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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของงานแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้
ในงานวิจยั ได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จำ�นวน 234 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิตเิ พือ่ หาค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้านมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น
ด้านการบริหารงานแนะแนว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการบริหารงานแนะแนว ครู และบรรยากาศโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
จังหวัดสระแก้วโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
4) ปัจจัยด้านการบริหารงานแนะแนว (AD) ปัจจัยด้านครู (TE) และปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน (CL)
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนได้รอ้ ยละ 94.90 และสร้างสมการพยากรณ์ใน
รูปสมการคะแนนดิบ ดังนี้
Ŷ = 20.24 + .71 (AD) +.99 (TE) + 2.99 (CL)
คำ�สำ�คัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษา

118

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 8 No. 2 July - December 2016

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Abstract
The purpose of this research was to study factors influencing school guidance
effectiveness of the secondary school. There were 234 secondary school teachers who
were randomly selected to be the samples. Questionnaires were used as tools in data
collection. Statistical analysis was performed in terms of Mean, Standard Deviation,
Pearson’s Product Moment Correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis.
The results revealed that: (1) The factors influencing school guidance effectiveness
at the school in Sa Kaeo Province as a whole was at a high level excepting the guided administration factor. (2) Level of guided effectiveness in secondary school as a
whole and each aspect was at a more level (3) The guided administration, teacher and
school climate factors related with the guided effectiveness in school as a quite high
level with statistical significance at level .01. (4) The factors influence toward guided
effectiveness in school which could be selected as the best predictors were guided
administration, teacher and school climate factor. The predicted power was found of
being 94.90 percent with statistical significance at level .05. The predicted equation in
form of raw data of guided effectiveness in the secondary school was:
Ŷ= 20.24 + .71 (AD) +.99 (TE) + 2.99 (CL)
Keywords: Factors influencing school guidance effectiveness, Secondary school
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บทนำ�
ปัจจุบนั หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�ำ หนดกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียนไว้ในโครงสร้างหลักสูตร โดยมุง่ ส่งเสริมการพัฒนาผูเ้ รียนเพิม่ เติมจากกลุม่ สาระการเรียนรู้ 8 กลุม่
ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง เพื่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ มีจิตสำ�นึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และดำ�รงชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่ง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 20-21) อีกทัง้ ยังกำ�หนดให้งานแนะแนวเป็น
ภารกิจ ทีส่ ถานศึกษาจะต้องดำ�เนินการเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเ้ รียนสร้างเสริมทักษะ
ชีวิตให้สามารถค้นพบตนเองและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพซึ่ง ลักขณา สริวัฒน์ (2543: 44) กล่าวว่า
การแนะแนวเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเอง เรียนรู้ที่จะเข้าใจสภาพแวดล้อม
รู้จักวิธีการ ที่จะเผชิญกับปัญหา ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง สามารถวางแผน การ
ดำ�เนินชีวติ ในอนาคตของตนเองได้อย่างถูกต้องและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี ประสบความสำ�เร็จใน การ
ประกอบอาชีพ สอดคล้องกับ ชัยรัตน์ แก้วแสนสุข (2545 : 3) ที่กล่าวไว้ว่า การแนะแนว มีบทบาทที่
สำ�คัญต่อการพัฒนาคน อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและการ
จัดการศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวติ พร้อมทีจ่ ะทำ�ประโยชน์ให้กบั สังคมตามบทบาทและหน้าทีข่ องตนในฐานะพลเมืองดี โดยให้
ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานในการดำ�รงชีวติ ทันต่อการเปลีย่ นแปลง มีสขุ ภาพสมบูรณ์ทงั้ ร่างกาย
และจิตใจ ทำ�งานเป็น และครองชีวติ อย่างสงบสุข การบริหารงานแนะแนวเป็นการดำ�เนินงานแนะแนว
ในโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้คือการจัดบริการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน
ตัดสินใจได้อย่างฉลาด ปรับตัวได้ดีและมีชีวิตที่ราบรื่นเป็นประโยชน์ต่อสังคม
โรงเรียนจัดเป็นองค์การทางการบริการทีม่ กี ารจัดองค์การคล้ายคลึงกับองค์การทางการบริหาร
ทัว่ ไปผูบ้ ริหารโรงเรียนมีหน้าทีจ่ ดั ระเบียบบุคคลเช่นเดียวกับผูบ้ ริหารองค์การอืน่ ๆ เพือ่ ให้การดำ�เนินงาน
บรรลุผลสำ�เร็จตามความมุ่งหมาย โดยมีการแบ่งสรรหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างการทำ�งาน และความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มคนที่รวมกัน ทำ�ให้สำ�เร็จโดยมีความขัดแย้ง
น้อยที่สุด และยังทำ�ให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ที่จะได้รับผลงานและ ผู้ปฏิบัติงานนั้น ความสำ�เร็จของ
ผูบ้ ริหารมิใช่อยูท่ กี่ ารมีอ�ำ นาจบังคับ แต่ยงั ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทีส่ �ำ คัญมาก ปัจจัยหนึง่ คือ ความสามารถใน
การจัดการในอันทีจ่ ะสร้างบรรยากาศการบริหารทีด่ ี ลักษณะการบริหารจัดการทีก่ อ่ ให้เกิดบรรยากาศที่
ดีนนั้ เริม่ ตัง้ แต่การกำ�หนดนโยบายควรให้บคุ ลากร ในโรงเรียนมีสว่ นร่วม มีการนำ�ข้อมูลจากการสำ�รวจ
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สภาพปัจจุบันมากำ�หนดนโยบายในการ แก้ปัญหาและพัฒนางาน การมอบหมายงานหรือการสั่งการ
ก็เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา อย่างแจ่มชัด เหมาะสมกับความสามารถ ไม่เกินกำ�ลัง มอบหมายงาน
