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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงาน แนะแนวใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 162 คน ครูแนะแนวจ านวน 162 คน และผู้เชี่ยวชาญจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  1) ปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีปัญหาสูงสุดคือด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน รองลงมาคือ ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล 
ด้านบริการสารสนเทศ ด้านบริการติดตามผล และด้านบริการให้ค าปรึกษา ตามล าดับ 2) แนวทางแก้ไขปัญหา
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  1 
ประกอบด้วย 5 ด้านรวมทั้งสิ้น 42 แนวทาง ได้แก่ ด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน จ านวน 8 แนวทาง มี
แนวทางแก้ไขที่ส าคัญเช่น ก าหนดจัดให้มีการประชุมสรุปปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน ด้านบริการสารสนเทศ 
จ านวน 9 แนวทาง มีแนวทางแก้ไขที่ส าคัญเช่น สรุป /รายงานผลการจัดบริการสารสนเทศ ด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพและบุคลิกภาพและการปรับตัวในสังคม ด้านบริการให้ค าปรึกษาจ านวน 10 แนวทาง มีแนวทาง
แก้ไขที่ส าคัญเช่น ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล
จ านวน 8 แนวทาง มีแนวทางแก้ไขที่ส าคัญเช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้พิจารณามอบทุนการศึกษา และ
ด้านบริการติดตามผล จ านวน 7 แนวทาง มีแนวทางแก้ไขที่ส าคัญเช่น ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร เพื่อ
คัดเลือกผู้มีความเหมาะสม โดยทั้งสิ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 18 แนวทาง ระดับมาก 23 
แนวทาง และระดับปานกลาง 1 แนวทาง และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 6 แนวทาง และระดับมาก 
36 แนวทาง 
ค าส าคัญ : การบริหารงานแนะแนว, ปัญหาการบริหารงานแนะแนว, แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานแนะแนว 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study problems and solution  guidelines on guidance  

administration in the schools under  Phranakhon  Si  Ayutthaya Primary Education Service Area 
Office 1.The samples consisted of 162 school administrators, 162 guidance teachers and 30 
educational experts. The research tools were five rating – scaled questionnaires,two . The statistical 
analysis was employed in terms of percentage, mean, and standard deviation. The findings revealed 
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as follows:1) As a whole, the problems of guidance administration were at  moderate levels. When 
each aspect was considered, it revealed that the problems in each aspect were at moderate levels 
ranking the means from the highest to the lowest levels as follows: students’ information 
collection, placement, information, following up and counseling services; and 2)The solution of 
guidelines on guidance administration in the schools consisted 5 aspects with 42 items: students’ 
information collection service (8 items), for example, conference of guidance board to conclude 
problems; information service (9 items), for example, reporting  the performance of information 
service, counseling service (10 items), for example, administrator’s following and evaluating; 
placement service (8 items), for example, assignment board for considering scholarship and 
following up service (7 items), for example, checking personal information of person  to put the 
right job on them. Regarding suitability; eighteen items were at the highest level; twenty - three 
items were at high level  and one item was at  moderate level. For possibility, six items were at the 
highest level and thirty - six  items were  at  high level. 
Key words: guidance  administration, problems  of guidance administration, solution  guidlines on      
                guidance  administration 
 
1. บทน า 

สถานศึกษา นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับนานา
ประเทศ เพราะสถานศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้าง
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีปัญญา ปัญหาสังคมได้ทวี
ความซับซ้อนรุนแรงขึ้นทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมี
ค่านิยมฟุ้งเฟ้อเลียนแบบ การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
การก่ออาชญากรรม การท าแท้งการฆ่าตัวตาย ความ
อ่อนไหวทางจิตใจ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุส าคัญคือ 
บุคคลไม่รู้จักตนเองและสภาพแวดล้อมท่ีดีพอ ขาดทักษะ
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา สามารถปรับตัวในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ จึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาต้องใช้กระบวนการแนะ
แนวเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันช่วยเหลือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน ดังที่ สุขพัชรา ซิ้มเจริญ [1] กล่าวถึง
จุดหมายของการแนะแนวว่า เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มี
ทักษะการด าเนินชีวิตที่มีวุฒิทางอารมณ์  มีศีลธรรม
จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิด  
ตัดสินใจ แก้ปัญหาช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ และ
การพัฒนาตนสู่โลกอาชีพ และการมีงานท ารวมทั้งด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

