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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

                ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ ตามลําดับดังนี ้
                  2.1  การบริหารงานโรงเรียน 
                  2.2  ทิศทางการพฒันาการแนะแนว 
                  2.3  ปญหาการบริหารงานแนะแนว ใน 5 ดาน 

     2.3.1  การบริหารจัดการแนะแนว 
           2.3.2  การบริหารบุคลากรแนะแนว 
           2.3.3  การเสริมประสิทธิภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนรูโดยใชหลักการแนะแนว 
           2.3.4  การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม 
           2.3.5  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

                  2.4  งานวิจยัที่เกีย่วของ 
           2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 

        2.4.2  งานวิจยัในตางประเทศ 
                  2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจยั 
                โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
 

2.1  การบริหารงานโรงเรียน 
 
                โรงเรียนเปนหนวยงานที่สําคัญที่สุด ที่นํานโยบายการจัดการศึกษาของรัฐเขาสูภาคปฏิบัติ 
คุณภาพการจัดการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ยอมขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียนเปนหลัก  ดังนั้น  ชวนพงษ   ล่ันซาย  (2531,  หนา  17)  ไดกลาววา   การบริหารงาน
โรงเรียนจะมปีระสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาได ตองอาศัยความรู  ความสามารถ  
ทักษะ  คุณลักษณะที่ดี  และคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญ  ผูบริหาร
โรงเรียนจึงเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญสูงสุดในการบริหารงานตามภารกิจของตนเองไดสําเร็จ 
และสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามทัศนะของ  สมบูรณ  พรรณาภพ 
(2521,  หนา  8)  การบริหารโรงเรียนหมายถึง การดําเนินงานของกลุมบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับ
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การปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบของโรงเรียน ในการใหบริการแกสมาชิกของสังคมใหบรรลุจุดมุงหมาย
ตามที่กําหนดไว  
                สวนนิพนธ   กินาวงศ  (2523,  หนา  12)  มีความเห็นวา  การบริหารโรงเรียน  หมายถึง  
กระบวนการตางๆ ในการดําเนินงานของกลุมบุคคลหรือผูบริหาร  เพื่อจัดบริการทางการศึกษาแก
สมาชิกในสังคม  ใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  สอดคลองตามแนวคิดของ  สมศักดิ์   ศรีมาโนชน  
(2524,  หนา 148)  ที่ไดอธิบายวา  การบริหารโรงเรียน  หมายถึง  กิจกรรมที่ผูบริหารซึ่งเปนหัวหนา
สถานศึกษา ไดใชอํานาจหนาที่ของตําแหนงโดยอาศัยกฎ  ระเบียบ  และคําสั่ง  กับใชอํานาจความดี
ความงามที่มีอยูในตัวไปจัดองคประกอบในการบริหารใหสามารถทํางานประสานสมัพันธกัน เพื่อให
การจัดการศึกษาในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  และบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณของหลักสูตร   
               ดังนั้นพอสรุปไดวา  การบริหารโรงเรียนจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด  ขึ้นอยู
กับความรู  ความสามารถของผูบริหาร  สําหรับการบริหารโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูบริหาร
โรงเรียนมีภารกิจสําคัญที่ตองยึดถือปฏิบัติอยู  4  ประการ  คือ  งานบริหารวิชาการ  งานบริหารบุคลากร  
งานบริหารงบประมาณ  และงานบริหารทั่วไป 
 

2.2  ทิศทางการพัฒนาการแนะแนว 
 
                ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน  ไดสงผล
กระทบตอสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ทั่วโลก  รวมทั้ง
ประเทศไทย ความเจริญกาวหนาดังกลาว สงผลใหเกิดการเสียดุลของการพัฒนา  ทั้งในดานความ
เปนมนุษย  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และสิ่งแวดลอม  รวมทั้งเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตคนไทย  ทําใหสภาพความเปนอยู  สภาพการดําเนินชีวิตของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป 
กระแสอิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติ  ทําใหคานิยม  ความเชื่อของคนไทย  และสังคมไทยเบี่ยงเบน
ออกจากเอกลักษณวัฒนธรรมที่ดีงามและคุณคาชีวิตแบบไทยเดิม  มาติดกับกระแสวัตถุนิยม  และ
บริโภคนิยม  มีความหยอนยานในศีลธรรมและจริยธรรม  มาตรฐานการดํารงชีวิตของครอบครัว  
เด็กและเยาวชนลดลง  เกิดปญหาสังคม  ซ่ึงไดทวีความซับซอนและรุนแรงมากขึ้น   
(กรมวิชาการ,  2545,  หนา 1) 
                จากสภาวะปญหาตางๆ สะทอนใหเห็นวา การพัฒนาประเทศในระยะที่ผานมา  ยังอยูบน 
พื้นฐานความไมสมดุลของการพฒันาเด็ก  เยาวชน  ประชาชน  อยูในสภาวะที่นาเปนหวง  ขาดภูมิคุมกัน
และไมสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจากกระแสโลกาภิวัตนและเศรษฐกิจ
ยุคใหมไดอยางเหมาะสม  (กรมวิชาการ,  2545,  หนา 4)  จําเปนตองไดรับการปองกัน  ชวยเหลือ  และ
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สงเสริมพัฒนาใหสามารถปรับตัว และดํารงชีวิตอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรูเทาทัน ปลอดภัย 
และมีความสุข 
                การเสริมสรางรากฐานของสังคมใหเขมแข็ง  เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล  มีคุณภาพและ
ยั่งยืน  ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคนไทย  ใหเปนคนดี มีคุณภาพ   การแนะแนวเปนวิถีทางหนึ่ง
ท่ีจะชวยสรางภูมิคุมกันที่มั่นคง และสรางความเขมแข็งดานจิตใจใหกับบุคคลในทุกชวงวัยของชีวิต 
ใหมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นได โดยใชกระบวนการทางจิตวิทยา และการแนะแนวเปนกลไก
สําคัญในการพัฒนา 
                การแนะแนวเปนกระบวนการสําคัญ ที่มุงสงเสริมบุคคลในทุกชวงวัยของชีวิต  โดยเฉพาะ  
ผูที่อยูในวัยเรียนใหรูจักตนเอง  พึ่งตนเอง  มีวุฒิภาวะทางอารมณ  ศีลธรรม  จริยธรรม  มีทักษะชีวิต 
อยูดีมีสุข  สามารถพัฒนาตนและสังคมไดเต็มตามศักยภาพ  การแนะแนวจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอ
การพัฒนาตนโดยองครวม  ทั้งในดานสติปญญา  อารมณ  สังคม  และจิตใจ ใหเปนบุคคลที่สามารถ
บูรณาการ  ความคิด  คานิยม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และเทคโนโลยี  เขาสูวิถีชีวิตไทยไดอยางเหมาะสม 
อันจะเปนการชวยเหลือ กอบกูวิกฤตของสังคมและประเทศชาติได (กรมวิชาการ,  2544,  หนา 2) 
                กระทรวงศกึษาธิการ  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาการแนะแนว  ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545–2549)ขึ้นเพื่อเปนแผนแมบทในการดําเนินงานแนะแนว
ใหกับสถานศกึษา  และหนวยงานที่เกีย่วของ  ทั้งในระดับเขตพื้นที่  จังหวดั  อําเภอ    กิ่งอําเภอ และ
ทองถ่ินมีจุดเนนสําคัญสอดคลองกับแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545–2549) ในการพัฒนาแบบองครวม  โดยยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และสังคมไทยทีพ่ึงประสงคในอนาคต (กรมวิชาการ,  2545, หนา 1-2) 
 