แล้วติดตามช่วยเหลือ ถามไถ่ ดูแลความเหน็ดเหนื่อย ยกย่องชมเชย มีการสร้างขวัญและกำ�ลังใจ จัด
สวัสดิการให้มีหลายๆ รูปแบบขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ซึ่งจะทำ�ให้บรรลุ เป้าหมายและประสิทธิผลของโรงเรียนร่วมกัน (นิศากร สนสิริ, 2554: 15)
ในส่วนประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น คือ ผลสำ�เร็จอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตาม
โครงการ หรือแผนงานนั้นตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ตั้งไว้ หรือได้คาดหวังไว้ โดยหากนำ�มา
ศึกษาแล้วจะพบว่าประสิทธิผลนัน้ คือ ผลสำ�เร็จทีเ่ กิดขึน้ แล้วตัวเราคิดหรือวางแผนทีจ่ ะประกอบกิจการ
ใดแล้วสามารถทำ�กิจการนั้นให้สำ�เร็จได้ตามที่คิดหรือวางไว้ เรียกว่า การทำ�งานนั้นมีประสิทธิภาพ
แนวความคิดสมัยใหม่ในการจัดกิจการงานจะเริ่มต้นที่การตั้งจุดสำ�เร็จของงาน นั่นคือ ในการวางแผน
งานนั้น ณ จุดเริ่มต้นของงานจะมีการตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์กันว่าผลสำ�เร็จที่เราต้องการนัน้ คือ
อะไร ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การทีด่ �ำ เนินโครงการหรืองานอย่างหนึง่ อย่างใดแล้วและ
ปรากฏว่าผลเกิดขึ้น (Outcomes) หรือผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output) ณ ระดับหนึ่งระดับใดที่เป็นเป้า
หมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้มีการใช้ทรัพยากร (Resources) หรือปัจจัยนำ�เข้า (Inputs) มาก
น้อยเพียงใด ถ้าใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยนำ�เข้ามาดำ�เนินการในโครงการหรืองานใดน้อยที่สุด และผล
ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ การดำ�เนินโครงการนั้นจะมีประสิทธิผล
สูงสุด ทั้งนี้โดยการเปรียบเทียบโครงการแต่ละโครงการที่สามารถดำ�เนินการแล้วบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่กำ�หนดได้เหมือนกัน ในทางตรงกันข้ามโครงการใดแม้ว่าจะสามารถดำ�เนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่กำ�หนดไว้เหมือนกันก็ตามแต่ใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยนำ�เข้ามากกว่าโครง
การอื่นๆ โครงการนั้นก็จะไม่ใช่โครงการที่ มีประสิทธิผลสูงสุด (วชิรวัชร งามละม่อม, 2556: 1)
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงมานานแล้ว แต่ก็ยัง
ไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าที่ควร จากการติดตามผลการดำ�เนินงานแนะแนวตามแผนยุทธศาสตร์การ
แนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555- 2559) ได้วเิ คราะห์ประเด็นปัญหาและข้อจำ�กัดของแผนพัฒนาการแนะแนว พบปัญหาพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชนมีปญ
ั หาทัง้ ด้านส่วนตัว ปัญหาด้านการศึกษาและอาชีพทีร่ ฐั ควรเอาใจใส่ และสภาพ
ปัญหาของแผนพัฒนาที่ผ่านมายังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง คือ ด้านการบริหารจัดการงานแนะแนว
ยังไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างครบถ้วนตามทีก่ �ำ หนดขาดการประสานงานและการส่งต่องานอย่าง
เป็นระบบในทุกระดับ ด้านการส่งเสริมและเร่งรัดการจัดบริการแนะแนว ยังไม่มแี ผนปฏิบตั กิ ารทีช่ ดั เจน
ทุกระดับ ศักยภาพของบุคลากรด้านวิชาการ ไม่เพียงพอและขาดการเร่งรัดติดตามผลการดำ�เนินงาน
อย่างไม่เป็นระบบ รวมทั้งด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในเชิงปริมาณ สัดส่วนจำ�นวนครู
แนะแนวต่อผู้เรียนไม่เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในแผน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการแนะแนวทำ�ให้การดูแล
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ช่วยเหลือผู้เรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากครูแนะแนวมีจำ�นวนน้อย เมื่อเทียบกับจำ�นวน
ผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ต่างๆให้กับบุคลากรที่
เกีย่ วข้องแต่ยงั ไม่เพียงพอในการดูแลช่วยเหลือและให้ค�ำ ปรึกษาเบือ้ งต้นแก่ผเู้ รียน (สำ�นักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2554 ก : 1)
จากความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลงานแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
7 จังหวัดสระแก้ว ซึ่งตัวแปรที่ศึกษา คือ ปัจจัยด้านการบริหารงานแนะแนว ปัจจัยด้านครู และ ปัจจัย
ด้านบรรยากาศโรงเรียน เป็นตัวแปรต้น ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว จำ�นวน 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านบริการรวบรวมข้อมูล 2) ด้านบริการสารสนเทศ 3) ด้านบริการให้คำ�ปรึกษา 4) ด้านบริการจัด
วางตัวบุคคล และ 5) ด้านบริการติดตามและประเมินผล ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
งานแนะแนวของผู้บริหารและทำ�ให้งานแนะแนวในโรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารงานแนะแนว ครู และบรรยากาศโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานแนะแนว ครูและบรรยากาศโรงเรียน
กับประสิทธิผลของงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 จังหวัดสระแก้ว
4. เพือ่ สร้างสมการพยากรณ์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว
สมมติฐานในการวิจัย
1. ปัจจัยด้านการบริหารงาน ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว
2. การบริหารงานแนะแนว ครูและบรรยากาศโรงเรียนสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของงาน
แนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้วได้
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ตามแนวคิดของ สำ�นักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2553: 14-20) เฉลิมพล มุลาลี (2547: 7 ) โสภิณ ม่วงทอง (2553: 13) และลิต
วิน และสทริงเจอร์ (Litwin & Stringer. 2002) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ครูแนะแนวและครูที่
ปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว
ทั้งหมด 609 คน กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ตารางสำ�เร็จรูปของ เครจซีและมอร์
แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 234 คน จากนั้นทำ�การสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดโรงเรียน แล้วจึงทำ�สุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารงานแนะแนว ปัจจัยด้านครู และ ปัจจัยด้านบรรยากาศ
โรงเรียน ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว จำ�นวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริการรวบรวมข้อมูล
2) ด้านบริการสารสนเทศ 3) ด้านบริการให้คำ�ปรึกษา 4) ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล และ 5) ด้าน
บริการติดตามและประเมินผล

