือจ าแนกตามอาย ุในการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน  การปฏิบติั
ตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 33 การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียง
 และนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามกลุ่มนักเรียน ในกระบวนการการยุติการให้
 ค าปรึกษา 

           (n =120) 
การจดัการบริการ 
การใหค้  าปรึกษา 
ของงานแนะแนว 

โรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

 

กลุ่มนกัเรียน 

 

X  

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. การวางแผน  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.58 
2.68 
2.57 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.325 
16.339 
16.664 

.162 

.140 
1.162 .316 

2. การปฏิบติัตามแผน  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.57 
2.60 
2.43 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.701 
17.938 
18.639 

.350 

.153 
2.285 .106 

3. การตรวจสอบ  กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.60 
2.64 
2.48 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.566 
15.319 
15.885 

.283 

.131 
2.161 .120 

4. การปรับปรุงและ
พฒันา  

กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.44 
2.67 
2.51 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

1.142 
26.026 
27.168 

.571 

.222 
2.567 .081 

โดยภาพรวม กลุ่มปกติ       (n = 40) 
กลุ่มเส่ียง       (n = 40) 
กลุ่มมีปัญหา  (n = 40) 

2.55 
2.65 
2.50 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
117 
119 

.475 
14.150 
14.625 

.238 

.121 
1.964 .145 
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 จากตารางท่ี 33 แสดงว่า การเปรียบเทียบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียน
กลุ่มปกติ  นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามกลุ่มนกัเรียน  ในกระบวนการ
การยุติการให้ค  าปรึกษา โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ  นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมี
ปัญหาเม่ือจ าแนกตามอาย ุในการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน  คือการวางแผน  การ
ปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและพฒันาไม่แตกต่างกนั 

 



 
 

 
บทที่ 5 

สรุปผล  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) เพื่อทราบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา
ของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา 2) เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบ
การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมี
ปัญหาเม่ือจ าแนกตามคุณลกัษณะ โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) 
ซ่ึงใชน้ักเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) มีประชากรเป็นนกัเรียนโรงเรียนหัวหิน
วิทยาคม  จ านวน 356  คน และเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีจบัคู่แบบกลุ่ม (Group Matching Case) 
ไดแ้ก่ นกัเรียนกลุ่มปกติ 40 คน  กลุ่มเส่ียง 40 คน และกลุ่มมีปัญหา 40 คน รวมทั้งส้ิน 120 คน  โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการบริการการให้ค  าปรึกษาของงานแนะแนว
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  (frequency)  ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต (mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชก้ารทดสอบค่าที 
(t-test) และเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
ANOVA) 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลของการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียน
กลุ่มมีปัญหา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา  เม่ือพิจารณาจ าแนกตาม
รายด้านของการจัดการบริการการให้ค  าปรึกษาพบว่า การจัดการบริการการให้ค  าปรึกษาของ
นกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา มีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา
ตามขั้นตอนการด าเนินงานทั้ง 4 ขั้นตอน โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยดงัน้ี การ
วางแผน การตรวจสอบ   การปฏิบติัตามแผน   และการปรับปรุงและพฒันา และเม่ือพิจารณาจ าแนก
ตามรายดา้นของกระบวนการใหค้  าปรึกษานกัเรียน พบวา่ มีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาใน 4 