2.3  ปญหาการบริหารงานแนะแนวใน 5 ดาน 
         
                2.3.1  การบริหารจัดการแนะแนว 
                      การบริหารจัดการแนะแนว  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น  จําเปนตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกคน  ทุกฝาย  อยางจริงจังและตอเนื่อง  ทั้งนี้เนื่องจากทุกปญหาของผูเรียน
ลวนมีสาเหตุและไมไดเกิดขึ้นทันทีทันใด   แตเปนการสั่งสมประสบการณ  ทั้งในดานความคิด
ความ     รูสึกและการกระทํา  และหากไมไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที  ปญหาอาจลุกลามจน
ยากตอการแกไขในที่สุด  ดังนั้นเพื่อเปนการปองกัน  ดูแล  ชวยเหลือ  และสงเสริมพัฒนาผูเรียนทุก
คนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร  การบริหารจัดการแนะแนวจึงควรดําเนินการอยางเปนระบบ  
โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 
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                       1.  การเตรียมการและวางแผนดําเนินงาน  (Plan)  มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
แนะแนวและศึกษาวิเคราะหขอมูลสภาพความตองการของผูเรียน สภาพปญหา นโยบายการจัด
การศึกษา รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ 
                       2.  การปฏิบัติตามแผน  (Do)  มีการสรางความตระหนัก  ความเขาใจกับบุคลากรทุกคน
ทุกฝายที่เกีย่วของ แลวดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการ 
                       3.  การกํากับ  ติดตามประเมนิผล  และรายงาน  (Check)  มีการติดตามและประเมินผล
เพื่อตรวจสอบและทบทวนการดําเนินการที่ผานมา 
                       4.  การปรับปรงุ  และพฒันา  (Act)  เปนการนําผลการประเมนิมาใชในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการปริหารจัดการแนะแนวในทกุขั้นตอน  ใหมกีารประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และมีการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาตอไป  
(กรมวิชาการ,  2545,  หนา 21) 
                     ในการบริหารจัดการแนะแนว จึงพจิารณา  4  องคประกอบ  ดังนี ้
                       1.  ขอบขายการแนะแนว  ซ่ึงมีขอบขายสาระสําคัญ  3  ดาน  คือ  การแนะแนวการศึกษา 
การแนะแนวอาชีพ  และการแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  (กรมวิชาการ,  2546,  หนา 33)  กลาวถึง  
ภาระงานในการแนะแนว  ประกอบดวย  5  บริการหลัก  บริการสํารวจขอมูล  บริการสารสนเทศ  
บริการใหคําปรึกษา  บริการจัดวางตัวบุคคล  และบริการติดตามและประเมินผล  ดังรายละเอยีดใน
ตารางที่  1 
 

ตาราง 1  ภาระงานในการแนะแนว 
 

 

บริการ จุดมุงหมาย วิธีการ/เทคนิค/เครื่องมือ 
1.  บริการสํารวจ 
     ขอมูล 

เพื่อใหครูรูจกัเด็กและเพื่อใหเด็กรูจัก 
ตนเองในทกุดาน 

สังเกต สัมภาษณ สอบถาม 
ทดสอบ อัตชีวประวัติ  
สังคมมิติ ระเบียนพฤติการณ 
ระเบียนสะสม  ฯลฯ 

2.  บริการสนเทศ เพื่อใหเด็กไดรับขอมูล ขาวสาร ความรูที่
จําเปนในดานการศึกษา อาชพี       
สภาพสังคม ส่ิงแวดลอม และเลือกปรับ
ตนใหเหมาะสมตอสถานการณ และ
ความเปลี่ยนแปลง 

การปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ 
โฮมรูม การจัดปายนิเทศ  การเชิญ
วิทยากรมาบรรยาย  การศึกษานอก
สถานที่ ตลอดจนการใชส่ือ
ประเภทตางๆ  และการใช
เทคโนโลยีการสื่อสารทุกประเภท 
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ตาราง 1  (ตอ) ภาระงานในการแนะแนว 
 
 

บริการ จุดมุงหมาย วิธีการ/เทคนิค/เครื่องมือ 
3. บริการใหคาํปรึกษา เพื่อชวยใหเดก็สามารถคิด

ตัดสินใจ และแกปญหาดวย
ตนเองไดอยางรอบคอบและ
เหมาะสม 

การใหคําปรึกษารายบุคคลและ
กลุม 

4.  บริการจัดวางตัวบุคคล เพื่อชวยใหเดก็ไดรับบริการ 
และประสบการณ อันจะเปน
การแกปญหาและพัฒนาตนเอง
ตามความตองการอยาง
เหมาะสม 