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ครูแนะแนวและครูทปี่ รึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว จำ�นวน 14 โรงเรียน จำ�นวน
ครูทั้งหมด 609 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ครูแนะแนวและครูที่ ปรึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว โดยกำ�หนดขนาด
กลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์ตารางของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) ได้กลุม่
ตัวอย่าง จำ�นวน 234 คน จากนัน้ ทำ�การสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)
ตามขนาดและจำ�นวนโรงเรียน แล้วจึงทำ�สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดังปรากฏใน
ตารางที่ 2
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เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของงานแนะแนวของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้วซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสอบถามจำ�นวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน
จำ�นวน 80 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของงานแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว โดยแบบสอบถามนี้มุ่งวัดระดับ
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลงานแนะแนวซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์ตามแนวคิดของ และสำ�นักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2553 : 14) ได้ทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ 1)ปัจจัยการบริหารงานแนะแนว 2) ปัจจัย
ด้านครู และ 3) ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียนยึดตามแนวคิดของลิตวิน และสทริงเจอร์ (Litwin &
Stringer. 2002) โดยแบบสอบถามพัฒนามาจาก รัตนา เมืองจินดา (2553 : 100-105) ปราณี ตันติ
ตระกูล (2556 : 228-240) เฉลิมพล มุลาลี (2547 : 7) โสภิณ ม่วงทอง (2553 : 13) ลักษณะของข้อ
คำ�ถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประยุกต์ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท
(Best & Kahn. 1993 : 246-250)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว แบบสอบถามนีม้ งุ่ วัดระดับประสิทธิผล
ของงานแนะแนวในโรงเรียน ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการรวบรวมข้อมูล ด้านบริการสารสนเทศ
ด้านบริการให้คำ�ปรึกษา ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล และด้านบริการติดตามและประเมินผล ซึ่งผู้วิจัย
ได้พัฒนาจากแบบสอบถามของ นฤมล จันทรนิยม (2550 : 99 -107) และ รัตนพร บรรจง (2554 :
120 -125) มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามสำ�หรับใช้วดั ประสิทธิผลของงานแนะแนว ลักษณะ
ของข้อคำ�ถามเป็นแบบวัดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยกำ�หนดค่าของคะแนน
ของช่วงนํ้าหนักเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5
4
3
2
1

คะแนน หมายถึง มีประสิทธิผลมากที่สุด
คะแนน หมายถึง มีประสิทธิผลมาก
คะแนน หมายถึง มีประสิทธิผลปานกลาง
คะแนน หมายถึง มีประสิทธิผลน้อย
คะแนน หมายถึง มีประสิทธิผลน้อยที่สุด
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแนะแนว
และประสิทธิผลงานแนะแนวทั้ง 5 ด้าน
2. สรุปกรอบแนวคิด ขอบเขตของการวิจยั กำ�หนดนิยามศัพท์ โครงสร้างของตัวแปรทีต่ อ้ งการ
วัด และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาจากแบบสอบถามของ นฤมล จันทรนิยม (2550 : 99
-107) รัตนพร บรรจง (2554 : 120 -125) รัตนา เมืองจินดา (2553 : 100-105) เฉลิมพล มุลาลี (2547:
161-164 ) และโสภิณ ม่วงทอง (2553 : 13) โดยยึดตามแนวคิดของสำ�นักวิชาการและมาตรฐานการ
ศึกษา (2553 : 20)
4. นำ�แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ ความตรงตามเนื้อหา และความครอบคลุมของเนื้อหา ความชัดเจนของ
ภาษา และความเหมาะสมของเนื้อหา
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. นำ�แบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคำ�แนะนำ�ของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) ความครอบคลุมของเนือ้ หา ความชัดเจนของภาษา และความ
เหมาะสมของเนือ้ หา โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำ�ถามกับจุดมุง่ หมายทีต่ อ้ งการวัด
(Item Objective Congruence: IOC) จำ�นวน 5 คน
2. นำ�แบบสอบถามมาคำ�นวณหาค่า IOC ได้ค่าระหว่าง .60 - 1.00 จากนั้นผู้วิจัยได้ทำ�การ
ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
3. หาค่าอำ�นาจจำ�แนกและความเชือ่ มัน่ ดำ�เนินการโดยนำ�แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out)
กับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30 คน แล้วนำ�มาวิเคราะห์ดังนี้
		 3.1 วิเคราะห์หาค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้อ โดยใช้คา่ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) แบบสอบถามปัจจัยด้านการบริหารงานแนะแนวได้
ค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้อระหว่าง .77-.90 ปัจจัยด้านครูได้ค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้อระหว่าง .66 -.93
ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียนได้ค่าระหว่าง .70 -.87 และแบบสอบถามประสิทธิผลของงานแนะแนว
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว ได้ค่า
อำ�นาจจำ�แนกรายข้อระหว่าง .25 -.87
		 3.2 หาคุณภาพของเครือ่ งมือโดยการตรวจสอบค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ทัง้ ฉบับ โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธกี ารของ ครอนบาร์ค (Cronbach.
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1990 : 202-204) แบบสอบถามปัจจัยด้านการบริหารงานแนะแนวได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .98 ปัจจัย
ด้านครูได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียนได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 และ
แบบสอบถามประสิทธิผลของงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97
การเก็บรวมรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำ�แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีขนั้
ตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอไปยังผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
2. ผู้วิจัยนำ�แบบสอบถามไปส่งและเก็บแบบสอบถามจากโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยตนเอง
และเก็บแบบสอบถามบางส่วนผ่านทางไปรษณีย์ ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจำ�นวน 230 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 98.29
3. นำ�แบบสอบถามมาตรวจความสมบูรณ์และลงรหัส (Coding) เพื่อดำ�เนินการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
นำ�ข้อมูลที่รวบรวมได้นำ�มาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติต่างๆ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น เพือ่ ทราบระดับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียน
โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกณฑ์ของการแปลความหมายโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ปัจจัย/ประสิทธิผล
งานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 22-25) มี
รายละเอียดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ปัจจัย/ประสิทธิผลงานแนะแนวอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ปัจจัย/ประสิทธิผลงานแนะแนวอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปัจจัย/ประสิทธิผลงานแนะแนวอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ปัจจัย/ประสิทธิผลงานแนะแนวอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ปัจจัย/ประสิทธิผลงานแนะแนวอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่
		 2.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการพิจารณาจากค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence)
		 2.2 หาค่าอำ�นาจจำ�แนกของข้อคำ�ถามโดยใช้คา่ สหสัมพันธ์ระหว่างข้อคำ�ถามและคะแนน
รวม (Item-total Correlation) ซึ่งการหาสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของข้อคำ�ถาม (X) กับคะแนน
รวมของคำ�ถามอื่นที่เหลือ (Y) โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s
Product-moment Correlation Coefficient) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 85-86)
		 2.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา
(α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990: 202-204)
3. สถิตทิ ใี่ ช้หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานแนะแนว ครูและบรรยากาศโรงเรียน
กับประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
จังหวัดสระแก้ว ได้แก่สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) โดยมีเกณฑ์การแปลผลจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามแนวคิดของพวงรัตน์ ทวีรัตน์
(2540 : 44) ดังนี้
0.81 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์สูง
0.61 – 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง
0.41 – 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์ปานกลาง
0.21 – 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์ค่อนข้างตํ่า
0.00 – 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์ตํ่า		
4. สถิตทิ ใี่ ช้ในการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติและ
คัดเลือกตัวแปรด้วยวิธี stepwise ซึ่งเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัย 3
ด้าน ได้แก่ ปัจจัยการบริหารงานแนะแนว (AD) ปัจจัยครู (TE) และปัจจัยบรรยากาศโรงเรียน (CL) ที่
ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา (Y)
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว สรุปได้ ดังนี้
1. ระดับปัจจัยการบริหารงานแนะแนว ครู และบรรยากาศโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ด้านการบริหารงานแนะแนวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำ�ดับที่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงาน
แนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว
โดยรวมและรายด้าน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
งานแนะแนวในโรงเรียน
1. ด้านการบริหารงานแนะแนว
2. ด้านครู
3. ด้านบรรยากาศโรงเรียน
รวม

