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สภาพและปัญหาการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การ
แนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานจังหวัดหนองคายและจังหวัด
บึงกาฬ ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและครู ผสู ้ อน และจาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ประกอบด้วยผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น 148 คน ครู แ นะแนว 118 คน และ
ครู ผูส้ อน 291 คน รวมทั้งสิ้ น 557 คน ได้จากการสุ่ มแบบแบ่งชั้น เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตรา
ส่ วนประมาณค่ า 5 ระดับ มี ค วามเชื่ อ มั่น ของสภาพและปั ญ หาเท่ ากับ 0.98 การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ใช้โ ปรแกรมสถิ ติ
สาเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ เพื่อคานวณหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและครู ผสู ้ อน เห็ นสภาพการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การแนะแนวใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา อยูใ่ นระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์
การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน มีความคิดเห็นบางด้านแตกต่าง
กัน และมีปัญหาการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนและครู แนะแนว เห็นว่าอยูใ่ นระดับน้อย ส่วนครู ผสู ้ อนเห็นว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหา
การดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน มี
ความคิดเห็นบางด้านแตกต่างกัน
2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทั้ง 3 ขนาดโรงเรี ยน เห็นสภาพการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมากและรายด้านอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกด้าน ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา แตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน และมีปัญหาการดาเนิ นงาน
ตามยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา โดยรวมและรายด้าน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก เห็ นว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่ วนผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดกลางและใหญ่ เห็ นว่าอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรี ยบเที ยบปั ญ หาการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา แตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน
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3. ครู แนะแนวทั้ง 3 ขนาดโรงเรี ยน เห็ น สภาพการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมากและรายด้านอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกด้าน ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยรวมแตกต่างกันและรายด้านเกือบทุกด้านแตกต่างกัน และมี
ปั ญหาการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โรงเรี ยนขนาดเล็กและโรงเรี ยนขนาดกลาง
มี ปั ญ หาอยู่ในระดับ น้อ ย ส่ วนโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มี ปั ญ หาอยู่ในระดับ ปานกลาง ผลการเปรี ยบเที ยบปั ญ หาการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา แตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน
4. ครู ผูส้ อนทั้ง 3 ขนาดโรงเรี ย น เห็ น สภาพการด าเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การแนะ
แนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา แตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน และมีปัญหาการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การแนะ
แนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านพบว่าโรงเรี ยนขนาดเล็กและโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีปัญหา
อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนโรงเรี ยนขนาดกลาง มีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา แตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน
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.

บทนา
การศึ ก ษาเป็ นปั จจัย ส าคัญ ในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุ ษย์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าและนาสมัย
นั้นต้องอาศัยกาลังคนเป็ นปั จจัยสาคัญและการศึ กษา
เป็ นกระบวนการที่ทาให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนให้สามารถดาเนิ นชีวิตในสังคมได้อย่างมี
สันติสุขและสามารถเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศได้
อย่า งเหมาะสมในแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ งชาติ ฉ บับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ช้ ี ให้เห็ น ถึ ง
ความจาเป็ นในการ ปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒ นา
คุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบ
รู ้ อ ย่ า งเท่ าทั น ให้ มี ความพ ร้ อ ม ทั้ งด้ า น ร่ างกาย
สติ ปั ญ ญา อารมณ์ แ ละสั ง คม สามารถก้า วทั น การ
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ น าไปสู่ สั ง คมฐานความรู ้ ไ ด้อ ย่า ง
มั่น คง แนวการพัฒ นาคนดัง กล่าวมุ่ งเตรี ย มเด็ ก และ
เยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะพร้อม
ทั้งมี สมรรถนะทักษะและความรู ้พ้ืน ฐานที่ จาเป็ นใน