การจัดเดก็เขาเรียนหรือเขารวม
กิจกรรมที่เหมาะสมตามความ
สนใจ ความถนัด การสอน 
ซอมเสริม การฝกทักษะ      
การเรียน ทกัษะการทํางาน 
ทักษะชวีิตและสังคม การจดัหา
งาน การฝกงาน การจัด
ทุนการศึกษา  

5.  บริการติดตามและ 
     ประเมินผล 

เพื่อติดตามนกัเรียนที่สําเร็จ
การศึกษา ประเมินผลสําเร็จ
และการพัฒนาใหด ี
ยิ่งขึ้น 

การสังเกต สัมภาษณ  
จดหมายติดตอ แบบสอบถาม 
และแบบประเมินตางๆ 
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                       2.  โครงสรางองคกรแนะแนว  การดําเนินงานใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย    
และบรรลุผล จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกสวนในสังคม  (กรมวิชาการ,  
2545,  หนา 8) 
 

แผนภูมิโครงสรางองคกรแนะแนว 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
          
 
ภาพ 2  โครงสรางองคกรแนะแนว 
(ที่มา : กรมวิชาการ,  2545,  หนา 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 

คณะอนกุรรมการแนะแนว 

คณะทํางานแนะแนว 

ผูปฏิบัติงาน 
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                           3. ระบบการดําเนินงานแนะแนว เพื่อสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ        
พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด การแนะแนว
ของสถานศึกษาจึงควรมีความชัดเจนเปนระบบมากขึ้น ครูทุกคนควรมีบทบาทในการแนะแนว    
(กรมวิชาการ,  2545,  หนา 15) 
 

แผนภูมิระบบการดําเนินงานแนะแนว 
 

  คณะคัดกรองผูเรียน 
 

กลุมปกติ                                                                                              กลุมพิเศษ 
 

ครูทุกคน                ผูปกครอง/ชุมชน/เพื่อน              ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น 
 

ดําเนินกิจกรรม 
สงเสริมพัฒนา ปองกัน แกไข 

 
ชวยเหลือ                                                             ยากตอการชวยเหลือ 

ติดตาม ประเมนิผล 
 

บรรลุเปาหมาย ผูเรียน                                                                           ผูเชี่ยวชาญ 
               ดี มีปญญา มีความสุข 

 
                   รายงานผล 
 
ภาพ 3  ระบบการดําเนินงานแนะแนว  
(ที่มา : กรมวิชาการ,  2545,  หนา 15) 
 
   4.  การติดตาม  และประเมินผล  เปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวา บรรลุเปาหมาย
หรือไมมีปญหา  อุปสรรคที่ตองแกไข หรือประสบผลสําเร็จ ควรแกการขยายผลใหกวางขวาง
(กรมวิชาการ,  2545,  หนา 5–17)     
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                           กรมวิชาการ  (2545,  หนา  10)  ไดระบุถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารวา  ผูบริหาร
ตองใหความสําคัญและเปนผูนําในการบริหารจัดการ  กําหนดทิศทางการแนะแนวของสถานศึกษา 
เพื่อใหกระบวนการแนะแนวเอื้อประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง โดย 
                      1.  สรางระบบงาน และจัดโครงสรางองคกรแนะแนวของสถานศึกษาใหชัดเจน 
                      2.  สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของงานแนะแนว 
                      3. สงเสรมิใหครู อาจารย  ไดรับความรูเพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว 
เพื่อใหสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู และเชื่อมโยงสูการดํารงชีวิตประจําวัน 
   4.  คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม ทําหนาที่ครู
แนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจําชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
   5.  ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวอยางเปนระบบ 
    6. รวมมือในการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น แกไข สรางขวัญกําลังใจ แกผูที่
ปฏิบัติงานแนะแนว 

