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รายงานการวิจยั 
  

การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตอ าเภอชัยบาดาล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

Guidance Administration in the Basic Educational Institution of Chaibadan 
District under LopBuri Primary Educational Service Area Office 2 

 
                                                                                                                       พชรกมล  เปียดี1 

สุคนธ์  แพ่งศรีสาร2 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานแนะ
แนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตอ าเภอชัย
บาดาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งและขนาด
สถานศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 236 คนเครื่องมือที่ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามการ
บริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหาเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้
วิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่  ความถี่  ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่า
ที (t-test แบบ independent samples) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test 

แบบ One-way ANOVA) เมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงทดสอบ
เปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีทดสอบของเชฟเฟ
(Scheffe') 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การบริหารงานแนะแนวใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตอ าเภอชัยบาดาล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาลพบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 

2. บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานแนะแนวใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตอ าเภอชัยบาดาล 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 โดยรวมแตกต่าง
กันและด้านให้ค าปรึกษา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

3. บุคลาการที่อยู่ในสถานศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานแนะ

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
2คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
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แนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตอ าเภอชัย
บาดาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 โดยรวม และราย
ด้านทุกด้านแตกต่างกันกลุ่มสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ แตกต่างจากกลุ่มสถานศึกษา
ขนาดกลาง และกลุ่มสถานศึกษาขนาดเล็ก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ : การบริหารงานแนะแนว 
 
Abstract 

This purpose of the research was to 
study and compare guidance administration 
of te basic educational institution in 
Chaibadan district under LopBuri primary 
educational service Area office 2 as 
perceived by personnel that classified by the 
position and the size of educational 
institution. The sample was 236 educational 
institution administrators and teachers in the 
academic year 2015. The data was collected 
by questionnaires about guidance 
administration in the basic educational 
institution with 5 rating scales. The content 
validity was 1.00 and the reliability was 
0.84. The data analysis was used frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test 
(Independent Sample),F-test (One way 
ANOVA), and least significant difference by 
Scheffe’s method. 
 The result of the research revealed 
that; 

 1. Guidance administration of the 
basic educational institution in Chaibadan 
district under LopBuri primary educational 
service Area office 2 as a whole was at the 
high level. 

2. The different position of 
personnel had the opinion to guidance 
administration of the basic educational 
institution in Chaibadan district under 
LopBuri primary educational service Area 
office 2, the overall was not different and the 
counseling was a statistically significant 
difference at.05. 

3. The different educational 
institution size of personnel had the opinion 
to guidance administration of the  basic 
educational institution in Chaibadan district 
under LopBuri primary educational service 
Area office 2, the overall and each aspect 
were different among large, medium and 
small educational institutions by statistically 
significant difference at .05. 
 
Keywords : The Guidance Management 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 เน้นให้จัดการศึกษา เพื่อ
พัฒนานักเรียน ทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 
จริยธรรม โดยครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญใน
การจัดการเรียนรู้และชี้แนะแนวทางการมี
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ระเบียบวินัย มีการจัดการแนะแนวให้กับ
นักเรียนทุกคน โดยจัดให้มีการแนะแนวเป็น
คาบเรียน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูควรเห็น
ความส าคัญของคาบแนะแนวและจัดให้มีการ
เรียนการสอนอย่างเต็มที่และเหมาะสม 
สอดคล้องกับระบบงานแนะแนวของ
โรงเรียน (กรมวิชาการ , 2546)
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้น
การปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 
2552-2561) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมในเรื่องทักษะชีวิตการรู้จัก
ตนเองยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเอง
และผู้อื่นมองตนเองและผู้อื่นในแง่บวก
จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้เคารพสิทธิ
ของตนเองและผู้อื่นรักและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่นและภาคภูมิใจเชื่อมั่นใน
ตนเองและผู้อื่น (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 
2554) 