การบริหารจัดงานแนะแนวให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  
จ าเป็นต้องใช้กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนว  

เพื ่อให้ผู ้เร ียนรู ้จ ักและเข้าใจตนเองสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2545, และพ.ศ.2553 [2] กล่าวถึงงาน
แนะแนวช่วยให้ผู ้เรียนรู ้จ ักและเข้าใจตนเองอย่าง
ถูกต้อง รู ้ขอบเขตความสามารถเห็นคุณค่าของตน
รู้จักใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาวางแผนชีวิตได้
ถูกต้อง สามารถปรับตัวเข้ากับผู ้อื ่นได้  ดังนั ้นทุก
โ ร ง เ ร ีย น จ ึง ค ว รบร ิห า ร ง านแ นะแน ว ให ้บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว การบริหารงานแนะแนวให้
เก ิดส ัมฤทธิ ์ผลอย่างแท้จร ิงทั ้ง ในด้านการพัฒนา
ระบบการแนะแนว และการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
สนองความต้องการความถนัด  ความสามารถของ
ผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนควรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของการแนะแนว  
ดังที ่ กรมวิชาการ  [3] กล่าวไว้ว่า  การที ่จะจัด
การศึกษาให้ตอบสนองความมุ่งหมายและหลักการ
ดังกล่าวได้นั้น  ต้องมีการจัดระบบการบริหารงานที่
ดี ส าหรับระบบและกระบวนการบริหารงานแนะ
แ น ว เ ป ็น ที ่ย อ ม ร ับ แ ล ะ น า ม า ป ฏ ิบ ัต ิก ัน อ ย ่า ง
แพร ่หลายได ้แก ่ การบร ิห าร งานแนะแนวตาม
แนวคิดของเดมมิ่ง (Edward Deming) น ามาใช้
บริหารการแนะแนวโรงเรียน ดังที่ สมคิด บางโม ได้
อธิบายว่า เดมมิ่งประยุกต์ทฤษฎีบริหารของกูลิค 
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และเออร์วิค (Luther Gulick and Lyndon 
Urwick) ให้สั้นลงเรียกว่า วงจรเดมมิ่ง (Deming  
cycle) [4]      

จากการศึกษางานวิจัยและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับปัญหา
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน ซึ่งปัญหาส่วนมากที่พบ
ได้แก่ ไม่มีการก าหนดแผนการแนะแนวหรือนโยบายไว้ ไม่
มีการจัดท าโครงการปฏิบัติการแนะแนวไม่มีปฏิทิน
ปฏิบัติการแนะแนวรายปี ไม่มีการประชุมการแนะแนว ไม่มี
การก าหนดบทบาทครูแนะแนว ไม่มีการนิเทศติดตามและ
ปัญหาประเมินผลการปฏิบัติการแนะแนว ปัจจัยการ
บริหารและการจัดระบบงาน ครูแนะแนวมีภาระงานมาก 
และต้องรับผิดชอบหน้าที่อ่ืนๆ [5]  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ในด้านการบริการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล การ
บริการสารสนเทศ การบริการให้ค าปรึกษา การบริการจัด
วางตัวบุคคล และการบริการติดตามผล ว่าในแต่ละด้านมี
ประเด็นปัญหาสูงสุดในเรื่องใดและจะมีแนวทางแก้ปัญหา 
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงาน เพื่อจะ
น าความรู้ที่ ได้จากการศึกษาสะท้อนปัญหาให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบและน าเสนอเป็นแนวทางในการแก้ไข
และพัฒนาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

 
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1  
 
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานแนะ
แนวโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 
 
 
 