n = 230
X

3.46
3.67
3.89
3.67

SD
.38
.47
.41
.38

ระดับ
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

ลำ�ดับที่
3
2
1

2. ระดับประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล ด้านบริการรวบรวมข้อมูล ด้านบริการติดตาม
และประเมินผล ด้านบริการสารสนเทศ และด้านบริการให้คำ�ปรึกษา ตามลำ�ดับ ปรากฏดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และลำ�ดับที่ ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน
ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา
1. ด้านบริการรวบรวมข้อมูล
2. ด้านบริการสารสนเทศ
3. ด้านบริการให้คำ�ปรึกษา
4. ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล
5. ด้านบริการติดตามและประเมินผล
รวม

X

3.78
3.77
3.57
3.78
3.77
3.74

n = 230
SD
ระดับ
.53
มาก
.50
มาก
.49
มาก
.50
มาก
.49
มาก
.45
มาก

ลำ�ดับที่
2
4
5
1
3

3. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการบริหารงานแนะแนว ครู และบรรยากาศโรงเรียนกับ
ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
จังหวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง และพบ
ว่าปัจจัยทัง้ 3 ปัจจัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้วอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .01 โดย
ปัจจัยด้านการบริการงานแนะแนว และปัจจัยด้านครูมคี วามสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้าน
บรรยากาศโรงเรียนความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง
4. ปัจจัยโดยรวมสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้วได้ โดยปัจจัยทั้ง 3 ด้าน คือ ปัจจัย
ด้านการบริหารงานแนะแนว(AD) ปัจจัยด้านครู (TE) และปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน (CL) โดยรวม
ปรากฏว่า ปัจจัยทั้ง 3 ด้าน เป็นตัวพยากรณ์ได้ดีที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมทั้ง
3 ปัจจัย .974 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าสถิติของตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด 3 ปัจจัยที่ใช้พยากรณ์ประสิทธิผลงานแนะแนวใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว โดยรวม
ตัวพยากรณ์
b
S.E .b
ปัจจัยการบริหารงานแนะแนว (AD) 2.72
.11
ปัจจัยด้านครู (TE)
.99
.07
ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน (CL)
2.99
.23
ค่าคงที่ (b0) 20.24 2.20
R = .974 R2= .949 S.E.est = 4.45

β

1.57
.28
.85

t
23.16
13.14
12.49
9.18

p
.000
.000
.000
.000

ปัจจัยทัง้ 3 ด้านสามารถทำ�นายประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว ได้รอ้ ยละ 94.90 และ เมือ่ นำ�ค่าสถิตติ วั พยากรณ์
ที่ดีที่สุดในภาพรวมมาสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในรูป
สมการคะแนนดิบ ดังนี้
Ŷ = 20.24 + .71 (AD) +.99 (TE) + 2.99 (CL)