     7.  เปนผูนําทางการแนะแนว และใชกระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนว 
ในการบริหารสถานศึกษา 
    8.  สงเสริมความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางครู  ผูปกครอง  และชุมชน 
    9. ประสานงานดานการแนะแนว ระหวางสถานศึกษา  องคกรภาครัฐ และ     
เอกชน บาน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือขายการแนะแนว 
                   สวนธีรยุทธ  เสนียวงศ  ณ  อยุธยา  (2526,  หนา  66–67) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่
ของ ผูบริหารโรงเรียนในทุกระดับวา  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีหนาที่อํานวยการใหกิจการและ      
โครงการตางๆ ของโรงเรียนดําเนินไปดวยความเรียบรอย  และบรรลุวัตถุประสงค  ความสําเร็จของ
โครงการตางๆ ที่จัดขึ้นในโรงเรียนขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ  กิจการหรือโครงการใดที่ผูบริหาร
เห็นประโยชน และใหความสําคัญก็จะสนับสนุนสงเสริมกิจการนั้น และโครงการนั้นก็จะดําเนินไป
ดวยความราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค แตถากิจการหรือโครงการใดผูบริหารไมเห็นดวย การ
ดําเนินงานของกิจการนั้น หรือโครงการนั้นก็ไมราบร่ืนนัก  เพราะขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร  
การจัดบริการแนะแนวก็เชนเดียวกัน  จําเปนตองไดรับการยอมรับ  สนับสนุนและสงเสริมจาก
ผูบริหาร  พรอมทั้งแสดงบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้ 
                     1.  ในฐานะผูสงเสริมสนับสนุน  ผูบริหารจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหครูใน  
โรงเรียน  ไดมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับงานแนะแนว  ซ่ึงอาจทําไดโดยการจัดอบรมครู สงไป
ศึกษาตอ  จัดหาเอกสาร  วารสาร  ขาวสารมาใหครูอาน  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ  อาคารสถานที่   
งบประมาณเจาหนาที่บุคลากรใหอยางพอเพียง ตลอดจนใหกําลังใจและนโยบายอยางเดนชัด มั่นคง 
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ส่ิงสําคัญคือ ใหความสําคัญของงานแนะแนววา งานแนะแนวมิใชงานฝาก แตเปนสวนหนึ่งของ
งานการเรียนการสอน ที่ตองปฏิบัติควบคูกันไปดวย 
                      2. ในฐานะผูประสานงาน   ผูบริหารจะตองทําหนาที่ติดตอประสานงานกับบุคลากร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อสรางความเขาใจอันดี  ซ่ึงจะกอใหเกิดความรวมมือที่ดี ติดตอกับผูปกครอง              
ประชาสัมพันธใหเขาใจถึงโครงการแนะแนวที่จัดขึ้นในโรงเรียน นอกจากนี้ผูบริหารยังจะตองคอย
ประสานงานใหงานแนะแนวสอดคลองกับกิจการหรือโครงการอื่นๆ ของโรงเรียนดวย 
                    3.  ในฐานะที่ปรึกษา  ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจในหลักการแนะแนว  จนสามารถ
ใหคําปรึกษา  แนะนําในเชิงวิชาการแกครูแนะแนว หรือบุคคลอ่ืน ที่เกี่ยวของกับโครงการแนะแนว
ในโรงเรียน นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนควรเปดโอกาสใหนักเรียนเขามาปรึกษาหารือไดบาง      
ในบางโอกาส   เพราะนักเรียนบางคนอยากพบผูบริหารโดยตรง  ซ่ึงจะทําใหผูบริหารทราบปญหา
ของนักเรียนดวย  นอกจากผูบริหารจะเปนที่ปรึกษาทางวิชาการแลว  ยังเปนที่ปรึกษาและคอยให
คําแนะนําในการจัดโครงการแนะแนวในโรงเรียนดวย หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนิน
โครงการแนะแนวในโรงเรียน ก็จะตองใหความชวยเหลือแกไขปญหาดวย 
                  4. ในฐานะผูติดตามและประเมินผล  ผูบริหารจะตองคอยติดตามและประเมินผล
การจัดบริการแนะแนวเปนระยะๆวา โครงการแนะแนวที่จัดในโรงเรียนมีปญหา และอุปสรรค 
อยางไรบาง กิจกรรมใดที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของนักเรียน กิจกรรมใดที่ไม   
สอดคลองกับปญหาและความตองการของนักเรียน  เพื่อท่ีจะไดดําเนินการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น  
ประทุม  แปนสุวรรณ  (2533,  หนา  262-263) กลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ที่สนับสนุน
การแนะแนวมีดังนี้ 
                        1.  เปนผูนําในการริเร่ิมงานแนะแนว เสนอนโยบาย ชักชวนใหบุคลากรอื่นๆ มี
ความสนใจ สนับสนุน และเขารวมดําเนินงานแนะแนวดวยความเต็มใจ 
                        2. เลือกสรรบุคคลที่มีความสนใจ เขาใจ มีความรู และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
ในการดําเนินงาน โดยแตงตั้งในรูปคณะกรรมการแนะแนว 
                        3.  จัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับเคาโครงการดําเนินงานแนะแนว ให
มีความรู ความเขาใจตรงกัน ตลอดจนตั้งวัตถุประสงคการดําเนนิงาน และการประเมินผล 
                        4.  แบงความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามความรู  ความถนัด  ความสนใจ
ในแตละบุคคล 
                        5.  จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการ เชนจัดหาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ 
                        6.  จัดตารางเวลาใหสําหรับดําเนินกิจการแนะแนวโดยเฉพาะ เชน วันปฐมนิเทศ 
กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
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                        7.  ประชาสัมพันธโครงการแนะแนวใหครู ผูปกครอง นักเรียน ไดทราบและ
ชักชวนใหมาใชบริการ 
                        8.  เสริมแรงใหตัวบุคลากรที่ทําหนาที่ทางงานแนะแนว เชน ใหความเอาใจใส 
ไตถามถึงปญหา  พรอมทั้งชวยเสนอแนะ แกไข สงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรมและศึกษาตอ 
                           กรมวิชาการ (2521,  หนา 21) ไดระบุถึงบทบาทของผูบริหาร ในสวนที่เกี่ยวของกับ
งานแนะแนววา ผูบริหารตองรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

      1. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับงานแนะแนวในโรงเรียน 
      2.  ศึกษาโครงการแนะแนวและใหการสนบัสนุนอยางเตม็ที่ 

      3.  แตงตั้งกรรมการแนะแนว 
       4.  เลือกตัวบคุคล และแตงตั้งครูแนะแนว 

         5.  จัดหางบประมาณ สถานที่ที่เหมาะสม อุปกรณ เครือ่งมือ และส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

    6.  กําหนดตารางเรียนใหสอดคลองกับการแนะแนว 
      7.  สงเสริมใหครูและเจาหนาที่ของโรงเรียน เห็นคุณคาของการแนะแนว 
      8.  กาํหนดใหครูแนะแนวมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ดานการแนะแนว 

       9.  วางโครงการอบรมครูประจําการในเรือ่งการแนะแนว 
    10.  วางระบบการกรอกระเบียนสะสม ควบคุมงานใหเปนไปตามระบบ 

       11.  ประเมินผลและปรับปรุงบริการแนะแนว ใหตรงกบัความตองการของ
นักเรียนและทองถ่ิน 

     12.  รวมวางโครงการแนะแนวกับบุคลากรอื่นๆในโรงเรียน 
    13.  ประชาสัมพันธโครงการแนะแนว 