ขั้นตอน   คะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ การยติุการใหค้  าปรึกษา 
รองลงมาคือการส ารวจปัญหา   การวางแผน แก้ปัญหา และไม่แน่ใจการจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษา 1 ขั้นตอนคือ การสร้างสัมพนัธภาพ  เม่ือพิจารณารายดา้นพบดงัน้ี 
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 1.1 การจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ นักเรียนกลุ่มเส่ียงและ
นักเรียนกลุ่มมีปัญหา     ขั้นตอนการวางแผนภาพรวมอยู่ในระดับมีการจัดการบริการการให้
ค  าปรึกษาทั้งสามกลุ่ม  โดยมีการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษานักเรียนกลุ่มเส่ียงมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน  คะแนนเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ การวางแผน แกปั้ญหา รองลงมาคือการยติุการใหค้  าปรึกษา    การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความ
ตอ้งการ  การส ารวจปัญหา  และไม่แน่ใจการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 1 ขั้นตอน คือการสร้าง
สัมพนัธภาพ  
 1.2 ระดบัการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและ
นกัเรียนกลุ่มมีปัญหา     ขั้นตอนการปฏิบติัตามแผนภาพรวมอยูใ่นระดบัมีการจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษาในนักเรียนกลุ่มปกติและนักเรียนกลุ่มเส่ียงเท่านั้น  โดยมีการจัดการบริการการให้
ค  าปรึกษานักเรียนกลุ่มปกติมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีการจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษาทุกขั้นตอน  คะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ    รองลงมา
คือการยติุการใหค้  าปรึกษา  การสร้างสัมพนัธภาพ การส ารวจปัญหา  และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือการ
วางแผน แกปั้ญหา  
 1.3 ระดบัการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและ
นักเรียนกลุ่มมีปัญหา     ขั้นตอนการตรวจสอบภาพรวมอยู่ในระดบัมีการจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษาในนักเรียนกลุ่มปกติและนักเรียนกลุ่มเส่ียงเท่านั้น  โดยมีการจัดการบริการการให้
ค  าปรึกษานักเรียนกลุ่มเส่ียงมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีการจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน   คะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การวางแผน แกปั้ญหา  รองลงมาคือการเขา้ใจ
ปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ  การยติุการใหค้  าปรึกษา  การส ารวจปัญหา  และไม่แน่ใจการจดัการ
บริการการใหค้  าปรึกษา 1 ขั้นตอน  คือ การสร้างสัมพนัธภาพ  
 1.4  ระดบัการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและ
นกัเรียนกลุ่มมีปัญหา     ขั้นตอนการปรับปรุงและพฒันาภาพรวมอยู่ในระดบัมีการจดัการบริการ
การใหค้  าปรึกษาในนกัเรียนกลุ่มเส่ียงเท่านั้น  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีการจดัการบริการการ
ใหค้  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน  คะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การยติุการใหค้  าปรึกษา    รองลงมาคือการ
วางแผน แกปั้ญหา   การส ารวจปัญหา   การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ  และไม่แน่ใจการ
จดัการบริการการใหค้  าปรึกษา 1 ขั้นตอนคือการสร้างสัมพนัธภาพ  
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 2. การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่ม
เส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามคุณลกัษณะ คือ เพศ  อาย ุ ระดบัชั้นและกลุ่มนกัเรียน 
โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านในการจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน  คือการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและ
พฒันาไม่แตกต่างกนั  และพิจารณาตามกระบวนการใหค้  าปรึกษานกัเรียนโดยภาพรวม พบว่า ไม่
แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นตามกระบวนการใหค้  าปรึกษาทั้ง 5 ขั้นตอน คือ การสร้าง
สัมพนัธภาพ    การส ารวจปัญหา   การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ   การวางแผน แกปั้ญหา 
และการยติุการใหค้  าปรึกษาไม่แตกต่างกนั 
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การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั  มีประเดน็ส าคญัท่ีควรน ามาพิจารณาเพื่อใหท้ราบสภาพ
ท่ีแทจ้ริงท่ีเป็นไปไดแ้ละสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในประเดน็ต่างๆดงัน้ี 

1. การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียน
กลุ่มมีปัญหา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา  เม่ือพิจารณาจ าแนกตาม
รายด้านของการจัดการบริการการให้ค  าปรึกษาพบว่า การจัดการบริการการให้ค  าปรึกษาของ
นกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา มีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษา
ตามขั้นตอนการด าเนินงานทั้ง 4 ขั้นตอน โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยดงัน้ี การ
วางแผน การตรวจสอบ   การปฏิบติัตามแผน   และการปรับปรุงและพฒันา และเม่ือพิจารณาจ าแนก
ตามรายดา้นของกระบวนการใหค้  าปรึกษานกัเรียน พบวา่ มีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาใน 4 
ขั้นตอน   คะแนนเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ การยติุการใหค้  าปรึกษา 
รองลงมาคือการส ารวจปัญหา   การวางแผน แก้ปัญหา และไม่แน่ใจการจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษา 1 ขั้นตอนคือ การสร้างสัมพนัธภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีว่าการจดัการ
บริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่มเส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหา อยู่ใน
ระดบัมีการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษา  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจตุพร  เถาวหิ์รัญ  ท่ีได้
ศึกษาวิจยัเก่ียวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานแนะแนว โดยใช้วงจรเดมม่ิง (พีดีซีเอ) ของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1 พบว่า ภาพรวมของการบริหารงาน
แนะแนว โดยใชว้งจรเดมม่ิง (พีดีซีเอ) ของสถานศึกษา ใน 5 ดา้น คือ 1) ดา้นบริการรวบรวมขอ้มูล
นกัเรียน 2)ดา้นบริการสารสนเทศ 3)ดา้นบริการให้ค  าปรึกษา  4) ดา้นบริการจดัวางตวับุคคล และ 
5) ดา้นบริการติดตามผล  พบว่า ทุกรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และในขั้นตอนของแต่ละบริการ คือ 
(1) การวางแผน   (2) การปฏิบติัตามแผน  (3)การตรวจสอบ และ (4) การปรับปรุงและพฒันา  
ภาพรวมของแต่ละชั้นอยู่ในระดบัมากและผลรวมของวงจรเดมม่ิง (พีดีซีเอ) อยูใ่นระดบัมาก และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมพร  วงศว์ิธูน ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการบริหารแนะแนว โดยใชว้งจร
เดมม่ิง (PDCA) ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2  ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการบริหารงานแนะแนว โดยใชว้งจรเดมม่ิง  
(PDCA) ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานแนะแนว  
โดยใชว้งจรเดมม่ิง  (PDCA) ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต  2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้ง  4 ดา้น  คือ  ดา้นการวางแผน  
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การปฏิบติัตามแผน  การตรวจสอบ  และการปรับปรุงและพฒันา  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีการ
ด าเนินการจดัการงานแนะแนวในโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  และค่อนขา้งสมบูรณ์  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2551 ก าหนดใหง้านแนะแนวเป็นภารกิจท่ีสถานศึกษา
ตอ้งด าเนินการส่งเสริม  พฒันาผูเ้รียน  ให้มีทกัษะชีวิต  โดยมุ่งการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหา  ความตอ้งการ  ความสนใจ  ธรรมชาติของผูเ้รียน  และวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาท่ี
ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ใหค้รอบคลุมทั้ง
ดา้นการศึกษา การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิต และสังคม เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยผูเ้รียนมีอิสระ
ในการคิด และตดัสินใจดว้ยตนเอง  เรียนรู้ดว้ยตนเอง  ดว้ยการปฏิบติั  จนกระทัง่เกิดทกัษะชีวิต 
และการเรียนรู้ ตลอดจนครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมโดยมีครูแนะแนว  เป็นพี่เล้ียงและ
ประสานงาน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนตอ้งมีเจตคติมีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะสามารถบริหาร
จดัการแนะแนวไดเ้ป็นอย่างดี  ส่งผลให้ครูแนะแนวหรือครูผูป้ระสานงานแนะแนวมีการรับรู้
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและให้
ความร่วมมือในการปฏิบติัตามบทบาทความรับผดิชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีความเขา้ใจ
ในเร่ืองลกัษณะและขอบข่ายของการแนะแนว กระบวนการบริหารงานแนะแนวอย่างชดัเจน และ
ส่ิงส าคญัคือ มองเห็นความส าคญัและความจ าเป็นของการแนะแนวร่วมกนัว่ามีความส าคญัต่อการ
พฒันาคุณภาพของนกัเรียนให้เป็นผูมี้ความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น ด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ทุกฝ่ายมองเห็น
ความส าคญัของการแนะแนวในสถานศึกษา ดงัท่ี กรมวิชาการกล่าวว่า  สถานศึกษาตอ้งให้
ความส าคญักบัการแนะแนวและบริหารจดัการตามแผนพฒันาการแนะแนว ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2545-
2549) ท่ีเน้นการแนะแนวมิติใหม่ ซ่ึงเป็นการแนะแนวเชิงรุกท่ีมุ่งส่งเสริม พฒันา และสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีมัน่คงใหก้บัผูเ้รียน การบริหารงานแนะแนวอาศยัหลกัการท่ีว่า ครูทุกคนตอ้งท าบทบาท
ครูแนะแนว ดงันั้นการบริหารงานท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพจึงควรด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการแนะแนวของสถานศึกษา  โดยครูทุกคน ร่วมกนัรับผดิชอบ โดยเฉพาะผูบ้ริหารและ
ครูแนะแนวหรือครูผูป้ระสานงานแนะแนวเป็นบุคคลท่ีส าคญัยิ่ง กล่าวคือผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีมี
บทบาทส าคญัต่อการแนะแนว  ถา้ผูบ้ริหารไม่ค านึงถึงประโยชน์และไม่ใหก้ารสนบัสนุนการแนะ
แนวแลว้ บริการแนะแนวท่ีจดัในสถานศึกษานั้นจะด าเนินไปไดย้ากเน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษา
เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการจดัด าเนินการและประสานงาน ซ่ึงจะท าให้การแนะแนวในสถานศึกษา
ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ส่วนครูแนะแนวหรือครูผูป้ระสานงานแนะแนวเป็นบุคคล



