ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาเภอปากชม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
PROBLEMS AND SOLOTIONS TO THE GUIDANCE SYSTEM IN THE BASIC
EDUCATION INSTITUTION IN PAKCHOM DISTRICT UNDER LOEI PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1
ยุทธพล ศรีพล1 ภควรรณ ลุนสำโรง2
บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษำปัญหำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำ ขั้นพื้นฐำนอำเภอ
ปำกชม ตำมควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบปัญหำระบบกำรแนะแนวในโรงเรียน ตำมควำมคิดเห็นของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึก ษำประถมศึกษำเลย เขต 1
จำแนกตำมตำแหน่งหน้ำที่ ประสบกำรณ์ทำงำน และขนำดของโรงเรียน 3) เพื่อศึกษำแนวทำงแก้ไขกำรบริหำรระบบ
กำรแนะแนวในโรงเรียน ตำมควำมคิดเห็น ของข้ำรำชกำรครูและบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำในอำเภอปำกชม สังกั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม วิเครำะห์ข้อมูลโดยหำ
ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที (t-test) และกำรทดสอบค่ำเอฟ (F-test)
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ปัญหำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 1 โดยภำพรวม และรำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง 4 ด้ำน และระดับน้อย 2 ด้ำน ด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรแนะแนว รองลงมำได้แก่ กำรดำเนินงำนแนะแนวให้เกิด
ควำมต่อเนื่องและยั่งยืน และด้ำนด้ำนกำรจัดระบบบริหำรและระบบข้อมูล สำรสนเทศเพื่อกำรแนะแนว ตำมลำดับ
ส่วนด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้ำนกำรกำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ์ และแผนพัฒนำคุณภำพงำนแนะแนว
2. ปัญหำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำนเมื่อจำแนกตำมตำแหน่งหน้ำที่ไม่แตกต่ำงกัน ที่ระดับนัยสำคัญ .05
3. ปัญหำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 1 จำแนกตำมประสบกำรณ์ทำงำน โดยภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน ที่ระดับนัยสำคัญ .05
4. ปัญหำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 1 จำแนกตำมขนำดโรงเรียน โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน
นักศึกษำหลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์และศิลปะศำสตร์ วิทยำลัยนครรำชสีมำ
อีเมล: yootthapol.sri@loei1.go.th
2 อำจำรย์ ภำควิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ วิทยำลัยนครรำชสีมำ อีเมล: dr.phakhawan@nmc.ac.th
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5. แนวทำงแก้ไขระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำนอยู่ในระดับน้อยทุกด้ำน
6. แนวทำงแก้ไขระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำนเมื่อจำแนกตำมตำแหน่งหน้ำที่ไม่แตกต่ำงกัน
7. แนวทำงแก้ไขระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 จำแนกตำมประสบกำรณ์ทำงำน โดยภำพรวมและรำยด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน
8. แนวทำงแก้ไขระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 จำแนกตำมขนำดโรงเรียน โดยภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน
คาสาคัญ : แนะแนว , กำรศึกษำ, กำรแก้ปัญหำ
Abstract
The objectives of this research are 1) to study problems of the guidance system in
educational institutions. Basic, Pak Chom District According to the opinions of government teachers
and educational personnel in Pak Chom District Under the Office of the Primary Educational Service
Area 1 2) to compare problems with the guidance system in schools According to the opinions of
government teachers and educational personnel in Pak Chom District Under the Primary Education
Service Area Office, District 1, classified by position and duty Work experience And the size of the
school; 3) to study the solution to the administration of the school guidance system. According to
the opinions of government teachers and educational personnel in Pak Chom District Under the
Primary Educational Service Area Office, District 1, the research tool was a questionnaire. The data
were analyzed by looking for frequency, percentage, mean, standard deviation. T-test and F-test
The research results were found that
1. The problem of the guidance system in the basic education institution in Pak Chom
District Under the Office of Primary Education Area 1, overall and each side were at the moderate
level in 4 areas and at least 2 areas, the areas with the highest mean were supervision, monitoring
and evaluation of guidance. Followed by Operation of guidance for continuity and sustainability And
management and information systems organization Guidance information, respectively, the aspects
with the least average value were Target setting, strategy and quality development plan for guidance
2. The problem of the guidance system in the basic education institution in Pak Chom
District Under the primary educational service area office beyond District 1, overall and aspects, when
classified by position and function, were not different. At the significance level .05
3. The problem of the guidance system in the basic educational institution Pak Chom
District Under the Primary Educational Service Area Office, District 1, classified by work experience
Overall and each aspect was no different. At the significance level.05
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4. Problems of the guidance system in the basic educational institution Pak Chom District
Under the Primary Educational Service Area Office, District 1, classified by school size, in general, there
were no differences.