 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 หน่วยในการวิเคราะห์ 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่
ใช้ในขั้นการศึกษาปัญหาการบริหารงานแนะแนว และ
กลุ่มที่ ใ ช้ในขั้นการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานแนะแนว ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
3.2.1 ขั้นศึกษาปัญหาการบริหารงานแนะแนว 
3.2.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 192 คน 
และครูแนะแนว จ านวน 192 คน รวม 384 คน 
3.2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 162 คน 
และครู แนะแนว จ านวน 162 คน รวม 324 คน ได้มา
จากตามสูตรการค านวณของ ทาโร่ยามาเน่ [6] โดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
3.2.2 ขั้นศกึษาแนวทางแก้ไขปญัหาการบริหารงาน
แนะแนว 
3.2.2.1 ประชากร ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ จ านวน 21 คน 
ผู้บริหาร 192 และครูแนะแนว จ านวน 192 คน ตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
3.2.2.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง
กับงานหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารที่
มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนไม่น้อยกว่า10 ปี และครู
แนะแนวที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานแนะแนวไม่น้อย
กว่า10 ปี  โดยอัตราส่วน 10:10:10 รวมทั้งสิ้น จ านวน 
30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 
4. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 2 ฉบับ  โดยใช้
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  

โดยแบบสอบถามฉบับที่ 1 การศึกษาปัญหาการ
บริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สร้าง
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จากแนวคิดทฤษฎีการบริหารงานแนะแนวแล้วน าไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ  

แบบสอบถามฉบับท่ี 2 การศึกษาแนวทางแก้ไขการ
บริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สร้างจาก
การน าปัญหาสูงสุดของแต่ละด้านมาหาแนวทางแก้ไขโดย
ยึดหลักทฤษฎีการบริหารงานแนะแนวตามข้อปัญหา
ดังกล่าวเป็นส าคัญแล้วได้น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ   

 
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( x )  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
6. สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 สามารถ
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้   
 
6.1 ปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน โดย
ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหา
มากที่สุด คือ ด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน และ
ด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ด้านบริการให้ค าปรึกษา 
เมื ่อพ ิจารณาปัญหารายข ้อของแต ่ละด ้าน  พบว ่า 
ประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดในแต่ละด้าน 
มีดังนี้   
6.1.1 ด้านบริการรวบรวมข้อมูล ผู้ เรียนรายบุคคล 
ปัญหาสูงสุดคือการเยี่ยมบ้านนักเรียนท่ีท าให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ท่ีเป็นจริง  
6.1.2 ด้านบริการสารสนเทศ ปัญหาสูงสุดคือการจัดหา
แหล่งข้อมูลความรู้ด้ านการศึกษาอาชีพและด้าน
บุคลิกภาพการปรับตัวในสังคมที่ทันสมัยหลากหลาย 
และเพียงพอต่อนักเรียน  
6.1.3 ด้านบริการให้ค าปรึกษา ปัญหาสูงสุดคือการ
มอบหมายให้บุคลากรด าเนินการให้ค าปรึกษา  
6.1.4 ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล ปัญหาสูงสุดคือการ
ตรวจสอบผู้เรียนเพื่อคัดเลือกผู้เรียนเข้ารับทุนการศึกษา 
6.1.5 ด้านการบริการติดตามผล ปัญหาสูงสุดคือการ
แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนบริการติดตามผล 