135 
 

 
 

ส าคญัในการปฏิบติัโดยเป็นผูด้  าเนินการในดา้นการจดับริการให้แก่นักเรียนครบทั้ง 5 บริการ 
ประสานงานกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นต่างๆ ประสานงานกบัครูและบุคลากรอ่ืนๆ ภายใน
สถานศึกษา ประสานงานกบัผูป้กครอง สถาบนัและบุคคลในชุมชน ประเมินผลงานแนะแนวและ
การท าการวิจยัพร้อมทั้งเผยแพร่กิจกรรมแนะแนวใหทุ้กคนไดรั้บทราบอีกดว้ย  
 
 2. การเปรียบเทียบการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนกลุ่มปกติ นกัเรียนกลุ่ม
เส่ียงและนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือจ าแนกตามคุณลกัษณะ คือ เพศ  อาย ุ ระดบัชั้นและกลุ่มนกัเรียน 
โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านในการจดัการบริการการให้
ค  าปรึกษาใน 4 ขั้นตอน  คือการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงและ
พฒันาไม่แตกต่างกนั  และพิจารณาตามกระบวนการใหค้  าปรึกษานกัเรียนโดยภาพรวม พบว่า ไม่
แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นตามกระบวนการใหค้  าปรึกษาทั้ง 5 ขั้นตอน คือ การสร้าง
สัมพนัธภาพ    การส ารวจปัญหา   การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ   การวางแผน แกปั้ญหา 
และการยติุการใหค้  าปรึกษาไม่แตกต่างกนั   ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีว่าการจดัการ
บริการการให้ค  าปรึกษาของนักเรียนกลุ่มปกติ นักเรียนกลุ่มเส่ียงและนักเรียนกลุ่มมีปัญหาเม่ือ
จ าแนกตามคุณลกัษณะแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความสามารถ
และจ านวนเพียงพอ  จึงท าให้มีการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและมีการจัดการบริการการให้
ค  าปรึกษานักเรียนไดอ้ย่างเหมาะสม  ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของจตุพร  เถาวหิ์รัญ   พบว่าจากการ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานแนะแนว โดยใชว้งจรเดมม่ิง(พีดีซีเอ) ของสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานระหว่างผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัครูผูป้ระสานงานแนะแนว พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั ดงัท่ีงานวิจยัของสมพร  วงศ์
วิธูน ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัการบริหารแนะแนว โดยใช้วงจรเดมม่ิง (PDCA) ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2  ผล
การศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานแนะแนว โดยใชว้งจรเดมม่ิง  (PDCA) ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานแนะแนว  โดยใชว้งจรเดมม่ิง  
(PDCA) ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต  2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้ง  4 ดา้น  คือ  ดา้นการวางแผน  การปฏิบติัตามแผน  
การตรวจสอบ  และการปรับปรุงและพฒันา  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินการจดัการงานแนะ
แนวในโรงเรียนไดเ้ป็นอย่างดี  และค่อนขา้งสมบูรณ์  อีกทั้งหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 ก าหนดให้งานแนะแนวเป็นภารกิจท่ีสถานศึกษาตอ้งด าเนินการ
ส่งเสริม  พฒันาผูเ้รียน  ใหมี้ทกัษะชีวิต  โดยมุ่งการจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  ความ
ตอ้งการ  ความสนใจ  ธรรมชาติของผูเ้รียนและวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมาย
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ใหค้รอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา การงาน
และอาชีพ รวมทั้งชีวิต และสังคม เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยผูเ้รียนมีอิสระในการคิด และตดัสินใจ
ดว้ยตนเอง  เรียนรู้ดว้ยตนเอง  ดว้ยการปฏิบติั  จนกระทัง่เกิดทกัษะชีวิต และการเรียนรู้ ตลอดจนครู
ทุกคนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมโดยมีครูแนะแนว  เป็นพี่เล้ียงและประสานงาน  ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนตอ้งมีเจตคติมีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะสามารถบริหารจดัการแนะแนวไดเ้ป็นอยา่งดี  
ส่งผลให้ครูแนะแนวหรือครูผูป้ระสานงานแนะแนวมีการรับรู้บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  และให้
ความร่วมมือในการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองและให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตาม
บทบาทความรับผดิชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีความเขา้ใจในเร่ืองลกัษณะและขอบข่ายของ
การแนะแนว กระบวนการบริหารงานแนะแนวอยา่งชดัเจน และส่ิงส าคญัคือ มองเห็นความส าคญั
และความจ าเป็นของการแนะแนวร่วมกนัว่ามีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพของนกัเรียนใหเ้ป็น
ผูมี้ความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ทุกฝ่ายมองเห็นความส าคัญของการแนะแนวใน
สถานศึกษา จึงท าให้มีการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาในนกัเรียนกลุ่มปกติ นักเรียนกลุ่มเส่ียง
และนกัเรียนกลุ่มมีปัญหาทุกคน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและผลการศึกษาการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษา
ของงานแนะแนวโรงเรียนหัวหินวิทยาคม  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการการจดัการ
บริการการใหค้  าปรึกษาของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวิทยาคมใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 จากการศึกษาการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวิทยาคม  
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานของสถานศึกษาดงัน้ี 
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1. สถานศึกษาควรให้ความส าคญักบัการพฒันาการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของ
งานแนะแนวในโรงเรียนให้ชดัเจน ภาระงาน บทบาทหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของบุคลากรเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการใหค้  าปรึกษานกัเรียน 

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานใหค้  าปรึกษานกัเรียนควรจดัใหมี้การอบรมครูท่ีปรึกษาให้
มีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษาอยา่งมีเทคนิคและสามารถช่วยเหลือนกัเรียน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ควรจดัให้มีการนิเทศ  ติดตามผลการจดัการบริการการให้ค  าปรึกษาของงานแนะแนว
ในโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเป็นแนวทางในการการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของงานแนะ
แนวใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของงานแนะแนวใน

โรงเรียนขนาดต่างๆ 
2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของงานแนะแนว 
3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจดัการ

บริการการใหค้  าปรึกษาของงานแนะแนว 
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การพิมพ ์, 2539. 

กระทรวงศึกษาธิการ.นโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาของกระ ทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2555 – 2558 [ออนไลน]์. เขา้ถึงเม่ือ 7 กนัยายน 2556 เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.sesa10.go.th/sesa10/data/mar55/26731-5198.pdf.    

__________. กรมวิชาการ. แนวทางการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ตามหลกัสูตรแกนกลาง 
 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 . พิมพค์ร้ังท่ี 2  กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มชน

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2553. 
 __________. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช  2551 . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์ -

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552. 
คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ . แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2555 – 2559 (ผนวกรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพฒันา
เด็ก ตามแนวทาง “โลกทีเ่หมาะสมส าหรับเด็ก” พ.ศ. 2550 – 2559 กบัยุทธศาสตร์
จังหวดัน่าอยู่ส าหรับเด็กและเยาวชน . กรุงเทพฯ : ส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและ
พิทกัษเ์ดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอาย,ุ 2554. 

