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บทคดัย่อ 
การวจิยัในคร้ังน้ี มีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การ

แนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจงัหวดัหนองคายและจงัหวดั      
บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  ครูแนะแนวและครูผูส้อน และจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วยผูบ้ริหารโรงเรียน 148 คน  ครูแนะแนว 118  คน และ
ครูผูส้อน 291 คน  รวมทั้งส้ิน 557 คน  ไดจ้ากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเช่ือมั่นของสภาพและปัญหาเท่ากับ 0.98 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพ่ือค านวณหาค่าความถ่ี  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและครูผูส้อน เห็นสภาพการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การแนะแนวใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา อยูใ่นระดบัมากทั้งโดยรวมและรายดา้น ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์
การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น มีความคิดเห็นบางดา้นแตกต่าง
กนั และมีปัญหาการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดา้น ผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครูแนะแนว เห็นวา่อยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนครูผูส้อนเห็นวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการเปรียบเทียบปัญหา
การด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษาโดยรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น มี
ความคิดเห็นบางดา้นแตกต่างกนั 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 3 ขนาดโรงเรียน เห็นสภาพการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียน
มธัยมศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงาน
ตามยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา แตกต่างกนัทั้งโดยรวมและรายดา้น และมีปัญหาการด าเนินงาน
ตามยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยรวมและรายดา้น ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เห็นวา่อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ส่วนผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ เห็นว่าอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบปัญหาการ
ด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา แตกต่างกนัทั้งโดยรวมและรายดา้น  

 
ค าส าคญั: การด าเนินงาน ยทุธศาสตร์การแนะแนว 
Keywords:  Operation, Strategic guidance 
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3. ครูแนะแนวทั้ ง 3 ขนาดโรงเรียน เห็นสภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียน
มธัยมศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงาน
ตามยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัและรายดา้นเกือบทุกดา้นแตกต่างกนั และมี
ปัญหาการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง 
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบปัญหาการ
ด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา แตกต่างกนัทั้งโดยรวมและรายดา้น 

4. ครูผูส้อนทั้ ง 3 ขนาดโรงเรียน เห็นสภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียน
มธัยมศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การแนะ
แนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา แตกต่างกนัทั้งโดยรวมและรายดา้น และมีปัญหาการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การแนะ
แนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นพบวา่โรงเรียนขนาดเลก็และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีปัญหา
อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนโรงเรียนขนาดกลาง มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย ผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา แตกต่างกนัทั้งโดยรวมและรายดา้น  

 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to study and compare The States and Problems of Operation of Strategic  
Guidance in Secondary School Under The Office Of  Secondary Educational Service in Nongkhai And Buengkhan in 
accordance with the opinions of school administrators, teachers guidance and teachers as classified by school sizes. 

By Stratified Random Sampling, the research samples consisted of 148 school administrators, 118 guidance 
teachers and 291 teachers totally 557 people. The research instrument was a 5-rating scale questionnaire with 
reliability values of 0.99 and 0.99 respectively. The data were collected by means of post. The Statistics Package for 
the Social Sciences was employed for data analysis for percentage, mean and standard deviation. The one-way 
analysis of variance (One-way ANOVA) and the Scheffe’s Method were also employed. 

The research findings revealed as follows : 
1.  The opinions of school administrators, guidance teachers and teachers greed that both overall and 

specific operation of strategic guidance in secondary school was at high ; the overall of the operation was the same 
where specific operation was sligly different . School administrators and guidance teachers found problem to 
operation of strategic guidance at a low level white teachers found it at medium level. The result of operation of 
strategic guidance comparison is different in over all , and sligntly different in a some area. 