5. Solution to the guidance system in the basic education institutions in Pak Chom District
Under the Primary Educational Service Area Office, District 1, overall and in all aspects at a low level.
The aspect with the highest average was supervision, monitoring and evaluation of the guidance.
Followed by Operation of guidance for continuity and sustainability And the organization of
administrative and information systems Guidance information, respectively, the aspects with the least
average value were Target setting, strategy and quality development plan for guidance
6. Solutions to fix the guidance system in the basic education institutions in Pak Chom
District. Under the primary educational service area office beyond District 1, overall and aspects, when
classified by position and function, were not different.
7. The solution to the guidance system in the basic education institutions in Pak Chom
District. Under the Primary Educational Service Area Office, District 1, classified by work experience
Overall and each aspect No different
8. Solutions to fix the guidance system in the basic education institutions in Pak Chom
District Under the Primary Educational Service Area Office, District 1, classified by school size, in
general, there were no differences.
Keywords : Guidance, education, problem solving
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
กำรเปลี่ยนแปลงของโลกก้ำวผ่ำนจำกศตวรรษที่ 20 เข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 กระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลกได้
ส่งผลกระทบทำงสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและกำรเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพำะ
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรที่ทำให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสำรถึงกันได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นโลกไร้พรมแดน
กำรศึกษำเป็นเสำหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ดังนั้นกำรศึกษำจึงมีบทบำทสำคัญในกำรสร้ำงและเตรียมเยำวชนของชำติเพื่อ
เข้ำสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งกำรจัดกำรศึกษำสำหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นกำรเปลี่ยนแปลงทัศนะจำกกระบวนทัศน์แบบ
ดั้ งเดิ มไปสู่ กระบวนทั ศน์ ใหม่ มี ควำมยื ดหยุ่ น สร้ ำงสรรค์ ท้ ำทำยและซั บซ้ อนเป็ นกำรศึ กษำที่ จะท ำให้ โลกเกิ ดกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทักษะกำรเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มุ่งพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุขบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย ซึ่งนอกจำกกำรพัฒนำ
ผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรู้ที่เป็นพื้นฐำนสำคัญ ซึ่งได้กำหนดไว้ในโครงสร้ำง สำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ คือ สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี ภำษำต่ำงประเทศ แล้วหลักสูตรยังได้กำหนดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนไว้ในโครงสร้ำงอีกด้วย กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1)
กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ และ
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3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ และกำหนดให้งำนแนะแนวเป็นภำรกิจที่สถำนศึกษำจะต้องดำเนินกำร
เพื่อส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียน สร้ำงเสริมทักษะชีวิตให้สำมำรถค้นพบตนเองและพัฒนำได้เต็มตำม
ศักยภำพ กำรแนะแนวจึงเป็นกระบวนกำรที่จะช่วยให้บุคคลรู้จักและเข้ำใจตนเอง เรียนรู้ที่จะเข้ำใจสภำพแวดล้อม
รู้จักวิธีกำรที่จะเผชิญกับปัญหำ ตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง สำมำรถวำงแผนกำรดำเนินชีวิตใน
อนำคตของตนเองได้อย่ำงถูกต้องและปรับตัวเข้ำกับสังคมได้ดี ประสบควำมสำเร็จในกำรประกอบอำชีพ ซึ่งกำรแนะ
แนวมีบทบำทที่สำคัญต่อกำรพัฒนำคน อันเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำสูงสุดให้เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรและกำรจัด
กำรศึกษำแห่งชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระดับประถมศึกษำซึ่งเป็นกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มุ่งพัฒนำผู้เ รียนให้สำมำรถ
พัฒนำคุณภำพชีวิต พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมตำมบทบำทและหน้ำที่ของตนในฐำนะพลเมืองดี ตำมระบอบ
กำรปกครองแบบประชำธิปไตย ซึ่งมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนในกำร
ดำรงชีวิตทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีสุขภำพสมบูรณ์ ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ทำงำนเป็น และดำเนินชีวิตได้อย่ำงมี
ควำมสุข
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรแนะแนวที่ประสบผลสำเร็จของสถำนศึกษำ ปัจจัยที่สำคัญยิ่งคือครูมีกำลังใจในกำร
ทำงำน มีควำมกระตือรือร้น ทุ่มเทแรงกำย แรงใจ และสติปัญญำอย่ำงเต็มที่ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู
ดังกล่ำว ส่วนหนึ่งคือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นผู้มีบทบำทอย่ำงยิ่งในระดับหน่วยปฏิบัติ ที่จะให้กำรกระตุ้นยั่วยุ
ปลุกเร้ำ ท้ำทำย เพื่อให้ครูมีควำมกระตือรือร้นทุ่มเทกับกำรทำงำน พร้อมสนับสนุนให้ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร
ทำงำน ดังนั้นโรงเรียนที่ผู้บริหำรให้ควำมสนใจและสนับสนุนเกี่ยวกับงำนแนะแนว นักเรียนย่อมประสบควำมสำเร็จใน
กำรเรียนในระดับหนึ่ง กำรแนะแนวต้องจัดสำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพำะนักเรียนที่มีปัญหำเท่ำนั้น แต่ต้องจัดให้ครอบคลุม
ชีวิตนักเรียนทุกด้ำน คือ กำรศึกษำ อำชีพ และบุคลิกภำพ ต้องจัดอย่ำงต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติงำนที่แน่นอน โดยให้
สอดคล้องสัมพันธ์กับปัญหำควำมต้องกำรในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต งำนแนะแนวควรมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ทุกด้ำนตรงควำมเป็นจริง เป็นปัจจุบัน ซึ่งสำมำรถช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงตำมควำมต้องกำรทุกคน และควรช่วย
นักเรียนให้สำมำรถนำตนเองและพึ่งตนเองได้ กำรบริหำรจัดกำรแนะแนวในสถำนศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
สถำนศึกษำยังขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแนะแนวที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถโดยตรงด้ำนกำรแนะแนว ขำดควำมต่อเนือ่ ง
ในกำรจัดทำแผนแม่บทเพื่อดำเนินงำนกำรแนะแนวในระดับชำติ ขำดกำรประเมินแผนกำรดำเนินงำนกำรแนะแนวใน
แต่ละระยะอย่ำงรอบด้ำนและลุ่มลึก เพื่อนำผลที่ได้จำกกำรประเมินมำประกอบกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนกำรแนะ
แนวในระยะต่อไปให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ปัญหำด้ำนสื่อ เครื่องมือ ระบบสำรสนเทศทำงกำรแนะแนว
และด้ำนกำรบริหำรระบบกำรแนะแนวในโรงเรียนในทุกระดับ หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรนำแผนกำรดำเนินงำนกำร
แนะแนวไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ใ นทุ ก ระดั บขำดควำมเอำใจใส่ กำรสนั บ สนุน และกำรติ ด ตำมประเมิน ผลอย่ ำงจริ งจั ง
(กระทรวงศึกษำธิกำร, 2554)
จำกสภำพและปัญหำของกำรบริ หำรระบบกำรแนะแนวในโรงเรียนดังกล่ำว ผู้ ศึกษำในฐำนะที่เป็นผู้ มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนแนะแนวในโรงเรียน จึงมีควำมสนใจจะศึกษำควำมคิดเห็นของ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่มีต่อกำรบริหำรระบบกำรแนะแนวในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต
1 เพื่อเป็นกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนแนะแนว และนำผลไปปรับปรุงงำนแนะแนวให้มีประสิทธิภำพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษำระดับปัญหำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอำเภอปำกชม ตำมควำมคิดเห็นของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหำระบบกำรแนะแนวในโรงเรียน ตำมควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 จำแนกตำมตำแหน่งหน้ำที่
ประสบกำรณ์ทำงำน และขนำดของโรงเรียน
3. เพื่อศึกษำระดับแนวทำงแก้ไขกำรบริหำรระบบกำรแนะแนวในโรงเรียน ตำมควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชำกรในกำรดำเนินกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
อำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2563 จำนวน 252 คน