การดารงชี วิตอันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบ
ยัง่ ยืน(แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ในช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), 2554: 3-4)
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการด าเนิ นงานตาม
ยุท ธศาสตร์ ก ารแนะแนวในโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน
จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและครู ผูส้ อน และ
จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการด าเนิ น งานตาม
ยุท ธศาสตร์ ก ารแนะแนวในโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน
จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและครู ผูส้ อน และ
จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสภาพและปั ญ หาการ
ดาเนิ นงานตามยุท ธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึ งกาฬ ตาม
ความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและ
ครู ผสู ้ อน และจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่
ผู ้บ ริ หารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและครู ผู ้ส อนใน
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โรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้นฐานจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึ ง
กาฬ ปี การศึ ก ษา 2557 รวมทั้ง สิ้ น จ านวน 1,509 คน
จาแนกเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จานวน 240 คนครู แนะ
แนวจานวน 168 คนและครู ผสู ้ อนจานวน 1,101 คน
2. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การแนะ
แนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ด้าน ประกอบด้วย
- ด้านพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู แนะแนว
ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
- ด้านพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ
การแนะแนว
- ด้านสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของ
ภาคีเครื อข่าย
วิธีการวิจยั
กลุ่มตัวอย่ าง
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง(Sample Size)
กาหนดทีละกลุ่มทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยใช้ตารางสาเร็ จรู ป
ของเครจซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie& Morgan) และ
กระจายไปตามสั ด ส่ ว นของประชากรและขนาด
โรงเรี ยน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 557 คน จาแนกเป็ น
ผูบ้ ริ หารจานวน 148 คน ครู แนะแนว จานวน 118 คน
และครู ผสู ้ อน จานวน 291 คน
การสุ่ ม ใช้ วิ ธี การสุ่ ม แ บ บ แ บ่ งชั้ น ภู มิ
(Stratified Random Sampling) โดยใช้ ต าแหน่ ง ของ
ประชากรและขนาดของโรงเรี ยนเป็ นเกณฑ์ในการจัด
ชั้ น แ ล ะ ท า ก าร สุ่ ม อ ย่ า ง ง่ า ย (Simple Random
Sampling) ด้วยวิธีจบั สลากที ละชั้น ให้ได้จานวนครบ
ตามสัดส่วนในแต่ละขนาดโรงเรี ยนที่กาหนดไว้

ขนาดโรงเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ตอนที่ 2 สภาพและปั ญหาการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ
การสร้ างเครื่ องมือ
1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพื่อ
ใช้ในการวิจยั จากหนังสื อ ตาราและเอกสารงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์ลกั ษณะของข้อมูล โดย
วิเคราะห์จากนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร เพื่อนามา
สร้างแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อขอคาแนะนาและข้อคิดเห็น แล้ว
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
เสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา(Content Validity) และนาผลการพิจารณา
ของผูเ้ ชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item-objective Congruence : IOC) การวิจยั ครั้งนี้
แบบสอบถามมีค่า IOC รายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.6 ถึง 1.00
5. แล้วนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.98
6. นาแบบสอบถามทั้งฉบับตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเครื่ องมืออีกครั้งหนึ่ง แล้วนาไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
7.
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้ วิ จั ย ข อห นั งสื อจากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถึงผูอ้ านวยการเขต สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
หนองคายและจังหวัดบึ งกาฬ เพื่อขอความอนุเคราะห์

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ถามเกี่ยวกับเพศ วุฒิการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่และ
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HMP26-5
ให้ อ อ ก ห นั งสื อ ข อ ค วาม ร่ วม มื อ ใน ก ารต อ บ
แบบสอบถามไปยังโรงเรี ยนต้นสังกัด ให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามก าหนด 3 วัน และให้ ร วบรวม
แบบสอบถามส่ ง คื น ภายใน 1 สั ป ดาห์ เมื่ อ ครบ 1
สัปดาห์ ปรากฏว่าได้รับ แบบสอบถามกลับคื นมาไม่
ครบจึ งติ ดตามด้วยตนเอง ผูว้ ิจัยได้รับ แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์กลับคืนทั้งหมดจานวน 557 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 100 จากนั้นนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนสถานภาพของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ในตอนที่ 1 ใช้ วิ ธี แ จกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิ/ปั ญหา