6.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานแนะแนว
ในโรงเ รียนสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 42 แนวทาง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด จ านวน 18 แนวทาง ระดับมาก จ านวน 23 
แนวทาง และระดับปานกลาง จ านวน 1 แนวทาง ส าหรับ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 6 แนวทาง และระดับ
มาก จ านวน 36 แนวทาง ซึ่งผู้วิจัยจะได้แสดงรายละเอียด
ไว้เฉพาะแนวทางทางที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
สูงสุด 3 อันดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
6.2.1 ด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน มีแนวทาง
แก้ไขปัญหา จ านวน 8 แนวทาง โดยมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดจ านวน 5 แนวทาง ระดับมากจ านวน 3 
แนวทาง และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 8 แนวทาง มี
ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความ
เป็นได้โดยรวมอยู่ ในระดับมาก โดยแนวทางที่มีความ
เหมาะสมสูงสุด คือ 1) ก าหนดจัดให้ประชุมสรุปปัญหาและ
อุปสรรคร่วมกัน 2) ครูผู้รับผิดชอบออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ตามแผนก าหนด และ 3) การรายงานผลการปฏิบัติการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามล าดับ ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไป
ได้สูงสุด คือ 1) มีการรายงานผลการปฏิบัติเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 2) น าปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งต่อไป และ 3) ครู
ผู้รับผิดชอบออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามแผนก าหนด 
ตามล าดับ 
6.2.2 ด้านบริการสารสนเทศ มีแนวทางแก้ไขปัญหา   
จ านวน 9 แนวทาง โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด จ านวน 5 แนวทาง และระดับมาก จ านวน 4 
แนวทางส าหรับความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด 
จ านวน 2 แนวทาง และระดับมาก จ านวน 7 แนวทาง มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากโดยแนวทางที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ 1) สรุป/
รายงานผลการจัดบริการสารสนเทศด้านการศึกษา ด้าน
อาชีพและบุคลิกภาพ การปรับตัวในสังคม 2) จัดท าแบบ
ตรวจสอบความเพียงพอสื่ออิ เล็คทรอนิค หนังสือ 
สิ่งพิมพ์ เอกสาร ให้บริการสารสนเทศ ด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพและด้านบุคลิกภาพ และ 3) ส ารวจ
แหล่งข้อมูลความรู้ที่มีความเหมาะสมต่อการน ามา
จัดบริการด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และการบุคลิกภาพ
การปรับตัวในสังคม ตามล าดับ   
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ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงสุด คือ 1)ก าหนดให้
มีการน าปัญหาและอุปสรรคมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการ
จัดบริการสารสนเทศด้านการศึกษาด้านอาชีพ และ
บุคลิกภาพการปรับตัวในสังคม 2) ก าหนดสถานที่จัดบริการ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ด้านอาชีพและด้าน
บุคลิกภาพการปรับตัวในสังคม และ 3) ออกค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานจัดหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ตามล าดับ 

    
6.3 ด้านบริการให้ค าปรึกษา มีแนวทางแก้ไขปัญหา  
จ านวน 10 แนวทาง โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 2 แนวทาง ระดับมาก จ านวน 7 แนวทาง 
และระดับปานกลาง จ านวน 1 แนวทาง ส าหรับความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 3 แนวทาง  
ระดับมาก จ านวน 7 แนวทาง มีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยแนวทางที่
มีความเหมาะสมสูงสุด คือ 1) ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา 2) ประเมินความพึง
พอใจในการเข้ารับบริการของนักเรียน และ 3) ออก
ค าสั่ งแต่งตั้ งบุคลากรปฏิบั ติหน้าที่ ให้ค าปรึกษา  
ตามล าดับ ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงสุด คือ  
1) คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
2) ออกค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษา    
และ 3) ศึกษาแนวทางการด าเนินงานของบุคลากรผู้ให้
ค าปรึกษา ตามล าดับ   
     
6.4 ด้านการบริการจัดวางตัวบุคคล มีแนวทางแก้ไข
ปัญหา จ านวน 8 แนวทาง โดยมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จ านวน 3 แนวทาง และระดับมาก  
จ านวน 5 แนวทาง ส าหรับความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด จ านวน 1 แนวทาง และระดับมาก  จ านวน 
7 แนวทาง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยแนวทางที่มีความเหมาะสม
สูงสุด คือ1) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้พิจารณามอบ
ทุนการศึกษา 2) จัดประชุมเพื่อทางแก้ไขพัฒนาการ
คัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาในครั้งต่อไป และ 3) 
ติดตามผลการตรวจสอบนักเรียนเพื่อคัดเลือกให้รับ
ทุนการศึกษามีความสอดคล้องต่อความมุ่งหมายในการ
จัดสรรทุน ตามล าดับ ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไปได้
สูงสุด คือ 1) จัดท ารายงาน สรุปปัญหาการตรวจสอบ
นักเรียนคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา 2) แต่งตั้ ง

คณะกรรมการพิจารณามอบทุนการศึกษา และ 3) แจ้ง
จุดมุ่งหมายการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนให้ชัดเจน 
ตามล าดับ 
 