จำแนกตำมตำแหน่งหน้ำที่ เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 27 คน และข้ำรำชกำรครู จำนวน 225 คน
กลุ่มตัวอย่ำงได้จำกประชำกรที่เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
อำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ผู้วิจัยกำหนดขนำดของ
กลุ่มตัวอย่ำง (Sample size) โดยใช้ตำรำงกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของ Krejcie and Morgan (1970) ได้กลุ่ม
ตัวอย่ำง จำนวน 199 คน ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 23 คน และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ จำนวน 176 คน ผู้วิจัยดำเนินกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยกำรใช้กำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random Sampling)
เครื่องมือใช้ในการวิจัย
เครื่องมือใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้สำหรับ สอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับสภำพและปัญหำกำรบริหำรระบบกำรแนะแนวในโรงเรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติกำรสอนในโรงเรียนในอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 โดยสอบถำมทั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น
2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร
(Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพและปัญหำกำรบริหำรระบบกำรแนะแนวในโรงเรียน
มีลักษณะเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตำมมำตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s
scale)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินกำรเก็บข้อมูลตำมขั้นตอนดังนี้
1. ติดต่อขอหนังสือ เพื่อขออนุญำต ให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพื่อกำรทำวิทยำนิพนธ์จำกวิทยำลัยนครรำชสีมำ
2. นำหนังสือขออนุญำต เก็บรวมรวบข้อมูล จำกวิทยำลัยนครรำชสีมำ ไปยื่นต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เขต 1 เพื่อขออนุญำตเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับกำรศึกษำวิจัยจำกสถำนศึกษำในสังกัด
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3. นำหนังสือขออนุญำต เก็บรวมรวบข้อมูล จำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เขต 1 ไปยื่นต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 เพื่อขออนุญำตเก็บ
รวบรวมข้อมูลสำหรับกำรศึกษำวิจัยจำกผู้บริหำรและครูผู้สอน ที่ได้รับกำรสุ่มเป็นตัวอย่ำงพร้อมกับแบบสอบถำมเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งด้วยตนเอง
4. ผู้วิจัยนัดหมำยรับแบบสอบถำมคืน โดยขอรับแบบสอบถำมคืน ตำมวัน เวลำ ที่กำหนด (รับคืน)
การวิเคราะห์ข้อมูล
กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำค่ำควำมถี่ (Frequency) และหำค่ำร้อยละ (Percentage)
ค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) สถิติทดสอบค่ำที (t-test) วิเครำะห์ควำม
แปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) สถิติทดสอบค่ำเอฟ (F-test)
3. วิเครำะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย (Mean) คะแนนของกลุ่มตัวอย่ำง จำแนกตำม ตำแหน่งหน้ำที่และ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน โดยใช้สถิติทดสอบค่ำที (t-test) และจำแนกตำมขนำดโรงเรียน ใช้กำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนทำงเดี ยว (One-way ANOVA) กำรศึ กษำ โดยใช้ สถิ ติ ทดสอบค่ ำเอฟ (F-test) ถ้ ำ ทดสอบพบควำม
แตกต่ำง ก็จะทำกำรทดสอบเป็นรำยคู่ตำมวิธีกำรของ เชพเฟ่ (Scheffé) กรณีที่ควำมแปรปรวนแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ หรือวิธีของดันเนทที 3 (Dunnett T3) กรณีควำมแปรปรวนไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
แล้วนำเสนอเป็นตำรำงประกอบควำมเรียง
สรุปผลการวิจัย
ในกำรศึกษำปัญหำและแนวทำงแก้ไขระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งสิ้น 199 คน มีตำแหน่งหน้ำที่เป็น
ผู้บริหำร 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.55 เป็นครูผู้สอน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 88.44 มีประสบกำรณ์กำรทำงำนน้อย
กว่ำ 10 ปี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 10-20 ปี จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.21 และมำกกว่ำ