การปฏิบตั ิการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์การแนะแนว
ในโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาโดยใช้ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. เป รี ยบ เที ยบ ส ภ าพ แ ล ะ ปั ญ ห า ก าร
ดาเนิ นงานตามยุท ธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยน
มัธยมศึ กษา โดยใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทาง
เดี ย ว (One way Analysis of Variance) เมื่ อ พบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ผูว้ จิ ยั จะ
นาค่าเฉลี่ยมาเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ตาม
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1
ซึ่ งเป็ นสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามมาแจกแจง
ความถี่และร้อยละ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่ เป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ เป็ น
เพศชาย (ร้อยละ 79.73) ครู แนะแนวกับครู ผูส้ อนส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ75.42 และ 64.60) ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ย นกั บ ครู แ นะแนวส่ ว นใหญ่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
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ระดับ สู ง กว่า ปริ ญ ญาตรี (ร้ อ ยละ 82.43 และ 81.36)
และครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึ กษาระดับปริ ญญา
ตรี (ร้อยละ 64.26) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ วนมากปฏิบัติ
หน้าที่อยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก (ร้อยละ 44.59) ครู แนะ
แนวส่ วนมากปฏิ บัติหน้าที่ อยู่ในโรงเรี ยนขนาดกลาง
(ร้อยละ 39.83) และครู ผสู ้ อนส่วนมากปฏิบตั ิหน้าที่อยู่
ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ (ร้อยละ 58.42)
ผลการศึ ก ษาสภาพการด าเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ตาม
ความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและ
ครู ผู ้ส อน โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก (x̅ = 3.93, 3.99
และ 3.91 ตามลาดับ) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและ
ครู ผสู ้ อนอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ตาม
ความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและ
ครู ผู ้ส อน พบว่ า โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู แนะ
แนว ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง แตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ท างสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 และด้ า น
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึ ก ษาปั ญหาการด าเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ตาม
ความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและ
ครู ผูส้ อน พบว่า โดยรวมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับครู แนะ
แนวเห็ น ว่า มี ปั ญ หาอยู่ใ นระดับ น้ อ ย (x̅=2.41,2.26
ตามลาดับ ) และครู ผูส้ อนเห็ นว่ามี ปั ญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x̅=2.52) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้ า นพั ฒ นาผู ้เรี ยน ครู แนะแนว ผู ้บ ริ หาร ครู และ
บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องกับด้านพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการการแนะแนว ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับครู แนะแนว
มีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อยทุกด้าน และครู ผสู ้ อนเห็นว่า
มีปัญหาอยูใ่ นระดับอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน และ

HMP26-6
ด้ า นสนั บ สนุ น การมี ส่ วนร่ วมของภาคี เ ครื อข่ า ย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและครู ผสู ้ อน เห็ นว่ามี
ปั ญหาอยูใ่ นระดับน้อย
ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการดาเนินงานตาม
ยุท ธศาสตร์ ก ารแนะแนวในโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา
โดยรวม มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าด้านพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู แนะแนว ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุ ค ลากรที่ เกี่ ยวข้อ งแตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ.01
ผลการศึ ก ษาสภาพการด าเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จาแนกตามขนาด
โรงเรี ยน โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.72,
4.00 และ 4.28 ตามล าดับ ) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู แนะแนว ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรที่ เกี่ ยวข้องกับด้านพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการการแนะแนว ทุกโรงเรี ยนทุกขนาด อยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน และด้านสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของภาคี
เครื อข่าย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเห็นว่าโรงเรี ยนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ อยู่ในระดับมาก ส่ วนโรงเรี ยนขนาด