6.5  ด้านการบริการติดตามผล  มีแนวทางแก้ไข
ปัญหา จ านวน 7 แนวทาง โดยมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จ านวน 3 แนวทาง และระดับมาก 
จ านวน 4 แนวทาง ส าหรับความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มาก จ านวน 7 แนวทาง มีความเหมาะสมโดย และ
ความเป็นได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยแนวทางที่มี
ความเหมาะสมสูงสุด คือ 1) ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของ
บุคลากรเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม 2) จัด
ประชุมอบรมสัมมนา  เพื่อให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักในการปฏิบัติงาน และ 3) ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการวางแผนบริการติดตาม
ผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานครั้งต่อไป 
ตามล าดับ ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงสุด คือ 
1) ศึกษาและจัดท ากรอบแนวทางการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการให้มีความชัดเจน 2) ก าหนดโครงสร้าง
คณะกรรมการวางแผนติดตามผลตามกรอบแนว
ทางการปฏิบัติงาน และ 3) จัดหางบประมาณ
ทรัพยากรที่มีความจ าเป็นต่อการจัดบริการติดตามผล 
ตามล าดับ 

7. อภิปรายผล 
     จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยสามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

7.1 ปัญหาการบริหารงานแนะแนวโรงเร ียนสังกัด
ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต 1  โดยรวมทั ้ง 5 ด ้าน  มี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ ่งอาจเป็นเพราะว่า
โ ร ง เ ร ียนในส ังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นที ่ก ารศ ึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มีการ
ปฏิบัติงานตามเอกสารประกอบหลักสูตร คือ แนว
ทางการจ ัดก ิจกรรมพ ัฒนาผู ้เ ร ียนตามหล ักส ูตร
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 2551 และ แนวทางการจัด
กิจกรรมแนะแนวในระดับประถมศึกษา ปัญหาสูงสุด
ของการบร ิหาร งานแนะแนวใน โ รง เ ร ียนส ังก ัด
ส า น ัก ง า น เ ข ต พื ้น ที ่ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศ ึก ษ า
พระนครศร ีอย ุธยา  เ ขต  1 แต ่ล ะด ้าน  ม ีค วาม
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สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุวรรณ ธะวิชัย [7] 
ได้ศึกษาปัญหาในการจัดการบริการแนะแนวของครู
แนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่ ด้านปัญหาใน
การจัดบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ พบว่า มีปัญหา
อยู่ในระดับมากคือ ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งบริการให้ยืม
แบบสอบถามที ่น า ไปใช ้ในการเก ็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล ความร่วมมือจากคณะครู และเวลาใน
การจัดบริการสนเทศ ขาดการสนับสนุนและความ
สนใจจากผู ้บร ิหาร ในการจัดบริการให้ค าปรึกษา 
รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการจัดวางตัว
บุคคล เช่น แบบสอบถามความสนใจแบบสอบถาม
ความถนัด และการติดตามผลการศึกษาต่อนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ด้าน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดบริการแนะแนว
ด้านต่าง ๆ ของครูแนะแนว พบว่า ครูแนะแนวท างาน
หลายด้าน มีคาบเวลาการสอนมากจึงท าให้ครูไม่มี
เวลาในการจัดบริการแนะแนวมากนัก ที่ส าคัญครูแนะ
แนวไม่ได้จบวิชาเอกแนะแแนวโดยตรง จึงท าให้การ
ด า เ น ิน ง า น แ น ะ แ น ว ไ ม ่บ ร ร ล ุผ ล เ ท ่า ที ่ค ว ร 
ขณะเดียวกันยังขาดงบประมาณสนับสนุนอีกด้วย 
จิราพร พานทอง [8] ศึกษาบทบาทผู้บริหารโรงเรียน
ในการบร ิห ารงานแนะแนวโ รง เ ร ียนที ่ม ีการจ ัด
การศึกษา 3 ช่วงช้ัน สังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า 
ผู ้บร ิหารม ีบทบาทอยู ่ในระด ับค ่อนข ้า งมากโดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ผู้บริหาร มีบทบาท
ต่อการบริหารงานแนะแนวในด้านการปฏิบัติงาน (Do) 
มากที่สุด ต่อมาคือด้านการวางแผน (Plan) ด้านการ
ปรับปรุงพัฒนา (Act) และน้อยที่สุดคือบทบาทด้าน
การตรวจสอบ (Check) เมื ่อศ ึกษาความแตกต่าง
บทบาทของผู้บริหารพบว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
มีบทบาทน้อยกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่       
 