อภิปรายผล
การอภิปรายผลปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้วครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำ�ประเด็นสำ�คัญจากการค้นพบ
เพื่อนำ�มาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 จังหวัดสระแก้วโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล ด้านบริการรวบรวมข้อมูล ด้านบริการติดตามและประเมินผล ด้าน
บริการสารสนเทศ และด้านบริการให้ค�ำ ปรึกษา ตามลำ�ดับ จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
		 1.1 ด้านบริการรวบรวมข้อมูล เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล เพราะว่าการดำ�เนินงานแนะแนวให้มคี วามคล่องตัวและมี
ความชัดเจนในการปฏิบตั งิ านนัน้ จะต้องมีการแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน การจัดบริการรวบรวมข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียน และสิ่งแวดล้อมของนักเรียน
แต่ละบุคคลที่จะมาใช้บริการแนะแนว เพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจนักเรียนซึ่งจะได้ช่วยเหลือนักเรียนได้
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อย่างถูกต้องเหมาะสม ข้อมูลของนักเรียนที่ควรศึกษาได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางด้านสุขภาพทั้ง
ด้านรางกายและจิตใจ ข้อมูลทางด้านผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลทางด้านความถนัด ข้อมูลทางด้านการปรับตัว
ข้อมูลทางด้านความสนใจ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวางแผนชีวิตในอนาคต และข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง
ของนักเรียนด้วย (คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2549 : 142-143) ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ต้องนำ�มารวบรวมเข้าด้วย
กันอย่างเป็นระบบและมีระเบียบในการจัดเก็บเพือ่ ความสะดวกในการนำ�ข้อมูลมาใช้ได้ทนั ที นอกจาก
นี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญฉญา จูเจริญ (2556) ได้ศึกษา ปัญหาการดำ�เนินงานแนะแนวของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในจังหวัดระยอง พบว่า
สภาพการดำ�เนินงานแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 ในจังหวัดระยอง ด้านบริการรวบรวมข้อมูลอยู่ในระดับน้อย ดังที่ชฎาลักษณ์ ปาลี (2551) ได้
ศึกษาความต้องการบริการแนะแนวในโรงเรียนของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง
และนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านปง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านบริการรวบรวมข้อมูลเป็นราย
บุคคล ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาต้องการมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งให้มกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
ส่วนตัว ครอบครัว การศึกษา และด้านบุคลิกภาพ ในขณะที่ครูมีความต้องการข้อมูลที่เที่ยงตรงและ
ชัดเจน
		 1.2 ด้านบริการสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่สูงที่สุด คือการเชิญวิทยากรภายนอกมาเพื่อให้ความรู้ด้าน
จิตวิทยาแก่ครูและนักเรียน ตลอดจนจัดหาสถานที่ หรือศูนย์ข้อมูลทางการแนะแนวด้านต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม จากผลการวิจัยอาจเนื่องมาจาก งานบริการสนเทศ (Information service) นั้น เป็นการให้
ความรูค้ วามเข้าใจหรือข่าวสารต่าง ๆ แก่นกั เรียนทัง้ ในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และปรับปรุง
บุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม ซึง่ การเชิญวิทยากรทำ�ให้บคุ ลากรและนักเรียนได้รบั ความรูท้ แี่ ตกต่างและ
ทันสมัยเพิม่ มากขึน้ และเพือ่ ทีน่ กั เรียนจะสามารถนำ�มาประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพรวมทั้งใช้เป็นแนวทางการดำ�เนินชีวิต แบ่งออกได้ดังนี้ 1) สารสนเทศทางด้านการศึกษา คือ การ
ให้สารสนเทศเกี่ยวกับโอกาสและข้อกำ�หนดต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาหรือการฝึกฝนรวมทั้งหลักสูตร
สถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ ของชีวิตการเรียน 2) สารสนเทศทางด้านอาชีพ คือ การให้ข้อสนเทศ
เกี่ยวกับตำ�แหน่งหน้าที่ทางด้านการงาน ความต้องการแรงงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแหล่งที่จะ
ให้สารสนเทศทางอาชีพเพิ่มเติมและรวมทั้งสารสนเทศของการศึกษาต่อ 3) สารสนเทศทางด้านส่วน
ตัวและสังคม คือ การให้สารสนเทศที่เกี่ยวกับโอกาสและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีต่อบุคคล
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งจะช่วยให้เด็กวัยรุ่นได้เข้าใจตนเองได้ดีขึ้น (นิตยา เรืองแป้น, 2545
: 255) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนพร บรรจง (2554) ได้ศึกษาปัญหาการดำ�เนินงานแนะแนวใน
โรเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาการดำ�เนินงานแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขัน้ พืน้ ฐาน ในจังหวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูในตำ�แหน่งครู แนะแนวและครูทปี่ รึกษา ทัง้ โดย
รวมและรายด้านทุกด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านบริการสารสนเทศ ด้านจัดวางตัวบุคคล ด้านบริการ
ติดตามและประเมินผล และด้านบริการให้คำ�ปรึกษา
		 1.3 ด้านบริการให้คำ�ปรึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่สูงที่สุด คือการเชิญวิทยากรภายนอกมาเพื่อให้ความรู้ด้าน
จิตวิทยาแก่ครูและนักเรียน ตลอดจนจัดหาสถานที่ หรือศูนย์ข้อมูลทางการแนะแนวด้านต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งเป็นเพราะว่างานบริการให้คำ�ปรึกษา เป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาโดยมี
การพบปะเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพการให้คำ�ปรึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การให้คำ�ปรึกษาเป็นรายบุคคล
(individual counseling) เป็นการให้ค�ำ ปรึกษาระหว่างผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาหนึง่ คนและผูม้ าขอรับคำ�ปรึกษา
หนึ่งคน มีการสร้างสัมพันธภาพร่วมกันเพื่อให้ผู้มาขอรับคำ�ปรึกษาได้สำ�รวจ ทำ�ความเข้าใจเพื่อการ
รูจ้ กั ตนเองและสิง่ แวดล้อม นำ�ไปสูก่ ารเห็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปญ
ั หาทีถ่ กู ต้องและมีการพัฒนา
ตนเองและเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ 2) การให้คำ�ปรึกษาเป็นกลุ่ม
(group counseling) เป็นการให้ค�ำ ปรึกษาของผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาในประเด็นเรือ่ งเดียวกัน จำ�นวน 8 – 12 คน
มาเข้ากลุม่ รวมกันเพือ่ ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันการพูดคุยกันภายในกลุม่ สมาชิก จะ
นำ�ไปสู่การเรียนรู้แนวทางแก้ไขปัญหาการให้คำ�ปรึกษามีวิธีหลายแบบแตกต่างกัน (วินัย ลิ้มบุพศิริพร,
2544 : 39-40) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี ตันติตระกูล (2556) ชี้ให้เห็นว่า เราควรกำ�หนด
คุณสมบัตขิ องผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาควรเป็นครู ทีจ่ บแนะแนวโดยตรง ทำ�ให้มจี ติ วิทยาทีด่ มี คี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในการให้บริการให้คำ�ปรึกษา มีความความรู้ความเข้าใจในการบริการให้คำ�ปรึกษา ต้องรักษาความลับ
ได้ ประสานความร่วมมือกับครูทปี่ รึกษาเพือ่ ให้ค�ำ ปรึกษาทีถ่ กู ต้องแก่นกั เรียน รวมทัง้ เป็นการดูแลช่วย
เหลือนักเรียนในเบื้องได้อีกด้วย
		 1.4 ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นการจัดให้มแี ฟ้ม
ข้อมูลเกีย่ วกับความสนใจ ความต้องการ ของนักเรียน และจัดเก็บเป็นอย่างระบบ ส่งเสริมให้นกั เรียนได้
วางแผนเลือกอาชีพการศึกษาได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัด
กิจกรรมซ่อมเสริมให้กบั นักเรียนทีเ่ หมาะสม จากผลการวิจยั อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบตั งิ านแนะแนว
ในโรงเรียนและประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ โดยต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายเพื่อให้การบริหารงานแนะแนวเกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยผ่านการบริการทั้งหมดทุกด้าน