เล็กผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเห็นว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จาแนกตามขนาด
โรงเรี ยนโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ทุ กด้านแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ
.01
ผลการศึ ก ษาปั ญหาการด าเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ตาม
ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จาแนกตามขนาด
โรงเรี ย น พบว่า โดยรวมโรงเรี ย นขนาดกลางและ
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ มี ปั ญ หาอยู่ในระดับ น้อ ย ส่ ว น
โรงเรี ยนขนาดเล็ก มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅ =
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2.93, 2.18 และ 1.65 ตามลาดับ) เมื่ อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่าทุ กด้าน โรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ มี ปั ญ หาอยู่ในระดับ น้อ ย ส่ ว นโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ตาม
ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จาแนกตามขนาด
โรงเรี ยนโดยรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ทุ กด้านแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ
.01
ผลการศึ ก ษาสภาพการด าเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ตาม
ความคิ ดเห็ นของครู แนะแนว จาแนกตามขนาดของ
โรงเรี ยน พ บว่ า โดยรวมอยู่ ใ น ระดั บ มาก (x̅ =
4.00,4.21 และ 3.75 ตามลาดับ ) เมื่ อพิ จารณาเป็ นราย
ด้าน ด้านพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู แนะแนว ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องพบว่า ครู แนะแนวเห็นว่าทุกขนาด
โรงเรี ย นอยู่ใ นระดับ มาก ด้า นพัฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริ หารจัดการการแนะแนวพบว่า ครู แนะแนวเห็ นว่า
ทุกขนาดโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก ด้านสนับสนุนการ
มีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย พบว่าในโรงเรี ยนขนาด
เล็กและโรงเรี ยนขนาดกลาง ครู แนะแนวเห็นว่า อยูใ่ น
ระดับมาก ส่วนโรงเรี ยนขนาดใหญ่ครู แนะแนวเห็นว่า
อยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ตาม
ความคิ ด เห็ น ของครู แ นะแนว จ าแนกตามขนาด
โรงเรี ยนโดยรวม พบว่าแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านพัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจัด การการแนะแนว
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ด้ า นสนั บ สนุ น การมี ส่ วนร่ วมของภาคี เ ครื อข่ า ย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

HMP26-7
ผลการศึ ก ษาปั ญหาการด าเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ตาม
ความคิ ด เห็ น ของครู แนะแนว จ าแนกตามขนาด
โรงเรี ยน พบว่ า โดยรวมโรงเรี ยนขนาดเล็ ก และ
โรงเรี ย นขนาดกลาง มี ปั ญ หาอยู่ในระดับ น้อ ย ส่ ว น
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̅
= 2.19, 1.76 และ 2.84 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า ด้านพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู แนะแนว ผูบ้ ริ หาร ครู
และบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้อ ง พบว่าโรงเรี ย นทุ กขนาด มี
ปั ญหาอยูใ่ นระดับน้อย ด้านพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการการแนะแนวกับด้านสนับสนุ นการมีส่วนร่ วม
ของภาคีเครื อข่าย พบว่าโรงเรี ยนขนาดเล็กกับโรงเรี ยน
ขนาดกลาง มี ปั ญ หาอยู่ในระดับ น้ อ ย และโรงเรี ย น
ขนาดใหญ่ มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึก ษา ตาม
ความคิ ด เห็ น ของครู แ นะแนว จ าแนกตามขนาด
โรงเรี ยนโดยรวม พบว่าแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ทุ กด้านแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ
.01
ผลการศึ ก ษาสภาพการด าเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ตาม
ความคิ ด เห็ น ของครู ผู ้ส อน จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรี ยน พบว่าทุกขนาดโรงเรี ยน มีสภาพอยูใ่ นระดับ
ม าก (x̅ = 3.75, 3.82 แ ล ะ 4.01 ต าม ล าดั บ ) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกขนาดโรงเรี ยน มีสภาพ
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ตาม
ความคิดเห็นของครู ผสู ้ อน จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
โดยรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่าทุ ก ด้า น
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ผลการศึ ก ษาปั ญหาการด าเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ตาม
ความคิดเห็ นของครู ผสู ้ อน จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
พบว่าโดยรวมโรงเรี ยนขนาดเล็กกับ โรงเรี ย นขนาด
ใหญ่ มี ปั ญ หาอยู่ใ นระดับ ปานกลาง และโรงเรี ย น
ขนาดกลาง มี ปัญหาอยู่ในระดับน้อย (x̅ = 2.70, 2.11
และ 2.52 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้ า นพั ฒ นาผู ้เรี ยน ครู แนะแนว ผู ้บ ริ หาร ครู และ
บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้อ ง พบว่ า โรงเรี ยนขนาดเล็ ก กั บ
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ มี ปั ญ หาอยู่ในระดับ ปานกลาง
และโรงเรี ยนขนาดกลางมีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย ด้าน