การแนะแนวเป็นกระบวนการหนึ่ง
ในกิจการนักเรียนที่ให้บริการแก่นักเรียนการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพและเป็นไปตามธรรมชาติดังนั้น
บทบาทของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น
ผู้เรียนผู้สอนผู้บริหารผู้ปกครองฯลฯ ต้อง
เปลี่ยนไปโดยเฉพาะผู้เรียนจะต้องทราบถึง
ความสามารถความถนัดความสนใจของ
ตนเองมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
ตนเองตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา

ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการเรียนของ
ต น เ อ ง ไ ด้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ค ว า ม ถ นั ด
ความสามารถที่มีอยู่รู้วิธีและแหล่งการเรียนรู้
พัฒนาตนเองให้เจริญ ก้าวหน้าอยู่เสมอการ
บริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศราวณี ศรีพั้ว, 2554) 
พบว่า  สถานศึกษายังมองไม่เห็นความส าคัญ
ของการแนะแนวในสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา เองก็ ไม่ ให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมหรืองานแนะแนวเท่าที่ควรนัก  
ปัญหาการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา
รวมถึงโรงเรียนขาดครูแนะแนวที่ปฏิบัติ
หน้าที่โดยตรงการปฏิบัติงานของฝ่ายแนะ
แนว ทั้ง 5 ด้าน จึงยังไม่มีความสมบูรณ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเทพรั งสรรค์
จันทรังษี  (2544) พบว่า การศึกษาระดับ
ประสิทธิผลและปัญหาการจัดบริการแนะ
แนว ในโร ง เ รี ย น ประถมศึ กษ าสั ง กั ด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร 
ใน 5 ด้ าน ตามความคิด เห็นของครู  ครู
ป ร ะ ส า น ง า น แ น ะ แ น ว ใ น โ ร ง เ รี ย น
ประถมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษากับ
โรงเรียนประถมศึกษาที่ไม่ขยายโอกาสทาง
การศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี 
แบ่งออกเป็น 2 เขต ซึ่งสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตอ าเภอชัยบาดาล อยู่ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานแนะแนวที่เป็นการศึกษาในเชิงลึก
นั้ น ยั งมี น้ อ ยอยู่  จ ากสภาพปัญหาและ
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ความส าคัญของการบริหารงานแนะแนวใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังได้กล่าวไปแล้ว
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงมีความสนใจวิจัยการบริหารงาน
แนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
อ าเภอชัยบาดาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 เพื่อเป็น
การประเมินผลของการด าเนินงานแนะแนว
และน าผลไปปรับปรุงงานแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานแนะแนว
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตอ าเภอชัย
บาดาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงาน
แนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
อ าเภอชัยบาดาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จ าแนก
ตามต าแหน่ง และ ขนาดสถานศึกษาของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ขอบเขตของปญัหา 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการบริการ
งานแนะแนวของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 ตามแนวคิด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554) 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

ด้านสารสนเทศด้านการให้ค าปรึกษาด้านการ
จัดวางตัวบุคคลด้านติดตามและประเมินผล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ผู้ บ ริ ห า รสถ านศึ ก ษ า และครู ผู้ ส อนที่
ปฏิบัติงานในสถานศีกษาขั้นพื้นฐานในเขต
อ าเภอชัยบาดาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 447 คน ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และ
มอร์แกน ได้จ านวน 236 คน และสุ่มแบ่งชั้น
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 40
คนครูผู้สอนจ านวน 196 คน และจ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาขนาด
เล็ก 72 คน สถานศึกษาขนาดกลาง 73 คน
และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 91 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับ
ต าแหน่งและขนาดสถานศึกษา มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานแนะแนว
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตอ าเภอชัย
บาดาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีระดับความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ0.84 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ผู้ วิ จั ย ข อ ห นั ง สื อ จ า ก ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาลัย
นครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์น า
แบบสอบถามการวิจัยเก็บข้อมูลกับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จ านวน 236 ชุด ได้แบบสอบถามกลับคืน
จ านวน 202 ชุดคิดเป็นร้อยละ 85.59 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