                   ดวงเดือน  พิศาลบุตร  (2515,  หนา 129)  กลาววา  อาจารยใหญเปนบุคคลที่สําคัญ
ที่สุดในโรงเรียน ที่จะชวยสนับสนุนใหการแนะแนวเกิดขึ้นในโรงเรียน  และดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพเพราะเปนผูมีบทบาททั้งดานบริหาร  ดานวิชาการ  ดานปกครอง  และดานการ  
ประชาสัมพันธ  ซ่ึงจะชวยงานแนะแนวไดเปนอยางดี  ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ  สมนึก  
บํารุง  (2519, หนา 30)  ที่กลาววา ความสําเร็จหรือความลมเหลว ขึ้นอยูกับผูบริหารโรงเรียนเปน
สําคัญ  เนื่องจากผูบริหารเปนผูมีอํานาจในการควบคุม  ดูแลบริหารกิจการตางๆ ภายในโรงเรียน              
ถาผูบริหารมีความเขาใจเรื่องการแนะแนวเปนอยางดีแลว ก็มีความเชื่อมั่นวาการแนะแนวใน      
โรงเรียนจะดําเนินไปดวยความสําเร็จ  ทั้งนี้จะตองมีครูแนะแนวเปนผูรูวิธีการ  และดําเนินการ    
โดยตรง และดวยความรวมมือจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
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                      ดังนั้น จึงสรุปไดวาผูบริหารโรงเรียนเปนเปนบุคคลสําคัญตองานแนะแนวใน
โรงเรียน ซ่ึงมีบทบาทในการใชภาวะผูนํา  ทําใหบุคคลที่เกี่ยวของสามารถปฏิบัติงานบริการแนะแนว
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจในเรื่องงานแนะแนว 
และกําหนดนโยบายงานแนะแนวของโรงเรียนรวมกับครูไวอยางชัดเจน  แตงตั้งคณะกรรมการแนะ
แนวของโรงเรียน กําหนดบทบาทหนาที่ของครูแนะแนวไวเปนลายลักษณอักษร  จัดใหมีสถานที่ วัสดุ   
อุปกรณ  และงบประมาณในการดําเนินงานแนะแนว  สงเสริมบุคลากรแนะแนวไดเพิ่มพูนความรู 
และประสบการณแนะแนว  จัดใหมีปฏิทินการปฏิบัติงานแนะแนว เปดโอกาสใหครูแนะแนวได    
ดูแลนักเรียนอยางใกลชิด จนกวานักเรียนจะจบการศึกษาจากโรงเรียน สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม       
เยี่ยมบานนักเรียน  ใหขวัญกําลังใจแกครูผูปฏิบัติงานแนะแนว จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนให   
นักเรียนรูสึกนาอยู อบอุน มีความสุขและปลอดภัย สนับสนุนการจัดทํารายงานขอมูลของโรงเรียน
ถึงผูปกครองและศิษยเกาของโรงเรียนบาง ประชาสัมพันธงานแนะแนวของโรงเรียนใหผูที่       
เกี่ยวของเห็นความสําคัญ และใหความรวมมือกับงานแนะแนว และติดตามผลการปฏิบัติงานบริการ
แนะแนวอยางตอเนื่อง 
                      สรุปปญหาการบริหารจัดการแนะแนว  คือ  ขาดความรู  ความเขาใจ ในการ
กําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตร โครงสรางการบริหารจัดการ และแนวปฏิบัติ
ในการบริหารจัดการแนะแนวที่ชัดเจน อันจะชวยใหสถานศึกษามีทิศทางในการบริหารจัดการ  
แนะแนวไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
 2.3.2  การบริหารบุคลากรแนะแนว  
                   เปนการจัดวางตัวบุคลากรใหเหมาะสมกับงานแนะแนว งานแนะแนวมีภาระงาน
หลายประการ และเปนงานที่ตองไดรับความรวมมือจากบุคคลหลายฝายทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานแนะแนวประสบผลสําเร็จตามที่มุงหวัง  ผูบริหารตองพิจารณาจัดวางตัว
บุคคล  เพื่อดําเนินงานตามภาระงานแนะแนว ทําหนาที่เปนหัวหนางานแนะแนว  คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานในฝาย/งานตางๆ  การคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานแนะแนว  ควรถามความสมัครใจ  
หรือคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติตอไปนี้ 
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1)  วุฒิทางการศกึษาทางดานการแนะแนว และหรือการใหคําปรึกษา 
2)   มีความถนัด ความสนใจ 
3)   มีความรูและประสบการณ 
4)   บุคลิกภาพที่เหมาะสม           

      5)  มีจรรยาบรรณอันเหมาะสมกับงานแนะแนว  
                   (กรมวิชาการ,  2546,  หนา 121)   
       รวีวรรณ  ชินะตระกูล  (2539,  หนา 63) กลาววา  การจัดบุคลากรในการแนะแนว    
มีความจําเปนอยางยิ่ง  เพราะจะทําใหโครงการแนะแนวของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ
สมความมุงหมาย แตโครงการแนะแนวจะสําเร็จหรือลมเหลวก็ขึ้นอยูกับผูบริหาร คณะครูและ
อาจารยของแตละสถานศึกษา โครงการแนะแนวจะประสบผลดีได ยอมตองอาศัยการรูจักแบงงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาใหกับบุคลากรภายในสถานศึกษาของตนตามความเหมาะสมตอไป 
                   สรุปปญหาการบริหารบุคลากรแนะแนว ผูบริหารสถานศึกษาขาดความรู ความสามารถ
และทักษะในการบริหารบุคลากร ทั้งดานการคัดสรร การพัฒนา การเสริมแรง การสรางขวัญกําลังใจ 
ตลอดจนการประสานความรวมมือกับบุคลากรทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา และดําเนินการงาน
แนะแนวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.3.3  การเสริมประสิทธิภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนรูโดยใชหลักการแนะแนว 
                   การที่ผูเรียนทุกคนจะไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  กาวไปสูการเปนคนดี มีปญญา 
และมีความสุขไดนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความรู  ความเขาใจ สามารถบูรณาการ   
หลักการแนะแนวในทุกขั้นตอนตามภารกิจของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งสามารถ    
จัดระบบการดูแล ชวยเหลือผูเรียนใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
                   กรมวิชาการ  (2546,  หนา 133)  ไดอธิบายวา  ประสิทธิภาพการเรียนรู  เปนการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรูของผูเรียนแตละคนใหไดมากที่สุด ใชเวลาคุมคาที่สุด หรืออาจกลาวอกี
นัยหนึ่งวา คนเรียนเกง หมายถึงคนที่สามารถรับความรู และใชความรูไดมากที่สุดเทาที่ความสามารถ
ทางสติปญญาของตนจะอาํนวยใหได ในการจัดการเรยีนรูมีองคประกอบหลายดานที่สงผลตอการสงเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนรู  เชน หลักสูตร  เทคนิคการสอน  บรรยากาศการเรยีนรู  ส่ือ/อุปกรณเทคโนโลยี  
เทคนิคการเรียน  ความพรอมของการเรียนรู  ดังรายละเอียดในภาพที่ 4   
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ภาพ 4  ประสิทธิภาพการเรยีนรู 
(ที่มา : กรมวิชาการ,  2546,  หนา 133) 
 
ตาราง 2  ความสอดคลองการใชหลักการแนะแนวที่สนองตอบตอการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
                  และระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
   
 