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศนูยเ์ครือข่ายทัว่ประเทศ . ชุดฝึกอบรมครูแนะแนว 
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง . กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553. 

 คมเพชร  ฉตัรศุภกลุ. การแนะแนวเบือ้งต้น . กรุงเทพ : ไทยวฒันาพานิช, 2529. 
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จตุพร  เถาวหิ์รัญ. “สภาพและปัญหาการบริหารงานแนะแนว โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (พดีีซีเอ) ของ
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาลพบุรี  เขต 1”.วิทยานิพนธ์  ปริญญา
มหาบณัฑิต ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี ,2548 

จิตการุณ วชัราชนัย ์ . “สภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียน  สังกดัส านักงานการ -
ประถมศึกษาจังหวดัลพบุรี”. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
สถาบนัราชภฏัเทพสตรี ลพบุรี, 2544 

 จ าเนียร   สมอ. “แนวปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาของโรงเรียนเชียงรายวทิยาคม  
 จังหวัดเชียงราย”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ส านกับณัฑิตศึกษา สถาบนัราชภฏัเชียงราย, 2546. 
ฐานปนา  ฉ่ินไพศาล.การบริหารโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ . พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ:  

ธีระฟิลม์และไซแทก็ษ,์ 2543. 
ธีรวฒิุ    ประทุมนพรัตน์. การบริหารกจิการนักเรียน .กรุงเทพฯ: ภาควิชาบริหารการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2533. 
 นิรมล   กิติกลุ. องค์การและการจัดการ .กาญจนบุรี: สถาบนัราชภฏักาญจนบุรี, 2542. 
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์. การบริหารงานวชิาการ . กรุงเทพฯ: พิมพดี์, 2543. 
พงษศ์กัด์ิ   ปัญจพรพล. องค์การและการจัดการ. นครปฐม: สถาบนัราชภฏัธนบุรี, 2542. 
พนม   ล้ิมอารีย ์และคณะ. รูปแบบและแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา. มหาสารคาม: 

โอเดียนโตร์,2542 . 
พวงรัตน์  ทวีรัตน์. วธีิการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด).

กรุงเทพฯ :ส านกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2543. 

เพชรสุดา   เพชรใส. การสัมมนาทางการแนะแนว.นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545. 

__________. “ การศึกษาและพฒันาสมรรถภาพในการให้ค าปรึกษาส าหรับครูแนะแนว”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2547. 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวชิาหลกัและระบบบริหารการศึกษา.  
พิมพค์ร้ังท่ี 14 . นนทบุรี :โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2543. 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย. ราชกจิจานุเบกษา.[ออนไลน]์, เขา้ถึงเม่ือ 7 กนัยายน 2556  
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sesa10.go.th/sesa10/data/mar55/1.pdf. 

ลกัขณา   สริวฒัน์. การแนะแนวเบือ้งต้น .กรุงเทพฯ: โรงพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2545 . 
วลันิภา  ฉลากบาง. จิตวทิยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พร้ินติงเฮา้ส์, 
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อุดรธานี, 2542. 
ศิริพร พงศศ์รีโรจน์. องค์การและการจัดการ . พิมพค์ร้ังท่ี 9 . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 

2543. 
ศิริลกัษณ์  วงษจ์นัทร์หาญ. “ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานแนะแนวตามการรับรู้ของ 

ผู้บริหารและครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร” .วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  การศึกษามหาบณัฑิต   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,2545 . 

สมพร  วงศว์ิธูน. “การบริหารงานแนะแนว โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2” .
วิทยานิพนธ์  ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั
พะเยา ,2555 

สุมน อมรวิวฒัน์ และคณะ. คู่มือการพฒันาการศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
 สดศรี – สฤษด์ิวงศ,์ 2544. 
สุรัสวดี ราชกลุชยั. การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร. พิมพค์ร้ังท่ี2. กรุงเทพฯ: จามจุรี, 
  2543. 
เสกสรรค ์ แกว้กลัยา.“ผลของการให้ค าปรึกษาทางอาชีพแบบกลุ่มและการแนะแนวอาชีพแบบกลุ่ม

ต่อวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที6่”.วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ขอนแก่น : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2545. 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10. ข้อมูลส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา -
เขต 10 [ออนไลน์] , เขา้ถึงเม่ือ 26 ตุลาคม 2556. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.sesa10.go.th/sesa10 

http://www.sesa10.go.th/sesa10
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ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ . การตรวจสอบคุณภาพและการปรับปรุง -    
โรงเรียน,หนงัสือชุดการประกนัคุณภาพการศึกษา , อนัดบัท่ี 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
คุรุสภาลาดพร้าว, 2541. 