ดังที่ ศุภลักษณ์ จารุรัตน์จามร (2544 : 52) กล่าวไว้ว่า การดำ�เนินการแนะแนวให้มีประสิทธิผลนั้นครู
แนะแนวจะต้องจัดการ แนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เป็นงานช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้การแนะแนวกับการศึกษาไม่อาจแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด การแนะแนว
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เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจะต้องจัดกิจกรรมเป็นขั้น ๆเพื่อไปสู่เป้าหมายตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับลักขณา สริวัฒน์ (2543 : 14-15)
ที่กล่าวว่า การแนะแนวจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้เจริญทุกด้าน คือ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปญ
ั ญา มุง่ ให้ทกุ คนมีสมั ฤทธิผ์ ลสูงสุดในการพัฒนาตนเอง โดยถือว่าการแนะแนวเป็นส่วน
หนึง่ ของการศึกษา เป็นงานบริการทีช่ ว่ ยให้การจัดการศึกษาบรรลุจดุ มุง่ หมายทีว่ างไว้เป็นกระบวนการ
ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เจริญเต็มที่ จึงถือได้ว่าการแนะแนว มีความสำ�คัญในการแนะแนว
นักเรียนซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง คำ�นึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งยอมรับ
ในคุณค่าของนักเรียน ส่งเสริมให้เขารู้จักตนเอง ค้นพบตนเอง และครูแนะแนวต้องเน้นทักษะในการใช้
ชีวติ เพือ่ นักเรียนอยูร่ ว่ มกับสังคมได้อย่างปกติสขุ นัน่ เอง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของนฤมล จันทรนิยม
(2550) ได้ศกึ ษา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแนะแนวของผูบ้ ริหารกับการปฏิบตั งิ านแนะแนว
ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ครูมคี วามคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
แนะแนวของครูแนะแนวอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมือ่ พิจารณารายด้านทุกด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง
		 1.5 ด้านบริการติดตามและประเมินผล เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยอับดับที่สาม จากผลการ
วิจัยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ ความชัดเจนของแบบฟอร์มเพื่อการติดตาม
ประเมินผล รองลงมาคือ การนำ�ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลประเมินผลไปวางแผนดำ�เนินการเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน และความร่วมมือของผู้บริหารและคณะครูในการติดตามผล ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า งานติดตามผลการดำ�เนินงานบริการต่างๆทีจ่ ดั ให้นกั เรียนนัน้ จะต้องมี บริการติดตาม
ผลและประเมินผลมี 2 งาน คือ งานติดตามผล และงานประเมินผล งานติดตามผล มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนซึ่งเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนให้สามารถแก้ปัญหา
และปรับปรุงตนในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้ไปใช้ประเมินผลการดำ�เนินงาน
แนะแนว และงานอื่นๆ ของโรงเรียน ส่วนงานประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาผลที่ได้จากการ
ดำ�เนินโครงการแนะแนวว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงใด (สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555 :
61-62) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาดา ตันตาคม (2550) ได้ศึกษาความคาดหวังครู
ผูส้ อนกับบริการแนะแนวโรงเรียน เชตุพนศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ครูผสุ้ อนส่วนใหญ่มรี ะดับความ
คาดหวังกับบริการติดตามประเมินผล มีระดับความคาดหวังปานกลาง ในเรือ่ งการศึกษาค้นคว้างานวิจยั
งานแนะแนวเพือ่ พัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ รวมทัง้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของรัตนพร บรรจง (2554) ได้ศกึ ษา
ปัญหาการดำ�เนินงานแนะแนวในโรเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานในจังหวัดสระแก้ว ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการดำ�เนินงานแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในจังหวัดสระแก้ว ตามความคิดเห็นของครูในตำ�แหน่งครู
แนะแนวและครูทปี่ รึกษา ทัง้ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลีย่
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านบริการสารสนเทศ
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ด้านจัดวางตัวบุคคล ด้านบริการติดตามและประเมินผล และด้านบริการให้คำ�ปรึกษา
ดังนั้นการดำ�เนินงานแนะแนวให้เกิดประสิทธิผลนั้น จะต้องดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ การปฏิบัติงานแนะแนวที่จัดขึ้นต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้ง 5 บริการ คือ บริการรวบรวม
ข้อมูลนักศึกษารายบุคคล บริการบริการสนเทศ บริการให้ค�ำ ปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการ
ติดตามและประเมินผล ซึ่งพบว่า มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ย่อมแสดงให้เห็นว่ามีความสำ�คัญเกี่ยว
เนือ่ งจะขาดงานใดงานหนึง่ ไม่ได้ ต้องมีการประสานงานกับฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ผเู้ รียนหรือผูร้ บั บริการ
ทุกกลุม่ เป้าหมาย ได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้นกั เรียนเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ ความ
รู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำ�รงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานแนะแนว ด้านครู และด้านบรรยากาศโรงเรียน
กับประสิทธิผลของงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 จังหวัดสระแก้ว โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง และพบว่าปัจจัยทัง้ 3 ปัจจัย
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้วอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ี่ .01 โดยปัจจัยด้านการบริการ
งานแนะแนว และปัจจัยด้านครูมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน
ความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการบริหารงานแนะแนวมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลงานแนวในระดับปานกลางอาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานแนะแนว
เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและถือว่าเป็นภารกิจหลักที่โรงเรียนจะต้องดำ�เนินการตามหลักสูตรที่
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำ�หนดไว้ ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้การบริหารงานแนะแนวมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับนฤมล จันทรนิยม (2550) ได้ศึกษา ความ
สัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแนะแนวของผูบ้ ริหารกับการปฏิบตั งิ านแนะแนวในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ครูมคี วามคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานแนะแนวของผูบ้ ริหาร
โรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ การบริหารงานแนะแนวของผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติงานแนะแนวก็จะทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นแล้ว ปัจจัยด้าน
ครู และด้านบรรยากาศโรงเรียนยังมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ด้วยเช่นกัน น้องจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา บุญดิเรก (2546) ได้ศึกษากระบวนการ
บริหารงานแนะแนวของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจของครูแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า กระบวนการบริหารงานแนะแนวของผูบ้ ริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและด้าน
การสนับสนุนด้านการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการนิเทศ กำ�กับ ติดตาม และด้านการประเมินผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารงานแนะแนวของผูบ้ ริหารโรงเรียน และ
ความพึงพอใจของครูแนะแนวที่มีต่อกระบวนการบริหารงานแนะแนวของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า
มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