2. Administrators of three sizes of school ranked the operation of strategic guidance in secondary school, 
overall at high level, and very high level at specific area. Operation of strategic guidance of secondary school 
comparison result is different in both overall outlook and specific area. Thus problem to the testimony occurred in 
overall outlook and specific area. Administrators in small-size school ranked it at medium level while administrators 
in medium-size and large-size school ranked it at low level. The result of comparison of the testimony is different in 
both overall outlook area and specific area. 
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3. Guidance teachers in three sizes of school ranked the operation of strategic guidance in secondary 
school at high level in both overall outlook and specific area. The comparison result of the testimony in overall is 
different while specific area is almost different. The testimony revealed that problem occurred in medium-size school 
is at low level while large-size school is at medium level. The result to comparison in testimony is different in overall 
outlook and specific area. 

4. Teachers in three sizes of school ranked the operation of strategic guidance in secondary school at high 
level in both overall outlook and specific area. The result of the comparison of the testimony is different in both 
overall outlook and specific area. Small-size and large-size school found problem in the testimony in both overall 
outlook and specific area at medium level while medium-size school found it at low level. The result to comparison in 
testimony is different in overall outlook and specific area. 
 
 

บทน า 
การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท่ี์ส่งผลต่อการพฒันาประเทศในดา้น
ต่างๆการพฒันาประเทศใหมี้ความกา้วหนา้และน าสมยั
นั้นตอ้งอาศัยก าลงัคนเป็นปัจจยัส าคญัและการศึกษา
เป็นกระบวนการท่ีท าให้มนุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของตนให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมี
สนัติสุขและสามารถเก้ือหนุนต่อการพฒันาประเทศได้
อย่างเหมาะสมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ช้ีให้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการ ปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพฒันา
คุณภาพคนในสงัคมไทยใหมี้คุณธรรมและมีความรอบ
รู้อย่าง เท่ าทัน ให้ มี ความพ ร้อม  ทั้ งด้าน ร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม สามารถก้าวทันการ
เปล่ียนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่าง
มั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและ
เยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะพร้อม
ทั้ งมีสมรรถนะทักษะและความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นใน
การด ารงชีวิตอนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบ
ยัง่ยนื(แผนยทุธศาสตร์การแนะแนวระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ใน ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559), 2554: 3-4) 

 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จงัหวดัหนองคายและจงัหวดับึงกาฬ ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและครูผูส้อน  และ
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

2. เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จงัหวดัหนองคายและจงัหวดับึงกาฬ ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและครูผูส้อน  และ
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

3. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียน
มธัยมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจงัหวดัหนองคายและจงัหวดับึงกาฬ ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและ
ครูผูส้อน และจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 
ขอบเขตของการวจิยั 

1.  ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่

ผู ้บ ริหารโรงเรียน  ครูแนะแนวและครูผู ้สอนใน

- 1296 -



 
 
 
 

 HMP26-4 

โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจงัหวดัหนองคายและจงัหวดับึง
กาฬ ปีการศึกษา 2557 รวมทั้ งส้ินจ านวน 1,509 คน 
จ าแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 240 คนครูแนะ
แนวจ านวน 168 คนและครูผูส้อนจ านวน 1,101 คน 

2. ตวัแปรทีศึ่กษา 
การด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การแนะ

แนว ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ดา้น ประกอบดว้ย 
- ดา้นพฒันาผูเ้รียน ครูแนะแนว 

ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ดา้นพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ

การแนะแนว  
- ดา้นสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่าย 
-  

วธีิการวจิยั 
กลุ่มตวัอย่าง 
การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง(Sample Size) 

ก าหนดทีละกลุ่มทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยใชต้ารางส าเร็จรูป
ของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie& Morgan) และ
กระจายไปตามสัดส่วนของประชากรและขนาด
โรงเรียน  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 557 คน  จ าแนกเป็น
ผูบ้ริหารจ านวน 148  คน  ครูแนะแนว จ านวน 118 คน
และครูผูส้อน  จ านวน 291  คน 