7.2. แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานแนะแนว
ในโรงเร ียนส ังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
7.2.1 ด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน  มีแนวทาง
การแก้ปัญหา จ านวน 8  แนวทาง  โดยรายกายที่มี
ความเหมาะสมสูงสุด คือ ก าหนดจัดให้ประชุมสรุป

ปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน ส่วนแนวทางที ่มีความ
เป็นไปได้สูงสุด คือ ก าหนดให้มีการรายงานผล การ
ปฏิบัติเยี ่ยมบ้าน ทั้งนี ้เป็นเพราะว่าการประชุมสรุป
ปัญหาในการบริหารงานแนะแนวจะช่วยให้บุคลากรที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนรับรู ้ปัญหาต่างๆร่วมกันทั้งยัง
ตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
มีส่วนร่วมในการคิดแก้ปัญหาท าให้มีแนวทางการแก้ไข
ที ่ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ต ร ง ก ับ ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ข อ ง
ผู ้ปฏ ิบ ัต ิง าน ส าหร ับม ีค วาม เป ็น ไปได ้ส ูง ส ุดค ือ
ก าหนดให้มีการรายงานผล  การปฏิบัต ิเยี ่ยมบ้าน
น ัก เ ร ีย น เนื ่อ งจาก เป ็น งานที ่อยู ่ใ นขั ้นตอนกา ร
ปฏิบัติงานปรกติที่ผู้ปฏิบัติต้องด าเนินการรายงานผล
การปฏิบัติงานอยู ่แล้ว ดังนั ้นเป็นไปได้ว่า ประเด็น
ดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่ผู้ตอบเห็นว่าเป็นงานประจ า
ที่ต้องปฏิบัติและมีความเป็นไปได้สูงสุด 
7.2.2  ด้านบริการสารสนเทศ มีแนวทางการแก้ปัญหา     
จ านวน 9 แนวทาง  โดยแนวทางที่มีความเหมาะสม
สูงสุดคือ ข้อสรุป/รายงานผลการจัดบริการสารสนเทศ
ด้านการศึกษา  ด้านอาชีพและบุคลิกภาพ การปรับตัว
ในสังคม ทั้งนี้ความเป็นไปได้ดังกล่าว เนื่องจากการ
สรุปผลรายงานผลงานการจัดบริการสารสนเทศจะท า
ให้ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องในการบริหารงานแนะแนวด้าน
บริการสารสนเทศ เห็นผลโดยภาพรวมของงานอย่าง
ชัดเจน เป็นข้อมูลในการตัดสินใจปรับปรุงหรือพัฒนา
งาน ส่วนความเป็นไปได้ ส่วนแนวทางที่มีความเป็นไป
ได้สูงสุด คือ ก าหนดให้มีการน าปัญหาและอุปสรรคมา
แก้ไขปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการสารสนเทศด้าน
การศึกษาด้านอาชีพ และการบุคลิกภาพการปรับตัว
ในสังคม  เนื่องจากการจัดการประชุมสรุปปัญหาเป็น
กระบวนการบริหารทั่วๆไปที่ผู้บริหารสามารถ ก าหนด 
สั่งการให้มีการจัดประชุม ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในอ านาจของ
ผู้บริหารที่จะด าเนินการได้จึงเป็นประเด็นที่เป็นไปได้
ในการปฏิบัติสูงสุด 
7.2.3  ด้านบริการให้ค าปรึกษา มีแนวทางการแก้ไข
ปัญหา จ านวน 10 แนวทาง โดยแนวทางที ่มีความ
เหมาะสมสูงส ุด  ค ือ ต ิดตามและประเม ินผลการ
ปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้เนื่องจากการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาเป็นการกระตุ้นให้
ผู้ปฏิบัติให้มี่ความกระตือรือร้นในการที่จะปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้ง แสดงถึงความเอาใจใส่ในงานที่ได้มอบหมาย 
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ท าให้งานประสบผลส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ส่วน
แนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงสุด คือ คัดเลือกบุคคลที่
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ทั ้งนี ้เพราะการ
คัดเลือกบุคลากรปฏิบัติงานถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
ที่จะกระท าได้ตามระบบงานที่ผู้บริหารสามารถเสนอ
ขออัตราก าลังจากต้นสังกัดที่มีความเหมาะสมต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
7.2.4 ด้านการบริการจัดวางตัวบุคคล มีแนวทางการ
แก้ปัญหา จ านวน 8 แนวทาง โดยแนวทางที่มีความ
เหมาะสมสูงสุด คือ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้พิจารณา
มอบทุนการศึกษา ทั ้งนี ้การแต่งตั ้งคณะกรรมการ
พิจารณาช่วยให้เกิดกระบวนการ การกลั่นกรองบุคคล
ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการเข้ารับทุนการศึกษา 
ส ่วนแนวทางที ่ม ีความเป ็น ไปได ้ส ูงส ุด ค ือ  จ ัดท า
รายงาน สรุปปัญหาการตรวจสอบนักเรียนคัดเลือกให้
รับทุนการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากการจัดท าสรุปรายงาน
ปัญหาต่างๆ เป็นหน้าที ่ในการปฏิบัติงานที ่ผู ้ปฏิบัติ 
ต้องท าเป็นประจ า 
7.2.5 ด้านการบริการติดตามผล  ม ีแนวทางการ
แก้ปัญหา จ านวน 7 แนวทางโดยแนวทางที่มีความ
เหมาะสมสูงสุด  คือ การส ารวจข้อมูลพื ้นฐานของ
บุคลากรเพื ่อคัดเลือกผู ้ที ่ม ีความเหมาะสมในการ
ปฏ ิบ ัต ิง าน ทั ้งนี ้เ นื ่อ งจากการการค ัด เล ือกผู ้ที ่มี
คุณสมบัติพื้นฐานที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่จะ
ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ส่วนแนวทางที ่มี
ความเป็นไปได้สูงสุด คือ ศึกษาและจัดท ากรอบแนว
ทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้มีความชัดเจน 
 ทั ้งนี ้ อาจเป็น เพราะว ่า การจ ัดท ากรอบแนว
ทางการปฏิบัติการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนหาก
กระท าโดยมีกระบวนการขั้นตอนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมี
แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ส าหรับแนวทางการ
บริหารงานดังกล่าวโดยรวม  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมหวัง  ทาแกง  [9] ได้ท าการศึกษาสภาพ 
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการงาน
แนะแนวของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 พบว่า ปัญหา
การบริหารจัดการงานแนะแนวของสถานศึกษาขั ้น 
พื้นฐา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1  โดยภาพรวมมีปัญหาการบริหารจัดการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า 

มีปัญหาการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 2 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนการก าหนดนโยบายและการบริหารงาน
แนะแนว  และขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนางาน 
และมีปัญหาการบริหารจัดการอยู ่ในระดับน้อย 1 
ขั ้นตอน คือ ขั้นตอนการแต่งตั ้งคณะกรรมการแนะ
แนว นอกนั้นมีปัญหาการบริหารจัดการอยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับบทสรุปปัญหาการบริหารงาน
แนะแนวจากงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารงาน
แนะแนว ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เสนอไว้ใน
เอกสารชุดฝึกอบรมครูแนะแนวตามโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษากล่าวถึง แนวทางการบริหารงาน
แนะแนว โดยมีปัญหาที่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีไว้ 
ดังนี้ [10]   

1) ด้านบริการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครู   
แนะแนวขาดความรู้ทักษะการใช้เครื่องมือมาตรฐาน   
เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ขาดทักษะ      
การเยี ่ยมบ้านนักเร ียน มีป ัญหาการประสานงาน
ระหว่างครูในโรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดซื้อ
จัดท าเครื่องมือ      

2) ด้านบริการสารสนเทศ ครูแนะแนวขาด ความ
ช า น า ญ ก า ร ใ ช ้สื ่อ เ ทค โ น โ ล ย ี ม ีป ัญ ห า ก า ร ใ ช้
โสตทัศน ูปกรณ์ต ่างๆ  มาเผยแพร ่ข ้อม ูลข ่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์งานแนะแนว ครูแนะแนวมีปัญหา การ
ประสานงานวิทยากรผู้มีความรู้ในด้านต่างๆที่นักเรียน
สนใจ   