__________. จากแผนพฒันาคนสู่แผนพฒันาครู. กรุงเทพฯ: พิมพดี์, 2543. 
__________. คู่มือการประเมินภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การออกแบบระบบ -

การประเมินผลภายใน.  พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: วีทีซี คอมมิวนิเคชัน่, 2544. 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ .  คู่มือการบริหารสถานศึกษา-

ขั้นพืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ  : โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุ
ภณัฑ ์ (ร.ส.พ.), 2546. 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การพฒันา -
ความเข้มแขง็ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนหลกัสูตรครูแนะแนว. ส านกังาน
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2551. 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  
10 สถานการณ์ที่ต้องเอาใจใส่ : เด็กและเยาวชนไทย ปี 2551. ขอ้มูลโครงการติดตาม
สภาวการณ์เดก็และเยาวชนรายจงัหวดั (Child Watch) สถาบนัรามจิตติ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.กรุงเทพฯ :โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั
,2552. 

__________.  แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในช่วงแผนพฒันา -
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559).กรุงเทพฯ : โรง
พิมพอ์กัษรไทย,2554. 

 อุทุมพร จามรมาน. คู่มือการพฒันาการศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA. กรุงเทพฯ:
กระทรวงมหาดไทย, 2543. 

อนุชิต กลุมาลา. “บทบาทของครูแนะแนวในการใช้กระบวนการแนะแนว เพือ่ป้องกนัและแก้ไข - 
ปัญหาสารเสพย์ติดในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ของเขตการศึกษา 7”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ขอนแก่น: 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2543. 
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  ต าแหน่ง ครูผูส้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) 
   ท่ีท างาน  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี 
 
  3. นางชนิดา     อิงคสุวรรณ 

  ต าแหน่ง ครูผูส้อน กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
     วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) 
   ท่ีท างาน  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวจิัย 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



152 
 

 
 

 



153 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมอื 
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Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.958 88 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1p 220.37 521.206 .517 .957 

a1d 220.40 518.938 .604 .957 

a1c 220.53 517.154 .592 .957 

a1a 220.43 519.151 .475 .957 

a2p 220.63 519.413 .463 .957 

a2d 220.63 521.206 .384 .958 

a2c 220.70 517.666 .535 .957 

a2a 220.63 519.206 .472 .957 

a3p 221.00 518.966 .333 .958 

a3d 221.10 511.886 .600 .957 

a3c 220.97 509.689 .657 .957 

a3a 220.90 518.783 .411 .958 
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a4p 220.57 525.495 .203 .958 

a4d 220.70 519.666 .357 .958 

a4c 220.70 516.700 .510 .957 

a4a 220.60 517.628 .482 .957 

a5p 

a5d 

a5c 

221.30 

221.13 

221.13 

526.493 

520.533 

520.809 

.140 

.294 

.265 

.958 

.958 

.958 

a5a 221.07 516.823 .390 .958 

b1p 220.57 522.392 .342 .958 

b1d 220.63 522.585 .324 .958 

b1c 220.73 520.754 .354 .958 

b1a 220.63 516.654 .516 .957 

b2p 220.60 519.628 .459 .957 

b2d 220.53 524.464 .221 .958 

b2c 220.70 520.079 .379 .958 

b2a 220.57 518.116 .422 .958 

b3p 220.83 516.351 .486 .957 

b3d 220.83 509.523 .625 .957 

b3c 220.93 512.685 .594 .957 

b3a 220.87 513.085 .519 .957 

c1p 220.57 518.599 .404 .958 

c1d 220.83 518.075 .387 .958 

c1c 220.80 514.924 .532 .957 

c1a 220.60 511.490 .602 .957 

c2p 220.63 513.206 .589 .957 

c2d 220.60 510.386 .696 .957 

c2c 220.70 511.390 .718 .957 

c2a 220.73 509.789 .709 .957 

c3p 220.57 513.633 .649 .957 

c3d 220.63 510.033 .703 .957 

c3c 220.70 508.700 .747 .957 

c3a 220.60 512.455 .687 .957 
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c4p 220.47 519.982 .493 .957 

c4d 220.57 520.392 .432 .958 

c4c 220.70 515.183 .644 .957 

c4a 220.63 515.689 .554 .957 

c5p 220.63 524.240 .221 .958 

c5d 

c5c 

220.57 

220.77 

523.357 

523.978 

.299 

.231 

.958 

.958 

c5a 220.80 519.752 .328 .958 

d1p 220.33 526.920 .206 .958 

d1d 220.63 520.792 .354 .958 

d1c 220.57 520.737 .417 .958 

d1a 220.53 513.568 .544 .957 

d2p 220.47 520.189 .483 .957 

d2d 220.67 516.989 .452 .957 

d2c 220.67 521.333 .376 .958 

d2a 220.77 519.495 .334 .958 

d3p 220.50 525.776 .202 .958 

d3d 220.60 520.386 .425 .958 

d3c 220.67 514.920 .581 .957 

d3a 220.43 521.357 .446 .958 

d4p 220.60 523.007 .271 .958 

d4d 220.63 518.171 .518 .957 

d4c 220.67 519.264 .466 .957 

d4a 220.53 519.568 .419 .958 

e1p 220.30 525.114 .364 .958 

e1d 220.57 520.530 .373 .958 

e1c 220.63 521.413 .330 .958 

e1a 220.53 516.464 .545 .957 

e2p 220.53 521.361 .398 .958 

e2d 220.63 513.068 .545 .957 

e2c 220.60 517.559 .551 .957 
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e2a 220.80 520.717 .324 .958 

e3p 220.53 513.982 .646 .957 

e3d 220.73 517.582 .431 .958 

e3c 220.73 519.168 .470 .957 

e3a 220.63 522.102 .345 .958 

e4p 220.43 530.116 .000 .958 

e4d 220.77 518.392 .448 .957 

e4c 

e4a 

220.73 

220.70 

517.789 

522.700 

.469 

.316 

.957 

.958 

e5p 220.37 525.757 .253 .958 

e5d 220.67 516.299 .527 .957 

e5c 220.70 518.493 .441 .957 

e5a 220.50 524.121 .280 .958 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามของการวจิัย 
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                แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