การ สุ่ ม ใช้ วิ ธี ก าร สุ่ ม แบบ แ บ่ งชั้ น ภู มิ 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้ต าแหน่งของ
ประชากรและขนาดของโรงเรียนเป็นเกณฑ์ในการจดั
ชั้ น แ ล ะ ท า ก า ร สุ่ ม อ ย่ า ง ง่ า ย  (Simple Random 
Sampling) ดว้ยวิธีจบัสลากทีละชั้น ให้ไดจ้ านวนครบ
ตามสดัส่วนในแต่ละขนาดโรงเรียนท่ีก าหนดไว ้

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
          เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน 
           ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ถามเก่ียวกบัเพศ วฒิุการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ีและ

ขนาดโรงเรียน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 

ตอนท่ี 2 สภาพและปัญหาการด าเนินงาน
ตามยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จงัหวดัหนองคายและจงัหวดับึงกาฬ  

 
การสร้างเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาหลกัการสร้างแบบสอบถามเพื่อ
ใชใ้นการวจิยัจากหนงัสือ ต าราและเอกสารงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2. วเิคราะห์ลกัษณะของขอ้มูล โดย
วเิคราะห์จากนิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร เพื่อน ามา
สร้างแบบสอบถาม 

3. น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน าและขอ้คิดเห็น แลว้
ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 
เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา(Content Validity) และน าผลการพิจารณา
ของผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item-objective Congruence : IOC) การวจิยัคร้ังน้ี
แบบสอบถามมีค่า IOC รายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.6 ถึง 1.00 

5. แลว้น าไปทดลองใช ้(Try Out) กบั
ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามมีค่าเท่ากบั 0.98 

6. น าแบบสอบถามทั้งฉบบัตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเคร่ืองมืออีกคร้ังหน่ึง แลว้น าไปใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

7.  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู ้วิ จัยขอหนั ง สื อจ ากบัณ ฑิ ตวิท ยาลัย 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี ถึงผูอ้  านวยการเขต สงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจงัหวดั
หนองคายและจงัหวดับึงกาฬ เพื่อขอความอนุเคราะห์
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ให้ อ อกห นั ง สื อ ข อค ว าม ร่วม มื อ ใน ก ารตอบ
แบบสอบถามไปยงัโรงเรียนตน้สังกดั ให้กลุ่มตวัอยา่ง
ตอบแบบสอบถามก าหนด 3 ว ันและให้รวบรวม
แบบสอบถามส่งคืนภายใน 1 สัปดาห์  เม่ือครบ 1 
สัปดาห์ ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาไม่
ครบจึงติดตามด้วยตนเอง ผูว้ิจัยได้รับแบบสอบถาม
ฉบบัสมบูรณ์กลบัคืนทั้งหมดจ านวน 557 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 100 จากนั้นน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล  

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม ในตอนท่ี  1 ใช้วิ ธีแจกแจงความถ่ี
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติั/ปัญหา
การปฏิบติัการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การแนะแนว
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. เป รี ยบ เที ยบ สภ าพ แล ะ ปั ญ ห าก าร
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียน
มธัยมศึกษา โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One way Analysis of Variance) เม่ือพบความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ผูว้จิยัจะ
น าค่าเฉล่ียมาเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตาม
วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

 
ผลการวจิยั 

ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 
ซ่ึงเป็นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามมาแจกแจง
ความถ่ีและร้อยละ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย (ร้อยละ 79.73) ครูแนะแนวกบัครูผูส้อนส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ75.42 และ 64.60) ผูบ้ริหาร
โรงเรียนกับครูแนะแนวส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 82.43 และ 81.36)  
และครูผูส้อนส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี (ร้อยละ 64.26)  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนมากปฏิบัติ
หนา้ท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดเลก็ (ร้อยละ 44.59)  ครูแนะ
แนวส่วนมากปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง 
(ร้อยละ 39.83)  และครูผูส้อนส่วนมากปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ (ร้อยละ 58.42) 

ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา  ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและ
ครูผู ้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.93, 3.99 
และ 3.91 ตามล าดบั) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและ
ครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา  ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและ
ครูผู ้สอน พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน  และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นพฒันาผูเ้รียน ครูแนะ
แนว ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  แตกต่างกนั
อย่าง มีนั ยส าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี ระดับ  .01 และด้าน
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการศึกษาปัญหาการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา  ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและ
ครูผูส้อน พบวา่ โดยรวมผูบ้ริหารโรงเรียนกบัครูแนะ
แนวเห็นว่ามีปัญหาอยู่ในระดับน้อย (x̅=2.41,2.26 
ตามล าดับ) และครูผูส้อนเห็นว่ามีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅=2.52)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า
ด้านพัฒนาผู ้เรียน ครูแนะแนว ผู ้บ ริหาร ครูและ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการการแนะแนว ผูบ้ริหารโรงเรียนกบัครูแนะแนว 
มีปัญหาอยูใ่นระดบัน้อยทุกดา้น  และครูผูส้อนเห็นวา่
มีปัญหาอยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น และ

- 1298 -



 
 
 
 

 HMP26-6 

ด้านสนับสนุนการมี ส่วน ร่วมของภาคี เค รือข่ าย 
ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและครูผูส้อน เห็นวา่มี
ปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย 

ผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวม มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ดา้นพฒันาผูเ้รียน ครูแนะแนว ผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.01  

ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา  ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน  จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน โดยรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก ( x̅ = 3.72, 
4.00 และ 4.28 ตามล าดับ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบวา่ ดา้นพฒันาผูเ้รียน ครูแนะแนว ผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการการแนะแนว ทุกโรงเรียนทุกขนาด อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น และดา้นสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นวา่โรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ อยู่ในระดับมาก ส่วนโรงเรียนขนาด
เลก็ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา  ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จ าแนกตามขนาด
โรงเรียนโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกดา้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.01 

ผลการศึกษาปัญหาการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน  พบว่าโดยรวมโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วน
โรงเรียนขนาดเลก็ มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅  = 

2.93, 2.18 และ 1.65 ตามล าดบั) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่าทุกดา้น โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียน
ขนาดใหญ่ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนโรงเรียน
ขนาดเลก็ มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง   

ผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา  ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จ าแนกตามขนาด
โรงเรียนโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกดา้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.01 

ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูแนะแนว  จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน  พบว่า โดยรวมอยู่ ใน ระดับมาก  (x̅ = 
4.00,4.21 และ 3.75 ตามล าดับ) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น ดา้นพฒันาผูเ้รียน ครูแนะแนว ผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ ครูแนะแนวเห็นวา่ทุกขนาด
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก  ด้านพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการการแนะแนวพบว่า ครูแนะแนวเห็นว่า 
ทุกขนาดโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นสนบัสนุนการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  พบว่าในโรงเรียนขนาด
เลก็และโรงเรียนขนาดกลาง  ครูแนะแนวเห็นวา่ อยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ครูแนะแนวเห็นวา่ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา  ตาม
ความคิดเห็นของครูแนะแนว  จ าแนกตามขนาด
โรงเรียนโดยรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการแนะแนว
แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
ด้านสนับสนุนการมี ส่วน ร่วมของภาคี เค รือข่ าย 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ผลการศึกษาปัญหาการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูแนะแนว จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่าโดยรวมโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดกลาง มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วน
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̅ 
= 2.19, 1.76 และ 2.84 ตามล าดบั) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ดา้นพฒันาผูเ้รียน ครูแนะแนว ผูบ้ริหาร ครู
และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง พบว่าโรงเรียนทุกขนาด มี
ปัญหาอยูใ่นระดบัน้อย ดา้นพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการการแนะแนวกบัดา้นสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย พบวา่โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียน
ขนาดกลาง มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา  ตาม
ความคิดเห็นของครูแนะแนว  จ าแนกตามขนาด
โรงเรียนโดยรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกดา้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.01 

ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูผู ้สอน จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบวา่ทุกขนาดโรงเรียน มีสภาพอยูใ่นระดบั
ม าก  ( x̅ = 3.75, 3.82 แ ล ะ  4.01 ต าม ล าดั บ )  เ ม่ื อ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกขนาดโรงเรียน มีสภาพ
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูผูส้อน  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวม พบวา่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้าน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ผลการศึกษาปัญหาการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบว่าโดยรวมโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาด
ใหญ่ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และโรงเรียน
ขนาดกลาง มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย (x̅ = 2.70, 2.11 
และ 2.52 ตามล าดบั)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ด้านพัฒนาผู ้เรียน ครูแนะแนว ผู ้บ ริหาร ครูและ
บุคลากรท่ี เก่ียวข้อง  พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
และโรงเรียนขนาดกลางมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย  ดา้น
พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการการแนะแนว พบว่า
โรงเรียนขนาดเล็ก มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
โรงเรียนขนาดกลางกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ มีปัญหาอยู่
ในระดับน้อย และด้านสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียน
ขนาดใหญ่  มี ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และ
โรงเรียนขนาดกลาง มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูผูส้อน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวม พบวา่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นพฒันา
ผู ้เรียน ครูแนะแนว ผู ้บ ริหาร ครูและบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และดา้นพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการการแนะ
แนวกบัดา้นสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและ
ครูผู ้สอน  อยู่ในระดับมากทั้ งโดยรวมและรายด้าน 
ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนว
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และครูผูส้อน ไดน้ าเอาแผนแม่บทการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ทั้ง 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพฒันาผูเ้รียน ครูแนะแนว ผูบ้ริหาร ครู
และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการการแนะแนวและดา้นสนบัสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย เอามาด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
เช่น จดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกิจกรรมแนะแนวตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 จดัให้มีบริการแนะแนวแก่ผูเ้รียนอยา่งทัว่ถึง จึง
ท าให้สภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การแนะ
แนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา อยู่ในระดับมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของจารึก  (2548: 100-101) ได้
ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูท้  า
หน้าท่ีหัวหน้าฝ่ายแนะแนวและครูต่อการบริหาร
จัดการแนะแนวของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคามเขต 2 พบวา่
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดบัมาก 

ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและ
ครูผูส้อน  พบวา่สภาพการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์
การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู ้บริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและครูผู ้สอนมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่แตกต่างกนั 2 ดา้น คือดา้นพฒันาผูเ้รียน ครูแนะ
แนว ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องและด้าน
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและครูผูส้อนมีความรู้
ความเขา้ใจในการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การแนะ
แนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ตามแผนแม่บทการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียน
มธัยมศึกษากนัเป็นอยา่งดี ทั้งการสนบัสนุนให้ครูท่ีท า
หน้าท่ีแนะแนวเข้ารับการพัฒนาเพื่อให้มี คุณวุฒิ

ทางการแนะแนว การจัดตั้ งคณะกรรมการการ
ด าเนินงานระบบสารสนเทศทางการแนะแนว รวมถึง
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่ 
ตลอดจนน าผลงานวิจัยไปใช้พัฒนางานแนะแนว 
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน จึงท าให้สภาพการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนว
และครูผูส้อนไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัศึกษาแลว้ไม่พบ
และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของผูอ่ื้น 

ผลการศึกษาปัญหาการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและ
ครูผูส้อน พบวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูแนะแนวเห็น
ว่ามีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ทั้ งโดยรวมและรายด้าน 
ส่วนครูผูส้อนเห็นว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
ยกเวน้ดา้นสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
เห็นว่ามีปัญหาอยูใ่นระดบัน้อย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูแนะแนวมีการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
มากกว่าครูผูส้อน โดยผูบ้ริหารโรงเรียนและครูแนะ
แนวไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน
ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกิจกรรมแนะแนว
ตามหลัก สูต รแกนกลางการ ศึกษ าขั้ น พ้ื น ฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  ได้ด าเนินการใช้หลักการแนะ
แน วใน การ รู้จัก  ดู แลผู ้ เรี ยน  ได้ด า เนิ น การใช้
กระบวนการแนะแนวในการรู้จกั ดูแลผูเ้รียน ซ่ึงผูว้ิจยั
ศึกษาแลว้ไม่พบและไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของผูอ่ื้น 

ผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและ
ครูผูส้อน  พบวา่ปัญหาการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์
การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู ้บ ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและครูผู ้สอน
โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่แตกต่างกนัเพียงดา้นเดียวคือดา้นพฒันา
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ผู ้เรียน ครูแนะแนว ผู ้บ ริหาร ครูและบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมุติฐานการวิจัยขอ้ท่ี 1 
ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนว
และครูผูส้อน มีบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบแตกต่างกนั 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีสนบัสนุนการติดตาม
คุณภาพผู ้เรียนจากการจัดบริการกิจกรรมแนะแนว 
ก าหนดภาระงาน ให้ ค รูแนะแนวมีบทบ าท ใน
กระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา ท าให้มุมมอง
ของผู ้บ ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและครูผู ้สอน
แตกต่างกนั ซ่ึงผูว้จิยัศึกษาแลว้ไม่พบและไม่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของผูอ่ื้น 

ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน พบว่าทั้ งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากเกือบทุกดา้น ยกเวน้ดา้นสนบัสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารโรงเรียนมี
ค วามต ระหนั ก ใน การน าก ารด า เนิ น งาน ต าม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษาและ
น ามาใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่ อพัฒนา
ศักยภาพผู ้เรียนให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
กิจกรรมแนะแนวตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช2551 อีกทั้ งยงับริหารจดัการการ
แนะแนวให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการแนะแนวและ
พฒันาจดัหา รวบรวมส่ือ เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพทนัสมยั 
เพ่ือใชใ้นการจดับริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ ซ่ึงผูว้ิจยั
ศึกษาแลว้ไม่พบและไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของผูอ่ื้น 

ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน พบวา่แตกต่างกนัทั้งโดยรวมและรายดา้น ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 2 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ ง 3 ขนาดมีความรู้ความเขา้ใจใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนวใน

โรงเรียนมธัยมศึกษา ตามแผนแม่บทการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การแนะแนวเหมือนกัน ด้านพฒันา
ผู ้เรียน ครูแนะแนว ผู ้บ ริหาร ครูและบุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู ้เรียนให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ
กิจกรรมแนะแนวตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มีการด าเนินการใช้
กระบ วนการแนะแนวในการ รู้จัก  ดูแลผู ้ เรี ยน 
สนับสนุนให้ครูท่ีท าหนา้ท่ีแนะแนวเขา้รับการพฒันา
เพื่อให้มีคุณวุฒิทางการแนะแนว ด้านพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการการแนะแนว ให้มีครูแนะแนวท่ีผา่น
การอบรมดา้นการแนะแนว ให้ด ารงต าแหน่งครูแนะ
แนวอยา่งนอ้ยโรงเรียนละ 1 คน ซ่ึงผูว้ิจยัศึกษาแลว้ไม่
พบและไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของผูอ่ื้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผู ้วิจัยพบว่า ปัญหาการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและครูผูส้อน  มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนั โดยครูผูส้อนเห็นว่า มีปัญหาการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรียน
มธัยมศึกษามากกวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูแนะแนว 
ทั้งในดา้นพฒันาผูเ้รียน ครูแนะแนว ผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และดา้นพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการการแนะแนว ดงันั้นควรส่งเสริมให้ครูผูส้อนมี
การจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกิจกรรมแนะแนวตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 

 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูบ้ริหารและครูทุกท่าน
เป็นอยา่งสูงท่ีร่วมอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม พร้อม
ทั้ งคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 
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