หลักการแนะแนว การจัดหลักสตูรสถานศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร 
1. จัดบริการใหกับทุกคน  (โดย  
ไมเลือกปฏิบัติ) และใหบริการ
ดวยความเคารพในเกียรตแิหง
ความเปนมนษุยที่เทาเทยีมกัน 
โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ผูรับบริการเปนสําคัญ 
 

-     การจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย  
จิตใจ สติปญญา ความรูและ 
คุณธรรม มีจริยธรรมและ 
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข 

-    การจัดการศึกษาตอง 
ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถ เรียนรูและพัฒนา 
ตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด 

 
 
 
 

หลักสูตร 
เทคนิคการสอน 

บรรยากาศการเรียนรู 

ความพรอมของ
การเรียนรู 

ประสิทธิภาพ 
การเรียนรู 

ส่ือ/อุปกรณ 
เทคโนโลยี 

เทคนิคการเรียน 
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ตาราง 2  (ตอ)  ความสอดคลองการใชหลักการแนะแนวที่สนองตอบตอการจัดหลักสูตร 
                         สถานศึกษาและระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
 

หลักการแนะแนว การจัดหลักสตูรสถานศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร 
2. การจัดบริการจะตองคํานงึถึง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลไม
มีการบังคับ 

- การจัดการศกึษาสําหรับ 
กลุมเปาหมายเฉพาะ 
- ประชาชนทุกคนไดรับการ 
ศึกษาอยางเสมอภาคและเทา
เทียมกัน 
- จัดการศึกษาใหครอบคลุม 
ทุกกลุมเปาหมาย 
- เด็กทุกคนมีสิทธิไดเรียน 
- เด็กมีสิทธิเลือกตามความ 
ถนัด 

- ยึดหลักบรหิารจัดการที่เนน 
คุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ความเสมอภาค 
- โรงเรียนตองเปดรับเด็ก 
ทุกคน(โดยไมเลือกปฏิบัติ) 
- โรงเรียนตองเปดหลักสูตร 
แบบกวางและยืดหยุน เพื่อให
เด็กมีสิทธิที่จะเลือกวิชาเรียน
ตามความถนัดและสนใจไดโดย
อิสระ 

3.  การใหบริการตองเปด
โอกาสใหบุคคลไดมีบทบาท
สําคัญในการใชปญญาเรียนรูวิธี
แกปญหาดวยตนเอง และได
พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 

- จัดการศึกษาโดยยดึหลัก 
ผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพฒันา
ตนเองได 

- สถานศึกษาจดักระบวนการ
เรียนรู ที่มุงเนนการฝกทักษะ
กระบวนการคดิ การจัดการ
เผชิญสถานการณ จัดกจิกรรม
ใหผูเรียนไดเรียนรูจาก 
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ
ใหทําได คิดเปน ทําเปน 

4.  การใหบริการคือการอํานวย
เหตุปจจยัที่เหมาะสมในการ
สรางเสริมพัฒนาการ หรือ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค 

- จัดทําสาระของหลักสูตรใน 
สวนที่เกีย่วกับสาระทองถ่ิน 
- สรางองคความรูอันเกิด 
จากการจดัสภาพแวดลอมสังคม
แหงการเรยีนรู และปจจยั     
เกื้อหนนุใหเกดิการเรียนรูอยาง   
ตอเนื่อง ตลอดชีวิต 

- จัดกิจกรรมใหผูเรียนได 
เรียนรูจากประสบการณจริง 
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม    
คานิยมที่ดีงาม 
- อํานวยความสะดวกให 
ผูเรียน จัดหาเหตุปจจยั คือ 
อุปกรณ ส่ือ ส่ิงแวดลอม บริการ 
ระบบการปกครองดูแลที่เอื้อตอ
การพัฒนา 
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ตาราง 2 (ตอ)  ความสอดคลองการใชหลักการแนะแนวที่สนองตอบตอการจัดหลักสูตร 
                        สถานศึกษาและระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
 

หลักการแนะแนว การจัดหลักสตูรสถานศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร 
5.  การใหบริการชวยเหลือ
เพื่อนมนษุยเปนภารกจิที ่
พึงกระทําดวยความเมตตา  
ดวยความรูความเขาใจ และ 
ทุกคนมีสวนรวม 

- คํานึงถึงการมีสวนรวม เปด 
โอกาสใหสังคม มีสวนรวมใน
การพัฒนาการศึกษา พัฒนา
สาระและกระบวนการเรยีนรู 

- ประสานความรวมมือกับ 
ชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาให
เปนไปอยางตอเนื่อง 