                 เร่ือง “การจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของงานแนะแนวโรงเรียนหวัหินวิทยาคม”  
 

 
  แบบสอบถามฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับ
การวิจัย เร่ือง “การจัดการบริการการให้ค  าปรึกษาของงานแนะแนวโรงเรียนหัวหินวิทยาคม 
(COUNSELING SERVICES ADMINISTRATION OF HUAHINWITTAYAKHOM  
SCHOOL’S  GUIDANCE  SECTION)” ขอ้มูลท่ีไดจ้ากความคิดเห็นของท่านมีค่าอยา่งยิง่ต่อการ
วิจยัน้ี ขอ้มูลท่ีท่านตอบถือเป็นความลบัและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือสถานศึกษา
ของท่านแต่ประการใด จึงขอความกรุณาโปรดตอบใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง  

                       แบบสอบถามน้ี ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ 

                       ตอนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
                       ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของ 
  งานแนะแนว โรงเรียนหวัหินวิทยาคม 

ขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 

(นางสาวอมรรัตน์   สุดใจ) 
นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
 
 

ส่วนของผู้วจัิย 

ฉบับที_่_______ 



160 
 

 
 

 

ตอนที ่1 
ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

ข้อ ตัวแปรสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 

เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

 

2 

อาย ุ(เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน นบัเพิ่มอีกหน่ึงปี) 

  10 - 13 ปี 

  14 - 16 ปี 

  17 - 19 ปี 

 

3 

ระดบัชั้น 

  มธัยมศึกษาตอนตน้ 

  มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนที ่2 

การจัดการบริการการให้ค าปรึกษาของงานแนะแนวโรงเรียนหัวหินวทิยาคม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัผลการปฏิบติัท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงเพยีงช่องเดียวในแต่ละขอ้ โดยพิจารณาความหมายจากระดบัคะแนนดงัน้ี 
 

 ระดบั  3  หมายถึง    มีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของงานแนะแนว 

            ระดบั  2  หมายถึง   ไม่แน่ใจการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของงานแนะแนว 

     ระดบั  1  หมายถึง   ไม่มีการจดัการบริการการใหค้  าปรึกษาของงานแนะแนว 

        

ส าหรับ นิยามเชิงปฏิบัติการของครู : การวางแผน (plan) หมายถึง  กิจกรรมท่ีครูก าหนดแนวทางปฏิบติัในการบริการใหค้  าปรึกษา โดยมีการจดัหอ้งแนะแนวและหอ้ง
ใหค้  าปรึกษาส าหรับบริการนกัเรียนท่ีมาขอรับค าปรึกษา และมีการจดัตารางเวลาในการเขา้พบเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มอยา่งชดัเจน 

       การปฏิบติัตามแผน (do) หมายถึง  กิจกรรมท่ีครูใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม อีกทั้งใหค้  าปรึกษาแก่ครู
อาจารยใ์นโรงเรียนและผูป้กครองนกัเรียนท่ีตอ้งการแนะแนวในการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาเป็นกรณีพิเศษและส่งต่อนกัเรียนท่ีมีปัญหามากเกินความสามารถของ
ครูไปยงับุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเหมาะสม    

    การตรวจสอบ (check) หมายถึง  กิจกรรมท่ีครูติดตามผลการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอ 

    การปรับปรุงและพฒันา (act)   หมายถึง  กิจกรรมท่ีครูมีการใชเ้ทคนิคใหม่ ๆ ในการใหค้  าปรึกษานกัเรียน และพฒันารูปแบบการให้
ค  าปรึกษาท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนและผูป้กครอง 161 



163 
 

 
 

 
 
 

ข้อที ่

 
 
 

การจัดการบริการการให้ค าปรึกษาของงานแนะแนว 

มีการปฏิบตัิในระดับ 
การวางแผน  

(P) 
การปฏิบัต ิ
ตามแผน (D) 

การตรวจสอบ  
(C) 

การปรับปรุงและ 
การพฒันา (A) 

มี 
 
3 

ไม่
แน่ใจ 

2 

ไม่มี 
 
1 

มี 
 
3 

ไม่
แน่ใจ 

2 

ไม่มี 
 

1 

มี 
 
3 

ไม่
แน่ใจ 

2 

ไม่มี 
 
1 

มี 
 

3 

ไม่
แน่ใจ 

2 

ไม่มี 
 

1 
 1.การสร้างสัมพนัธภาพ 

1. ครูสนทนากบันกัเรียนอยา่งเป็นกนัเอง             

2. นกัเรียนรู้สึกอบอุ่นเม่ือไดส้นทนากบัครู             

3. นกัเรียนรู้สึกไวว้างใจท่ีจะเล่าความลบัของตนเองใหค้รูฟัง             

4. เม่ือไดส้นทนาปัญหากบัครูแลว้นกัเรียนรู้สึกสบายใจ             

5. เม่ือมีปัญหานกัเรียนจะเล่าใหค้รูฟังเสมอ             

 2. การส ารวจปัญหา 
6. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาดว้ยตนเองได ้             