134

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 8 No. 2 July - December 2016

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

3. ผลการศึกษาปัจจัยโดยรวมสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้วได้ โดยปัจจัยทัง้ 3 ด้าน คือ ปัจจัย
ด้านการบริหารงานแนะแนว ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน ผลการศึกษา ในครั้งนี้
จากการพยากรณ์แบบขั้นตอน โดยเลือกรูปแบบนำ�เสนอที่ดีที่สุดในประเด็นปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์
ดังนี้
		 3.1 ปัจจัยการบริหารงานแนะแนว เป็นปัจจัยทีส่ ามารถพยากรณ์ประสิทธิผลงานแนะแนวใน
โรงเรียน จากผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า การบริหารงานแนะแนวยังคงมีความสำ�คัญและส่งผงต่อประสิทธิผล
งานแนะแนวในโรงเรียนโดยตรงเช่นกัน แม้จะมีค่าเฉลี่ยรองลงมาจากด้านบรรยากาศโรงเรียนก็ตาม
อย่างทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ (2545 ข : 22) ได้ก�ำ หนดไว้วา่ การบริหารงานแนะแนวเป็นการดำ�เนินงาน
แนะแนวในโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ �ำ หนดไว้คอื การจัดบริการและกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้
นักเรียนตัดสินใจได้อย่างฉลาด ปรับตัวได้ดีและมีชีวิตที่ราบรื่นเป็นประโยชน์ต่อสังคม การบริหารงาน
แนะแนวจะดำ�เนินการไปได้ดีเพียงใดนั้น จะต้องเกิดจากความรู้ความสามารถของ ผู้บริหารโรงเรียน
ในการดำ�เนินงานทั้ง 5 ด้านเพื่อให้เกิดประสิทธิผล อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ลักขณา สริวัฒน์ (2543 :
339-340) ได้สรุปหลักการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนไว้ ว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนจะต้องมีความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับลักษณะและขอบข่ายของบริการแนะแนวเป็นอย่างดี มีความตระหนักถึงความจำ�เป็นทีจ่ ะ
ต้องจัดบริการนี้ในโรงเรียน พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ เวลาที่จัดกิจกรรม กำ�ลัง
คน อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ในงานแนะแนว รวมทั้งบุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียนจะต้องตระหนักถึง
ความสำ�คัญของบริการแนะแนวในโรงเรียนและพร้อมทีจ่ ะร่วมงาน และในการริเริม่ โครงการจะต้องให้
บุคลากรในโรงเรียนรับรูใ้ นการวางแผนงานด้วย นอกจากนีย้ งั ต้องมีการกำ�หนดจุดมุง่ หมายของการบริการ
แนะแนวอย่างชัดเจน และครอบคลุมทั้งการป้องกันปัญหา การแก้ปัญหา และการส่งเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียน มีบริการแนะแนวทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คือ บริการทีส่ นองความต้องการของนักเรียนดังนัน้ จะ
ต้องมีการสำ�รวจความต้องการของนักเรียนก่อนที่จะวางโครงการ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีบริการ
แนะแนวจะต้องจัดขึ้นเพื่อนักเรียนทุกคน และทุกระดับชั้น นอกจากนี้แล้วแฮท และสเตฟเฟลอร์
(Hatch & Stefflre, 1969 : 35) ได้ยืนยันว่าผู้บริหารต้องดำ�เนินการจัดบริการแนะแนวใน 4 องค์
ประกอบ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การกำ�หนดบุคลากร และการดำ�เนินการ จากแนวคิดเกี่ยว
กับการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนดังกล่าวจะประสบความสำ�เร็จและมีประสิทธิภาพต้องมีหลักการ
ดังนี้คือ ผู้บริหารกับการบริหารงานแนะแนวต้องเกี่ยวข้องกับ การกำ�หนดบทบาทหน้าที่บุคลากร การ
วางแผนงาน การจัดองค์กรและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิรมล วิบูลมงคล (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
งานแนะแนวของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล พบว่า พฤติกรรมการนิเทศของผูบ้ ริหารสังกัดเทศบาลอยูใ่ น
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ระดับมาก ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารจำ�เป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานแนะแนวอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเป็นการกำ�กับ ติดตามและให้ขวัญกำ�ลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน และยังสอดคล้องกับชุลีกร แก้วระยับ
(2548) ได้ทำ�การวิจัย เรื่องพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานแนะแนวใน
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรสาครโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการ
บริหารของผูบ้ ริหาร การปฏิบตั งิ านแนะแนวในสถานศึกษา และพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ ริหารทีส่ ง่
ผลต่อการปฏิบตั งิ านแนะแนวในสถานศึกษา ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ ริหารและ
การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก
		 3.2 ปัจจัยด้านครู จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านครูสามารถพยากรณ์และส่งผลต่อ
ประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
จังหวัดสระแก้วในภาพรวม เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านแล้ว ปรากฏว่า ปัจจัยด้านครูสง่ ผลต่อประสิทธิผล
งานแนะแนวในโรงเรียน ด้านบริการรวบรวมข้อมูลและด้านบริการจัดวางตัวบุคคล ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า
ครูทกุ คนต้องทำ�หน้าทีเ่ ป็นครูแนะแนว อยูแ่ ล้วโดยถือว่าเป็นหน้าทีห่ ลักของครูทกุ คนเช่นกัน ด้วยเหตุนี้
จึงได้มกี ารเก็บข้อมูลนักเรียนเพือ่ นำ�มาเป็นสารสนเทศพร้อมทีจ่ ะนำ�ไปใช้ได้ทนั ที และการศึกษารวบรวม
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลช่วยให้ผมู้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับงานแนะแนว เช่น ผูบ้ ริหาร ครูแนะแนว รวม
ทัง้ บิดามารดา หรือผูเ้ กีย่ วข้องสามารถรูจ้ กั และเข้าใจนักเรียนได้เป็นอย่างดีการศึกษาเด็กนักเรียนเป็น
รายบุคคล ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่สำ�คัญคือ “การเก็บรวบรวมข้อมูล”ซึ่งหลักในการรวบรวมข้อมูล
คือ ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ได้มาต้องเป็นข้อมูลที่ชัดเจน สามารถเข้าใจง่าย ต้องตรงกับความเป็นจริง
และเป็นข้อมูลที่สรรหามาอย่างดีเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์ไม่ล้าสมัยและต้องเก็บข้อมูลไว้
อย่างเป็นระเบียบ (Clifford, 1958 : 210) และยังสอดคล้องกับดารณี อุทัยรัตนกิจ (2540 : 48) ได้
กล่าวถึงกระบวนการศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลว่า เริม่ จากครูแนะแนวประชุมปรึกษา
หารือกับครูที่ปรึกษาหรือครูประจำ�ชั้น ครูผู้สอน และผู้ปกครอง เป็นต้น ลักษณะของข้อมูลที่รวบรวม
ต้องเป็นข้อมูล นักเรียนทีเ่ กีย่ วกับ ประวัติ สภาพแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ ความสนใจความต้องการ
และความถนัด ระดับสติปญ
ั ญา สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ดา้ นต่าง ๆ ทีเ่ ด็กนักเรียนได้รบั ชีวติ ภายใน
โรงเรียน เพื่อนสนิท และการปรับตัวของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนพร บรรจง (2554)
ได้ศกึ ษาปัญหาการดำ�เนินงานแนะแนวในโรเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานในจังหวัดสระแก้ว สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏว่า ปัญหาการดำ�เนินงานแนะแนวของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในจังหวัดสระแก้ว ตามความ
คิดเห็นของครูในตำ�แหน่งครูแนะแนวและครูทปี่ รึกษา ทัง้ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยเรียงลำ�ดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ด้านบริการการรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับนักเรียนเป็น
รายบุคคล ปัจจัยด้านการสอนและการประเมินผล ได้แก่ความพร้อมและความสนใจของครูผู้สอน การ
ใช้เวลาสอนและการวัดผลของครูลว้ นเป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญ ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะส่งผลดีตอ่ ตัวครูผสู้ อนทัง้ ในวิชา