     
               สรุปปญหาการเสริมประสิทธิภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนรูโดยใชหลักการแนะแนว 
คือ  ขาดความรู  ความเขาใจ ในการบูรณาการหลักการแนะแนวในทุกขั้นตอนตามภารกิจของการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งการจัดระบบดูแล ชวยเหลือผูเรียนใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมี   
ประสิทธิภาพ 
 2.3.4  การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม      
                   ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง  และทําให
การเรียนรูมีประสิทธิภาพ  ครูจึงจําเปนตองสรางบรรยากาศในหองเรียน  ใหผูเรียนรูสึกวาตนเองมี
คุณคา  มีศักยภาพ  ดังนี้คือ  บรรยากาศที่ทาทาย  กระตุนใหกําลังใจ  เพื่อใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ
ในการทํางาน  พูดใหผูเรียนรูสึกวาครูเชื่อในความสามารถของเขาที่จะทํางานนั้นๆ ใหสําเร็จ แมวา
จะเปนงานที่คอนขางยาก ใหผูเรียนรูสึกอิสระที่จะทํา  ไมใชการถูกบังคับ  บรรยากาศที่จะชวยให  
ผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ยอมรับนับถือความสามารถของตนเอง คือบรรยากาศที่มีอิสระ 
ผูเรียนมีโอกาสที่จะเลือกสิ่งที่มีความหมาย และมีคุณคาสําหรับตนเอง ซ่ึงทั้งนี้รวมถึงโอกาสที่จะทํา
ผิดพลาดดวย บรรยากาศเชนนี้จะกอใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนมีความมั่นใจในตนเองที่จะศึกษาคนควา  
ไมเกิดความตึงเครียด (กรมวิชาการ,  2545,  หนา  31)  มีความคิดเห็นสอดคลองกับกรมวิชาการ  
(2544,  หนา 46)  ที่กลาววา  ครูควรสรางบรรยากาศที่ปลอดภัยทั้งกายใจ ผูเรียนมีอิสระในการเลือก
ตัดสินใจ เคารพในความรูสึกของผูเรียน ใชเหตุผลทางอารมณตอผูเรียน สนใจและกระตุนใหกาํลังใจ 
ไมควบคุมพฤติกรรมของผูเรียนใหเปนไปตามที่ตนเองตองการตลอดเวลา และกรมวิชาการ(2544,  
หนา 5)  กลาววา  บรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนมีผลตอจิตใจและพฤติกรรมของผูเรียนไม
นอยกวาบทเรียน ทั้งนี้เพราะกระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดอยางมีพลัง เมื่อรางกายมีความ       
ผอนคลาย สมองแจมใส และจิตมีสมาธิ  
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                   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2539,  หนา 2-3)  ยังไดกลาว
ไวอีกวา  การสรางบรรยากาศในหองเรียนเปนสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จ
อยางแทจริง  สําหรับ กรมวิชาการ  (2544,  หนา  20)  กลาวถึงองคประกอบ  4  ประการที่ทําใหผูเรียน
เรียนอยางมีความสุข  คือ  การมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู การไดเลือกเรียนตามความสนใจ 
ความสามารถ  และความถนัด  การมีโอกาสแสดงออก  การประยุกต  การบูรณาการความรูและ
ประสบการณ 
                   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  ไดกําหนดแนวทางการศึกษาไวในหมวด 4  มาตราที่ 24 ขอ (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน  และอํานวยความสะดวก  เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้      
ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 
และขอ (6)  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา  ทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือกับบิดา  มารดา  
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ   
(กรมวิชาการ,  2546,  หนา 154)  
                   สรุปปญหาการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม ขาดอาคารสถานที่ และอุปกรณ 
เพื่อพัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดลอม แหลงเรียนรู รวมถึงการจัดบริการเสริมอื่นๆ ที่สนองความตองการ
ที่แตกตางกันของผูเรียน ที่เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2.3.5  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
                   การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนางาน 
โดยการใหขอมูลยอนกลับที่จะนําไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนว
ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  ซ่ึงการนิเทศ ติดตาม  และประเมินผล  ดังกลาวขางตนจําเปนอยางยิ่งตองมีการ
วางแผน  และกําหนดมาตรฐานงานแนะแนวใหสอดคลองชัดเจนกับการปฏิบัติงานแนะแนว  (กรม
วิชาการ, 2546,  หนา 163)  
                   งานนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการแนะแนวในสถานศกึษาเปนงานคอนขางใหญ  
ซับซอน  มีขอควรพิจารณาหลายประการ ตองใชเวลาและบุคลากรจากหลายฝาย  ผูบริหารจึงควร
ดําเนินการอยางเปนขั้นตอน คือ 