พัฒนาคุณ ภาพการบริ หารจัดการการแนะแนว พบว่า
โรงเรี ยนขนาดเล็ก มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง และ
โรงเรี ยนขนาดกลางกับโรงเรี ยนขนาดใหญ่ มีปัญหาอยู่
ในระดับน้อย และด้านสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของ
ภาคี เครื อ ข่ าย พบว่า โรงเรี ย นขนาดเล็ ก กับ โรงเรี ย น
ขนาดใหญ่ มี ปั ญ หาอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง และ
โรงเรี ยนขนาดกลาง มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ตาม
ความคิดเห็ นของครู ผสู ้ อน จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
โดยรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านพัฒนา
ผู ้เรี ยน ครู แนะแนว ผู ้บ ริ หาร ครู และบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้อง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และด้านพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการการแนะ
แนวกับด้านสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ผลการศึ ก ษาสภาพการด าเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ตาม
ความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและ
ครู ผู ้ส อน อยู่ในระดับ มากทั้ง โดยรวมและรายด้า น
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู แนะแนว

HMP26-8
และครู ผูส้ อน ได้นาเอาแผนแม่บทการดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ทั้ง 3
ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู แนะแนว ผูบ้ ริ หาร ครู
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการการแนะแนวและด้านสนับสนุนการมีส่วนร่ วม
ของภาคี เครื อ ข่ าย เอามาด าเนิ น การตามยุท ธศาสตร์
เช่น จัดทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิ จกรรมแนะแนวตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 จัดให้มีบริ การแนะแนวแก่ผูเ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึง จึ ง
ท าให้สภาพการดาเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ การแนะ
แนวในโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา อยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจารึ ก (2548: 100-101) ได้
ศึ กษาความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษา ครู ผูท้ า
หน้ า ที่ หั ว หน้ า ฝ่ ายแนะแนวและครู ต่ อ การบริ ห าร
จัด การแนะแนวของสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 พบว่า
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก
ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ ก ษา ตาม
ความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและ
ครู ผูส้ อน พบว่าสภาพการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์
การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู แ นะแนวและครู ผู ้ส อนมี
ความคิดเห็ นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าแตกต่างกัน 2 ด้าน คือด้านพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู แนะ
แนว ผูบ้ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้อ งและด้า น
สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี เครื อ ข่ า ย ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและครู ผูส้ อนมีความรู ้
ความเข้าใจในการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การแนะ
แนวในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา ตามแผนแม่ บ ทการ
ดาเนิ นงานตามยุท ธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษากันเป็ นอย่างดี ทั้งการสนับสนุนให้ครู ที่ทา
หน้ า ที่ แ นะแนวเข้า รั บ การพัฒ นาเพื่ อ ให้ มี คุ ณ วุ ฒิ
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ทางการแนะแนว การจั ด ตั้ งคณ ะกรรมการการ
ดาเนิ นงานระบบสารสนเทศทางการแนะแนว รวมถึง
ศึ ก ษาวิจัย เชิ งปฏิ บัติ การ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เผยแพร่
ตลอดจนน าผลงานวิ จัย ไปใช้พ ัฒ นางานแนะแนว
พัฒ นาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน จึ งท าให้สภาพการด าเนิ น งาน
ตามยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา
ตามความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน ครู แนะแนว
และครู ผสู ้ อนไม่แตกต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั ศึกษาแล้วไม่พบ
และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของผูอ้ ื่น
ผลการศึ ก ษาปั ญหาการด าเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ตาม
ความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและ
ครู ผสู ้ อน พบว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู แนะแนวเห็น
ว่ามี ปั ญ หาอยู่ในระดับ น้อย ทั้งโดยรวมและรายด้าน
ส่ วนครู ผูส้ อนเห็ น ว่ามี ปั ญ หาอยู่ในระดับ ปานกลาง
ยกเว้นด้านสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย
เห็ นว่ามีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู แนะแนวมีการดาเนินงานตาม
ยุท ธศาสตร์ ก ารแนะแนวในโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา
มากกว่าครู ผูส้ อน โดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู แนะ
แนวได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิ จกรรมแนะแนว
ตาม ห ลั ก สู ต รแกน กลางการศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ดาเนิ น การใช้ห ลักการแนะ