ต าแหน่งและขนาดสถานศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 4.2 วิเคราะห์การบริหารงานแนะ
แนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตอ าเภอชัย
บาดาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ทั้งโดยรวม ราย
ด้ านและรายข้อ  โดยหาค่ า เฉลี่ ยและค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการ
บริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตอ าเภอชัยบาดาล สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จ าแนกตามต าแหน่งโดยทดสอบค่าที (t-test 
แบบ Independent samples) 

4 . 4  วิ เ คร าะห์ เ ปรี ย บ เที ยบการ
บริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตอ าเภอชัยบาดาล สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  โดยการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test 

แบบ One-way ANOVA) หากพบความ
แตกต่าง ก็หาความแตกต่างโดยวิธีการของ
เชฟเฟ (Scheffe') 
 
สรุปผลการวิจยั 

1. ระดับการบริหารงานแนะแนวใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตอ าเภอชัยบาดาล 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดั บม าก เ มื่ อพิ จ า รณาร า ยด้ าน  โด ย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยการปฏิบัติจากมากไปน้อย 
คือ ด้านรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ด้านติดตามและประเมินผลด้านการจัดวางตัว
บุคคลด้านให้ค าปรึกษาและด้านที่มีการ
ปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านสารสนเทศ  

2.การเปรียบเทียบการบริหารงาน
แนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
อ าเภอชัยบาดาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตาม
ความคิด เห็นของบุคลากรจ าแนกตาม
ต าแหน่ง  โดยภาพรวมและรายด้ านให้
ค าปรึกษา มีระดับการบริหารงานแนะแนวใน
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส าหรับด้านอื่นๆ มีการ
ปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

3. การเปรียบเทียบการบริหารงาน
แนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
อ าเภอชัยบาดาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านต่างๆ 
ได้แก่  ด้านศึกษารวบรวมข้อมูลนักเรียน
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รายบุคคลด้านสารสนเทศ ด้านให้ค าปรึกษา 
ด้ า น ก า ร จั ด ว า ง ตั ว  ด้ า น ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล มีระดับการบริหารงานแนะแนว
ในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาการบริหารงานแนะ

แนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตอ าเภอชัย
บาดาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2รวม 5 ด้าน โดย
ภาพรวมมีระดับการบริหารงานแนะแนวใน
สถานศึกษาอยู่ ระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของปราณี ตันติตระกูล (2557) เมื่อ
แยกพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ในภาพรวม
ด้านที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดคือ ด้าน
ศึกษารวบรวมข้อมูลรายบุคคล อาจเนื่องจาก
วิธีการและขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
นักเรียนนั้นเป็นงานที่มีความส าคัญมากที่สุด 
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อสามารถรู้จัก
นักเรียนมากยิ่ งขึ้น  และสามารถหาทาง
ช่วยเหลือนักเรียนแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้อง
และทันท่วงที ท าให้ทางโรงเรียนควรมีการ
จัดระบบการรวบรวมข้อมูลนักเรียนไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น มีการจัดระเบียนสะสมของ
นักเรียนทุกชั้นมีการเก็บรวมรวบข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลอย่างมีระบบ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอุบล พัคค์สุนทร (2549) 
กล่าวไว้ว่า การเก็บรวมรวบข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลทางโรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว 

ตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการด าเนินงาน
ในระดับมากที่สุด 

2. การเปรียบเทียบการบริหารงาน
แนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
อ าเภอชัยบาดาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า 
บุคลากรที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน มีระดับการ
บริหารงานแนะแนวทั้งภาพรวมและรายด้าน
การให้ค าปรึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอุบล พัคค์สุนทร (2549) กล่าวไว้
ว่า ครูที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน จะมีความคิด
เห็นและบทบาทในการจัดงานแนะแนวใน
โรงเรียน ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร
กับครูผู้สอน มีความเข้าใจและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการให้ค าปรึกษา
ไม่เท่ากัน 