7. ครูแนะวิธีการส ารวจปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตวันกัเรียน             

8. ครูใชเ้ทคนิคและวิธีการท่ีท าใหน้กัเรียนทราบถึงปัญหา 
ของตนเองอยา่งแทจ้ริง 
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ข้อที ่

 
 
 

การจัดการบริการการให้ค าปรึกษาของงานแนะแนว 

มีการปฏิบตัิในระดับ 
การวางแผน  

(P) 
การปฏิบัต ิ
ตามแผน (D) 

การตรวจสอบ  
(C) 

การปรับปรุงและ 
การพฒันา (A) 

มี 
 
3 

ไม่
แน่ใจ 

2 

ไม่มี 
 
1 

มี 
 
3 

ไม่
แน่ใจ 

2 

ไม่มี 
 

1 

มี 
 
3 

ไม่
แน่ใจ 

2 

ไม่มี 
 
1 

มี 
 

3 

ไม่
แน่ใจ 

2 

ไม่มี 
 

1 

 3. การเข้าใจปัญหา สาเหตุ  ความต้องการ 
9. ครูช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจปัญหาท่ีนกัเรียนก าลงัเผชิญอยู ่             

10. ครูช่วยใหน้กัเรียนทราบสาเหตุของปัญหา             

11. ครูช่วยใหน้กัเรียนทราบความตอ้งการของตนเอง 
ในการแกปั้ญหา 

            

12. นกัเรียนเขา้ใจปัญหาของตนเองท่ีเกิดข้ึน             

13. นกัเรียนทราบสาเหตุของปัญหาและความตอ้งการของตนเอง             

 4. การวางแผน แก้ปัญหา 
14. ครูช่วยใหน้กัเรียนวิเคราะห์วิธีการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง             

15. ครูช่วยใหน้กัเรียนตดัสินใจในการเลือกวิธีการแกปั้ญหา 
ดว้ยตนเอง 
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ข้อที ่

 
 
 

การจัดการบริการการให้ค าปรึกษาของงานแนะแนว 

มีการปฏิบตัิในระดับ 
การวางแผน  

(P) 
การปฏิบัต ิ
ตามแผน (D) 

การตรวจสอบ  
(C) 

การปรับปรุงและ 
การพฒันา (A) 

มี 
 
3 

ไม่
แน่ใจ 

2 

ไม่มี 
 
1 

มี 
 
3 

ไม่
แน่ใจ 

2 

ไม่มี 
 

1 

มี 
 
3 

ไม่
แน่ใจ 

2 

ไม่มี 
 
1 

มี 
 

3 

ไม่
แน่ใจ 

2 

ไม่มี 
 

1 

16. นกัเรียนพิจารณาวิธีการแกปั้ญหาของตนเอง             

17. นกัเรียนตดัสินใจเลือกวิธีการแกปั้ญหาของตนเอง             

 5. การยุติการให้ค าปรึกษา 
18. ครูช่วยใหน้กัเรียนทราบปัญหา เขา้ใจสาเหตุ  

และความตอ้งการของตนเอง 
            

19. ครูช่วยใหน้กัเรียนวิเคราะห์แนวทางแกปั้ญหาและตดัสินใจ 
เลือกวิธีการแกปั้ญหาของตนเองได ้

            

20. นกัเรียนเขา้ใจปัญหา สาเหตุ และความตอ้งการของตนเอง             

21. ครูช่วยใหน้กัเรียนเกิดแรงจูงใจและมีก าลงัใจใน 
การแกปั้ญหา 

            

22. ครูช่วยใหน้กัเรียนเกิดแรงจูงใจและมีก าลงัใจในการพฒันาตนเอง             
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – นามสกุล   นางสาวอมรรัตน์   สุดใจ 
วนั/เดือน/ปีเกิด   3 เมษายน 2529 
ท่ีอยู ่    16/2  หมู่ 3   ต  าบลบางหญา้แพรก  อ าเภอเมือง    

จงัหวดัสมุทรสาคร 
สถานท่ีท างานปัจจุบนั โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี  
 ต าบลคลองกระแซง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบุรี 
 
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2545   ส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  
จากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลยั  จงัหวดัสมุทรสาคร 

พ.ศ. 2548   ส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  
จากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลยั  จงัหวดัสมุทรสาคร 

พ.ศ. 2551  ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  
วิชาเอกจิตวิทยา 
จากมหาวิทยาลยัศิลปากร 

  พ.ศ. 2552  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพครู 
จากสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

ประวติัการท างาน 
  พ.ศ. 2552 - 2553 พนกังานราชการ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลยั 

จงัหวดัสมุทรสาคร 
  พ.ศ. 2554 - 2556 ครูผูช่้วย โรงเรียนหวัหินวิทยาคม  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ปัจจุบนั  ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จงัหวดัเพชรบุรี 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