แน วใน การรู ้ จั ก ดู แลผู ้ เ รี ยน ได้ ด าเนิ น การใช้
กระบวนการแนะแนวในการรู ้จกั ดูแลผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูว้ ิจยั
ศึกษาแล้วไม่พบและไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของผูอ้ ื่น
ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ตาม
ความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและ
ครู ผสู ้ อน พบว่าปั ญหาการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์
การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ยน ครู แ นะแนวและครู ผู ้ส อน
โดยรวมมี ความคิ ดเห็ นแตกต่างกัน เมื่ อพิ จารณาเป็ น
รายด้านพบว่าแตกต่างกันเพียงด้านเดียวคือด้านพัฒนา
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ผู ้เรี ยน ครู แนะแนว ผู ้บ ริ หาร ครู และบุ ค ลากรที่
เกี่ ยวข้อง ซึ่ งสอดคล้องกับสมมุ ติฐานการวิจัยข้อที่ 1
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู แนะแนว
และครู ผสู ้ อน มีบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบแตกต่างกัน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่สนับสนุนการติดตาม
คุ ณ ภาพผู ้เรี ย นจากการจัด บริ ก ารกิ จ กรรมแนะแนว
ก าห น ดภาระงาน ให้ ครู แน ะแน วมี บ ท บ าท ใน
กระบวนการแนะแนวในสถานศึ กษา ท าให้มุ ม มอง
ของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ยน ครู แ นะแนวและครู ผู ้ส อน
แตกต่างกัน ซึ่งผูว้ จิ ยั ศึกษาแล้วไม่พบและไม่สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของผูอ้ ื่น
ผลการศึ ก ษาสภาพการด าเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ตาม
ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จาแนกตามขนาด
โรงเรี ย น พบว่าทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านสนับสนุนการมีส่วนร่ วม
ของภาคี เครื อ ข่ ายในโรงเรี ย นขนาดเล็ก อยู่ใ นระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนมี
ค วาม ต ระ ห นั กใน การน าก ารด าเนิ น งาน ต าม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาและ
น ามาใช้ ใ นการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
ศัก ยภาพผู ้เรี ย นให้ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข อง
กิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช2551 อี กทั้งยังบริ หารจัดการการ
แนะแนวให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการแนะแนวและ
พัฒนาจัดหา รวบรวมสื่ อ เครื่ องมือที่มีคุณภาพทันสมัย
เพื่อใช้ในการจัดบริ การแนะแนวทั้ง 5 บริ การ ซึ่ งผูว้ ิจยั
ศึกษาแล้วไม่พบและไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของผูอ้ ื่น
ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ตาม
ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จาแนกตามขนาด
โรงเรี ยน พบว่าแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ สมมติ ฐ านข้อ ที่ 2 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนทั้ง 3 ขนาดมี ความรู ้ความเข้าใจใน
การด าเนิ นงานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารแนะแนวใน
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โรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ตามแผนแม่บ ทการดาเนิ น งาน
ตามยุท ธศาสตร์ ก ารแนะแนวเหมื อนกัน ด้านพัฒ นา
ผู ้เรี ยน ครู แนะแนว ผู ้บ ริ หาร ครู และบุ ค ลากรที่
เกี่ ย วข้อ ง ได้มี ก ารจัด ท าแผนปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ พัฒ นา
ศัก ยภาพผู ้เรี ย นให้ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข อง
กิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๑ มี ก ารด าเนิ น การใช้
กระบ วน การแน ะแน วใน การรู ้ จั ก ดู แ ลผู ้ เ รี ยน
สนับสนุ นให้ครู ที่ทาหน้าที่ แนะแนวเข้ารับการพัฒนา
เพื่อให้มีคุณวุฒิ ทางการแนะแนว ด้านพัฒ นาคุ ณภาพ
การบริ หารจัดการการแนะแนว ให้มีครู แนะแนวที่ผา่ น
การอบรมด้านการแนะแนว ให้ดารงตาแหน่ งครู แนะ
แนวอย่างน้อยโรงเรี ยนละ 1 คน ซึ่ งผูว้ ิจยั ศึกษาแล้วไม่
พบและไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของผูอ้ ื่น
ข้ อเสนอแนะ
ผู ้ วิ จั ย พบว่ า ปั ญ หาการด าเนิ นงานตาม
ยุท ธศาสตร์ ก ารแนะแนวในโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา
ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน ครู แนะแนวและครู ผูส้ อน มี ความ
คิดเห็ นแตกต่างกัน โดยครู ผูส้ อนเห็ นว่า มีปัญหาการ
ดาเนิ นงานตามยุท ธศาสตร์ การแนะแนวในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษามากกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู แนะแนว
ทั้งในด้านพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู แนะแนว ผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และด้านพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการการแนะแนว ดังนั้นควรส่ งเสริ มให้ครู ผูส้ อนมี
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิ จกรรมแนะแนวตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หารและครู ทุกท่าน
เป็ นอย่างสูงที่ร่วมอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม พร้อม
ทั้ง คณาจารย์บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
อุดรธานี
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