3) ด ้านบริการให้ค าปรึกษา คร ูแนะแนวไม่ได้
ส าเร็จการศึกษาสาขาการแนะแนว หรือ จิตวิทยาการ
ให้ การปรึกษาโดยตรง ท าให้ขาดความรู้ ขาดทักษะใน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานให้การปรึกษาไม่มีระบบ
ท าให้ขาดกระบวนการปฏิบัติงานในรูปแบบ PDCA 
(Plan – Do – Check - Act)   

4) ด้านบริการจัดการวางตัวบุคคล ปัญหาเกี่ยวกับ
เ ค รื ่อ ง ม ือ ที ่ใ ช ้ใ น ก า ร จ ัด ว า ง ต ัว บ ุค ค ล  เ ช ่น 
แบบสอบถามความสนใจ แบบสอบถามความถนัด 
นักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องทุนการศึกษาและ
ปัญหาในการเรียนซ่อมเสริม ครูแนะแนวมีปัญหาใน
การจัดหางานให้นักเรียนท าในช่วงเวลาว่างเนื่องจาก
นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์   
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5) ด้านบริการติดตามผล ครูแนะแนวมีปัญหา
เกี่ยวกับการส ารวจปัญหาการว่างงานของศิษย์เก่าการ
ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน การติดตามผล
นักเรียนที่ขาดเรียนบ่อย การติดตามและประเมินผล
นักเรียนนักศึกษาที่ลาออกจากการศึกษาระหว่างปี
การศึกษา   

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนยังไม่มีแนวทางการ
บริหารที ่มีความชัดเจนหรือขาดบุคลากรที ่มีความรู้
ความสามารถในการน าหลักการบริหารงาน  แนะแนว
แบบ PDCA เข้ามาด าเนินการ เพื่อให้การแนะแนวใน
โรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
 
8. ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ของ
การวิจัยในครั้งน้ีมีประเด็นข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 
8.1 ปัญหาการบริหารงานแนะแนว จากผลการวิจัย
พบว่า ด้านที่ปัญหาสูงสุด คือ ด้านการบริการรวบรวม
ข้อมูลนักเรียน ดังนั้นหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องควร
ปฏิบัติดังนี้ 
8.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน ควรให้ค าปรึกษาแนะน าและ
หาองค์ความรู้ด้านการบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน
พร้อมท้ังการก ากับ ติดตาม 
8.1.2 ครูและบุคลากร ที่ปฏิบัติงานต้องมีความตระหนัก
และให้ความส าคัญด้านบริการรวบรวมข้อมูลผู้เรียน โดย
ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
8.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนจัดให้
มีคู่มือเกี่ยวกับการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน 
 
8.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนว
ทางแก้ ไขปัญหาการบริหารงานแนะแนว จาก
ผลการวิจัยพบว่า มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลาง ระดับมาก และระดับมากที่สุด ส าหรับความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากและมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงาน
หรือผู้ที่กี่ยวข้องควรปฏิบัติดังนี ้
8.2.1 ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ควรน าแนวทางการแก้ไขการ

บริหารงานแนะแนว ไปให้ผู้บริหารโรงเรียนน าไปปฏิบัติ
ในโรงเรียน 
8.2.2 ผู้บริหารโรงเรียน ควรน าแนวทางนี้ไปทดลองใช้
ในโรงเรียนเพื่อจะได้น าผลมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานแนะแนวโรงเรียน  
8.2.3 ครูแนะแนว ควรตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริหารงานแนะแนวในโรงเรียน  และควรน าแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานแนะแนวท่ีได้จากการ
วิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน    
 

9. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 
9.1 ควรศึกษาประสิทธิผลของการน าแนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนไปใช้  
 
9.2 ควรศึกษาปัญหาการบริหารงานแนะแนวของ
โรงเรียนในสังกัดอื่น 
 
9.3 ควรศึกษาวิจัยเชิงพัฒนาเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน 
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