136

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 8 No. 2 July - December 2016

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

หลักของตนเองแล้วยังมีผลดีต่อการสอนกิจกรรมแนะแนวได้อีกด้วย
		 3.3 ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียน เป็นปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์ประสิทธิผลงานแนะแนว
ในโรงเรียนที่ดีที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบรรยากาศโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับความสำ�เร็จองค์การ
เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรในองค์การนั่นคือครูที่ปฏิบัติงาน
แนะแนวในโรงเรียน ซึ่งถ้าผู้บริหารมีการสร้างบรรยากาศภายในองค์การที่ดี ย่อมมีผลทำ�ให้ครูทำ�งาน
อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลไปยังประสิทธิผลงานแนะแนวอีกด้วย ดังที่ธเนศ ขำ�เกิด (2543. : 3639) ได้อธิบายถึง ความสำ�คัญของการสร้างบรรยากาศโรงเรียนไว้ว่า บรรยากาศโรงเรียนเป็นภาพรวม
ของความรู้สึก ที่บุคคลมีต่อโรงเรียน ถ้าเป็นบรรยากาศที่ดีก็จะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความ
รัก ความผูกพัน ความพอใจ อบอุ่นใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ นอกจาก
นั้นแล้วยังสอดคล้องกับนิศากร สนสิริ (2554 : 15) ที่กล่าวว่า การสร้างบรรยากาศการบริหารที่ดี
และ ลักษณะการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีนั้น ควรเริ่มตั้งแต่การกำ�หนดนโยบาย ควร
ให้บุคลากร ในโรงเรียนมีส่วนร่วม มีการนำ�ข้อมูลจากการสำ�รวจสภาพปัจจุบัน มากำ�หนดนโยบายใน
การ แก้ปัญหาและพัฒนางาน การมอบหมายงานหรือการสั่งการ ก็เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา
อย่างแจ่มชัด เหมาะสมกับความสามารถ ไม่เกินกำ�ลัง มอบหมายงานแล้วติดตามช่วยเหลือ ถามไถ่
ดูแลความเหน็ดเหนื่อย ยกย่องชมเชย มีการสร้างขวัญและกำ�ลังใจ จัดสวัสดิการให้มีหลายๆ รูปแบบ
ขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนให้ชว่ ยเหลือซึ่งกันและกัน และมีสว่ นร่วมในกิจกรรม ซึ่งจะทำ�ให้บรรลุ เป้า
หมายของโรงเรียนร่วมกัน ดังนั้นสิ่งเหล่านี่ล้วนส่งผลไปยังประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียน และยัง
สอดคล้องกับงามตา ธานีวรรณ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษายโสธร พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษายโสธรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
จากการอภิปรายผลทั้งหมดชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยการบริหารงานแนะแนว ปัจจัยด้านครู รวมทั้ง
ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียนล้วนส่งผลไปยังประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่าง
มาก เนื่องจากงานแนะแนวเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคนไม่ใช่แค่ให้ครูที่ปฏิบัติงานแนะแนว
เท่านัน้ แต่ครูผสู้ อนทุกคนต้องช่วยเหลือให้นกั เรียนได้รจู้ กั และเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ ทำ�ให้สามารถ
ปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้เป็นอย่างดี รูจ้ กั เลือกและตัดสินใจได้อย่างฉลาดและเหมาะสม ต้องมีความรับผิด
ชอบต่อตนเอง ทั้งด้านการเรียน ด้านอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ ดังนั้นประสิทธิผลงานแนะแนว
ในโรงเรียนเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ ซึง่ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพือ่ ให้การดำ�เนินงานแนะแนว
เกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยผ่านการบริการทั้ง 5 ด้าน ซึ่งการดำ�เนินงานแนะแนวให้เกิดประสิทธิผลนั้น
ย่อมเกิดจากปัจจัยหลายๆด้าน ทั้งนี้ผู้บริหารเป็นบุคคลสำ�คัญที่จะขับเคลื่อนการบริหารงานแนะแนว
และส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานแนะแนวในโรงเรียนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
ข้อค้นพบจากการวิจยั ครัง้ นี้ สามารถนำ�ไปใช้เพือ่ การพัฒนาประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียน

ดังนี้
		 1.1 ผูบ้ ริหารโรงเรียนควรสนับสนุนให้บคุ ลากรมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ านแนะแนว เช่น
การให้คำ�ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ
		 1.2 โรงเรียนควรการจัดทำ�แผนปฏิบัติงานแนะแนว โดยคำ�นึงถึงการจัดบริการแนะแนว
5 บริการ อย่างครบถ้วน
		 1.3 ครูควรคำ�นึงถึงการจัดทำ�สือ่ การเรียนการสอน อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
		 1.4 ผู้บริหารควรจัดบรรยากาศที่ดีโดยเฉพาะความสนุกและความพึงพอใจในการทำ�งาน
ภายใต้บรรยากาศที่ดี สร้างแรงจูงในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา เพื่อให้การ
ดำ�เนินงานแนะแนวเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลดีไปยังนักเรียนอีกด้วย
		 1.5 โรงเรียนควรจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับประสบการณ์ในการทำ�งานพิเศษนอกสถานศึกษา
โดยถือเป็นความลับ
		 1.6 โรงเรียนควรมีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศที่ต่อเนื่องทุกปี
		 1.7 ครูแนะแนวควรติดตามผลการให้ค�ำ ปรึกษาทุกครัง้ เพือ่ ทราบความก้าวหน้าของนักเรียน
หลังให้คำ�ปรึกษาแล้ว
		 1.8 ครูแนะแนวควรจัดให้มแี ฟ้มข้อมูลเกีย่ วกับความสนใจ ความต้องการ ของนักเรียน และ
จัดเก็บเป็นอย่างระบบ ส่งเสริมให้นักเรียนได้วางแผนเลือกอาชีพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
		 1.9 ครูแนะแนวควรสร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว
ในทุกบริการ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อประสิทธิผลงานแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดสระแก้ว เช่น ปัจจัยด้าน
อาคารสถานที่ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ� เป็นต้น
		 2.2 ควรศึกษากลุ่มประชากรที่เป็นครูในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สามารถพัฒนาประสิทธิผลงานแนะแนว
ในโรงเรียนให้ทั่วทั้งเขตพื้นที่การศึกษา
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