3. การเปรียบเทียบการบริหารงาน
แนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
อ าเภอชัยบาดาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 ตาม
ความคิดเห็นจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา
โดยภาพรวมและในแต่ละด้านพบว่า มีการ
บริหารงานแนะแนวแตกต่างกันอย่างมี
นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  .05 โ ด ย
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดับการบริหารงาน
แนะแนวแตกต่างจากสถานศึกษาขนาดกลาง
และขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดับ
การบริหารงานแนะแนวอยู่ในระดับมากที่สุด 
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2 รายการ คือ งานรวบรวมข้อมูลนักเรียน 
งานการจัดวางตัวบุคคลส่วนสถานศึกษา
ขนาดกลางและขนาดเล็กมีระดับบริหารงาน
แนะแนวอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีจ านวนนักเรียนมาก 
จ า เป็นต้องจัดบุคลากรมาปฏิบัติหน้ าที่
โดยเฉพาะให้เพียงพอกับความต้องการของ
นักเรียนและจบทางการแนะแนวโดยตรง จึง
ท าให้ครูแนะแนวมีความพร้อมในการ
ด าเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอภิษฎา จุลพันธ์ (2550) เรื่อง
สภาพการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และที่
ระดับ .05 ในงานศึกษารวบรวมข้อมูล งาน
สารสนเทศงานให้ค าปรึกษา งานป้องกัน 
ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ งานติดตามและ
ประเมินผล โดยโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่มีสภาพการด าเนินงานแนะแนว
มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก และยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของสมทรง สีสม, สุวรรณา 
โชติสุกานต์และอรสา โกศลานันทกุล (2554) 
เรื่องสภาพการด า เนินการแนะแนวของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี  พบว่า ขนาดของโรงเรียนที่มี
ขนาดที่ แตกต่างกันในภาพรวม มีความ
แตกต่างกันด้านงานสารสนเทศและด้านงาน
ให้ค าปรึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และบางส่วนสอดคล้องกับผลงานการ
วิจัยของนงค์นุช สิงโพธิ์ทอง, ฐิติพร พิชญกุล 
และอรสาจรูญธรรม (2554) เรื่องศึกษาการ

ด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี – สระบุรี 
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันมี
ก า รด า เ นิ น ง านแนะแนวในโร ง เ รี ยน
มัธยมศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า การด าเนินงานแนะแนวใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  

 1.1 ควรส่งเสริมและพัฒนาครูผู้ท า
หน้าที่ เกี่ ยวกับการแนะแนวในด้านงาน
สารสนเทศ ซึ่งโดยภาพรวมสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ยังปฏิบัติอยู่ในระดับที่ต่ ากว่างานด้าน
อื่น ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูในโรงเรียน 
ได้รับการอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการแนะ
แนวอย่างสม่ าเสมอ เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไข 
ปรับปรุงและพัฒนาเกี่ ยวกับหน้าที่ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนพัฒนา
ตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.2 ควรจัดให้มีการนิเทศติดตามผล
การด าเนินงานแนะแนวอย่างสม่ าเสมอเพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารงานแนะแนวให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานแนะ
แนวและการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาควร
จั ด ใ ห้ มี ก า ร อ บ ร ม /สั ม ม น า ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการแนะแนวกระตุ้นให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของงานแนะแนวและสามารถ
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บริหารงานและด าเนินงานแนะแนวได้อย่าง
เหมาะสมทั้งนี้หากผู้บริหารสถานศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานแนะแนว
สามารถที่จะบริหารงานแนะแนวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ

บริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและควรมีการศึกษาความคาดหวังใน

เรื่องบทบาทของครูแนะแนวที่พึงประสงค์
ของนักเรียนในสถานศึกษา 

2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
แนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
อ าเภอชัยบาดาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
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