20 ปี จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.68 เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก
จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.14 โรงเรียนขนำดกลำงจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.72 และโรงเรียนขนำด
ใหญ่ จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.13
2. ผลการวิเ คราะห์ป ัญ หาระบบการแนะแนวในสถานศึก ษาขั ้น พื ้น ฐานอ าเภอปากชม สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2.1 ปั ญ หำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึก ษำขั ้น พื ้น ฐำนอ ำเภอปำกชม สั งกั ดสำนั กงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 โดยภำพรวม และรำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง 4 ด้ำน และระดับน้อย 2 ด้ำน
2.2 ปั ญ หำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึก ษำขั ้น พื ้น ฐำนอ ำเภอปำกชม สั งกั ดสำนั กงำนเขตพื้ นที่
กำรศึก ษำประถมศึก ษำเลย เขต 1 ด้ำนกำรกำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ์ และแผนพัฒนำคุณภำพงำนแนะแนว โดย
ภำพรวมและรำยข้ออยู่ในระดับน้อยทุกข้อ
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2.3 ปั ญ หำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึก ษำขั ้น พื ้น ฐำนอ ำเภอปำกชม สั งกั ดสำนั กงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ด้ำนกำรบริหำรและระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรแนะแนว โดยภำพรวม อยู่ในระดับ
มำก
2.4 ปั ญ หำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึก ษำขั ้น พื ้น ฐำนอ ำเภอปำกชม สั งกั ดสำนั กงำนเขตพื้ นที่
กำรศึก ษำประถมศึก ษำเลย เขต 1 ด้ำนกำรดำเนินงำนตำมระบบกำรแนะแนวและแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมแนะ
แนว โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำงทุกข้อ
2.5 ปั ญ หำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึก ษำขั ้น พื ้น ฐำนอ ำเภอปำกชม สั งกั ดสำนั กงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรแนะแนว โดยภำพรวมอยู่ในระดับปำน
กลำง
2.6 ปั ญ หำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึก ษำขั ้น พื ้น ฐำนอ ำเภอปำกชม สั งกั ดสำนั กงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ด้ำนกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของระบบกำรแนะแนว โดยภำพรวมอยู่ในระดับน้อ ย
2.7 ปั ญ หำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึก ษำขั ้น พื ้น ฐำนอ ำเภอปำกชม สั งกั ดสำนั กงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ด้ำนกำรดำเนินงำนแนะแนวให้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืน โดยภำพรวมและ
รำยด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำงทุกข้อ
3. ปัญ หาระบบการแนะแนวในสถานศึก ษาขั ้น พื ้น ฐานอ าเภอปากชม สัง กัด ส านัก งานเขต พื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่
ปั ญหำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึ กษำขั้ นพื้ นฐำนอ ำเภอปำกชม สั งกั ดส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำนเมื่อจำแนกตำมตำแหน่งหน้ำที่ไม่แตกต่ำงกัน
4. ผลการเปรี ย บเที ย บปั ญ หาระบบการแนะแนวในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอ าเภอปากชม สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์ทางาน
ปัญหำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึก ษำ
ประถมศึกษำเลย เขต 1 จำแนกตำมประสบกำรณ์ทำงำน โดยภำพรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน
5. ผลการเปรียบเทียบปัญหาระบบการแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาเภอปากชม สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ปัญหำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึก ษำขั้น พื้น ฐำนอ ำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ ก ำรศึก ษำ
ประถมศึก ษำเลย เขต 1 จำแนกตำมขนำดโรงเรียน โดยภำพรวม โรงเรียนขนำดเล็กมีสภำพแตกต่ำงกับโรงเรียนขนำด
กลำง และโรงเรียนขนำดกลำงมีสภำพแตกต่ำงกับโรงเรียนขนำดใหญ่อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่
แตกต่ำงกัน
6. ผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขระบบการแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาเภอปากชม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลกำรวิเครำะห์แนวทำงแก้ไขระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 โดยภำพรวมและรำยด้ำน ตำมกรอบแนวคิดกำรบริหำรระบบกำรแนะแนว
ในโรงเรียนทั้ง 6 ด้ำน ประกอบด้วย กำรกำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ์ และแผนพัฒนำคุณภำพงำนแนะแนว กำรจัดระบบ
บริหำรและระบบข้อมูล สำรสนเทศเพื่อกำรแนะแนว กำรดำเนินงำนแนะแนวและแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมแนะแนว กำร
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นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรแนะแนว กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของระบบกำรแนะแนว และกำรดำเนินงำน
แนะแนวให้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืน
อภิปรายผล
ผลกำรวิจัยปัญหำระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำเลย เขต 1 พบว่ ำ โดยภำพรวมอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย ทั้ ง นี้ อ ำจเป็ น เพรำะว่ ำ นโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำงำนแนะแนว ไว้อย่ำงชัดเจน ทำให้สถำนศึกษำนำไปปฏิบัติได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม อีกทั้งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ได้ดำเนินกำรจัดอบรมให้ครู
แนะแนวในโรงเรียนทุกปีกำรศึกษำ และนิเทศติดตำมกำรดำเนินงำนอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง เพื่อนำควำมรู้
และประสบกำรณ์ที่ได้รับไปพัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักและเข้ำใจตนเองสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545, และพ.ศ.2553 (2) กล่ำวถึงงำนแนะแนวช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและ
เข้ำใจตนเองอย่ำงถูกต้อง รู้ขอบเขตควำมสำมำรถเห็นคุณค่ำของตนรู้ จักใช้วิจำรณญำณในกำรแก้ปัญหำวำงแผนชีวิต
ได้ถูกต้อง สำมำรถปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นได้ และทำให้โรงเรียนสำมำรถบริหำรงำนแนะแนวบรรลุวัตถุประสงค์
ผลกำรวิจัยแนวทำงแก้ไขระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนอำเภอปำกชม สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 โดยภำพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำปัญหำกำรดำเนินงำน
ระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำน้อย จึงทำให้แนวทำงกำรแก้ไขระบบกำรแนะแนวในสถำนศึกษำน้อยตำมไปด้วย
หรืออำจเป็นเพรำะสถำนศึกษำได้ปฏิบัติตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำงำนแนะ
แนว รวมถึงได้จัดทำคู่มือกำรบริหำรระบบงำนแนะแนวไว้อย่ำงชัดเจน ทำให้โรงเรียนสำมำรถบริหำรงำนแนะแนว
บรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อพิจำรณำกรอบแนวคิดกำรบริหำรระบบกำรแนะแนวในโรงเรียน 6 ด้ำน คือ ด้ำนกำรกำหนด
เป้ำหมำย กลยุทธ์ และแผนพัฒนำคุณภำพงำนแนะแนว ด้ำนกำรจัดระบบบริหำรและระบบข้อมูล สำรสนเทศเพื่อ
กำรแนะแนว ด้ำนกำรดำเนินงำนแนะแนวและแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมแนะแนว ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรแนะแนว ด้ำนกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของระบบกำรแนะแนว และด้ำนกำรดำเนินงำนแนะแนว
ให้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืน มีควำมสอดคล้องกั บกำรพัฒนำระบบงำนแนะแนวในโรงเรียน จึงทำให้แนวทำงแก้ไข
ระบบกำรแนะแนวในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 อยู่ในระดับน้อย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีกำรศึกษำกำรบริหำรระบบกำรแนะแนวในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่นหรือ
หน่วยงำนอื่น
2. ควรมีกำรศึกษำตัวแปรอื่นที่คำดว่ำจะส่งผลต่อกำรบริหำรระบบกำรแนะแนวในโรงเรียน เพื่อช่วยให้
กำรศึกษำกำรบริหำรระบบกำรแนะแนวมีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น
3. ควรทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับปัญหำกำรบริหำรระบบกำรแนะแนวในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ในด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ำนกำรดำเนินงำนแนะแนวและแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรมแนะแนว เพื่อแก้ไขปัญหำกำรบริหำรระบบงำนแนะแนวในโรงเรีย นสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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