    1.  ขั้นวางแผน 
2.  ขั้นดําเนินงาน 

    3.  ขั้นสรุปรายงานผล 
    4.  ขั้นปรับปรุง และพัฒนางาน 
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                   มาตรฐาน  (กลาง)  การแนะแนว  มีขอบขายของมาตรฐานการแนะแนว  3  ดาน คือ  
ดานการศึกษา  ดานอาชีพและการงาน  และดานชวีิตและสังคม  
                   มาตรฐานการแนะแนวดานผูเรียน มี 4 มาตรฐาน 
                      มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนรูจักตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเอง 
                      มาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพและการงาน ชีวิต
และสังคม 
                      มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีสุขภาพจิตดี 
                      มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีจิตสํานึกในการทําประโยชนตอครอบครัว  สังคม  และ
ส่ิงแวดลอม 
                     มาตรฐานการแนะแนวดานกระบวนการ  มี  4  มาตรฐาน 
                      มาตรฐานที่ 5  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและบริการแนะแนว 
                      มาตรฐานที่ 6  สถานศึกษามีการบริการจัดการแนะแนวอยางเปนระบบ 
                      มาตรฐานที่ 7  สถานศึกษาสรางและพัฒนาเครือขายการแนะแนวที่เขมแข็ง 
                      มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษาสงเสริมใหมีการศึกษาวิเคราะห  วิจัย  และนาํผลมาพัฒนา
งานแนะแนวอยางตอเนื่อง  
                   มาตรฐานงานแนะแนวดานปจจัย  มี  7  มาตรฐาน 
                      มาตรฐานที่ 9  ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถบริหารจัดการ
แนะแนว 
                      มาตรฐานที่ 10  ครูแนะแนวมีคุณวุฒิ  ความรู  ความสามารถ  และเปนแกนนําดาน
จิตวิทยาการแนะแนว และการใหคําปรึกษา และมีคุณสมบัติวิชาชีพแนะแนว 
                      มาตรฐานที่ 11  ครูรักและเขาใจผูเรียน  ชวยเหลือและใหคําปรึกษา  และนําความรู
ดานจิตวิทยาการแนะแนวไปบูรณาการในการเรียนการสอน 
                      มาตรฐานที่ 12  พอแม   ผูปกครอง  มีความสามารถในการดูแลชวยเหลือ ใหคําปรึกษา
และสงเสริมพัฒนาใหบุตรหลานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
                      มาตรฐานที่ 13  ศาสนบุคคล  ชุมชน  ส่ือมวลชน  หนวยงาน  และองคกรที่เกี่ยวของ 
มีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนงานแนะแนว 
                      มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษามีและใชส่ือ เครื่องมือทางการแนะแนวอยางเหมาะสม
กับผูเรียน 
               มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการใชระบบขอมูลสารสนเทศทางการแนะแนว 
เชื่อมโยงกับเครือขาย (กรมวิชาการ,  2546,  หนา 167) 
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                  โดยทั่วไปการนิเทศติดตาม และประเมินผลมีจุดมุงหมายสุดทายเพื่อนําผลไปพัฒนา
ใหดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สําหรับงานแนะแนวในสถานศึกษานั้นมิไดมุงหวังเพียงพัฒนาใหดีขึ้น
เทานั้น  หากแตมีเปาหมายอยูที่ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการแนะแนวของสถานศึกษาขึ้นสูมาตรฐาน
การแนะแนวระดับชาติ  
                   สถานศึกษาในประเทศไทยนั้นแตกตางกันดวยประการตางๆ ไดแก  ขนาด  ทําเล 
ที่ตั้ง  ทรัพยากร  ชุมชน  ความสะดวกทางดานคมนาคม  และอื่นๆ ส่ิงเหลานี้มีผลทําใหการบริหารงาน
ของสถานศึกษาแตกตางกันไป ผลงานการแนะแนวในแตละสถานศึกษาก็ยอมไมเทาเทียมกัน มากบาง
นอยบาง ตามเหตุปจจัย ผลการประเมินแตละครั้งจะเปนเสมือนเข็มทิศชี้ใหผูบริหารทราบวาจะตอง
ปรับปรุงแกไข หรือสงเสริมการบริหารงานแนะแนวดานใด เมื่อมีการแกไข ปรับปรุง สงเสริมใน
จุดๆ นั้นแลว การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาก็จะตองดีมีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้น
ผลการประเมินยังจะใชเปนเงื่อนไขในการขอความรวมมือจากผูเกี่ยวของใหรวมกันใหความรวมมือ 
เพื่อยกระดับการบริหารงานแนะแนวของสถานศึกษาใหขึ้นสูมาตรฐานในระดับสูงขึ้นไปดวย เพียงแต
ผูบริหารจะตองอํานวยการบริหารงานแนะแนวของสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบและเกณฑในการ
ดําเนินงานแนะแนวระดับชาติ  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไวแลวเทานั้น   
(กรมวิชาการ,  2546,  หนา 173) 
                   สรุปปญหาการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล  ความไมชัดเจนในการกําหนด
มาตรฐานการแนะแนวของสถานศึกษา ความไมเขาใจในความสัมพันธระหวางมาตรฐานแนะแนว
กับมาตรฐาน (กลาง)  การแนะแนว และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อยางเหมาะสมตอเนื่อง  
 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
                2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
                     งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานแนะแนว ที่เกี่ยวกับตัวแปรที่ผูวิจัย
ไดกําหนดไว ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากงานวิจัยตางๆ พบวามีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาวิจัยไว
ดังนี้ 
                     จรัล  สุขกองวารี (2519,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาในการจัดบริการแนะแนวของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  ครูแนะแนวที่ไดรับการศึกษาอบรม
มาอยางดี  มีประสบการณในการทํางานดานการแนะแนวมาก  จะพบปญหานอยกวาครูแนะแนวที่
ไดรับการศึกษาอบรมมานอย  และปญหาครูแนะแนวไมมีเวลาใหกับงานแนะแนว  การติดตามผล     
ไมไดรับความรวมมอืจากนักเรียน 
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                     วรรณา  พนานุสรณศิลป  (2530,  หนา 42) ไดศึกษาปญหาการจัดบริการแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย    
พบวา งานวางแผนดําเนินงานแนะแนวใหสอดคลองกับหลักสูตรและกิจกรรม แตงตั้งคณะกรรมการ
แนะแนว จัดสรรงบประมาณ ใหสถานที่สําหรับเปนหองแนะแนว และประเมินผลการจัดบริการ
แนะแนวมีความสําคัญ  
                     วีณารัตน  เกิดเพชร  (2536,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพและปญหาการจัดบริการแนะแนว
ในโรงเรียน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ตามทรรศนะของครูแนะแนว สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา 8  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการจัดบริการ
แนะแนวในโรงเรียน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ตามทรรศนะของครูแนะแนว  โรงเรียนที่
เปดดําเนินการสอนปที่  1  ปที่  2  และปที่  3  สวนมากมีปญหาการจัดบริการแนะแนวอยูในระดับ
ปานกลาง ยกเวนปญหาเกี่ยวกับผูบริหารโรงเรียน 
                      สมทรง  ทิพยไกรศร  (2537,  บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการ
แกปญหาในการใหบริการแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 12    
ผลการวิจัยพบวาองคประกอบสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยสงเสริม  และสนับสนุนไดอยางดี  คือ 
เร่ืองสถานที่และอุปกรณ  ส่ิงเหลานี้จะเปนเครื่องชวยสงเสริม  และอํานวยความสะดวกใหแก
ผูปฏิบัติงาน  และนักเรียน  ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ปญหาดานบคุลากร  ไดแก  
อาจารยแนะแนวผูใหบริการแกนักเรียน  การที่จะใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแนะแนวขึ้น 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงองคประกอบที่เกี่ยวกับตัวผูมาปฏิบัติการใหบริการแนะแนว  ทั้งนี้ก็
เพราะบุคลากรมีความสําคัญมากที่สุดในการปฏิบัติงาน  
                     เผด็จ  ภูประจําศิลป  (2542,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องปญหาการจัดบริการแนะแนว
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัย
พบวา  ปญหาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  อยูในระดับปานกลาง เรียงตามลาํดับความสําคัญของปญหา  ดังนี้ 
บริการจัดวางตัวบุคคล  บริการติดตามและประเมินผล  บริการรวบรวมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 
บริการสนเทศและบริการใหคําปรึกษา  เมื่อเปรียบเทียบปญหาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  จําแนกตามขนาด     
โรงเรียนและประสบการณของผูบริหาร  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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                     บรรจบ  แตมทอง  (2545,  บทคัดยอ)  ไดวิจัยเร่ือง  ปญหาการดําเนินงานแนะแนว
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  ผลการวิจัย
พบวา ปญหาการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี  อยูในระดับปานกลาง  ปญหาการดําเนินงานแนะแนวในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  ระหวางความเห็นของผูบริหารโรงเรียนกับครูแนะแนว  และกับครูผูสอน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     กมลวรรณ  เที่ยงธรรม  (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน
แนะแนว  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา  ผลการวิจัยพบวา 
สภาพการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา 
โดยรวมมีสภาพการบริหารอยูในระดับปานกลาง  เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดาน  พบวา  ดานการ
วางแผนมีสภาพการบริหารอยูในระดับมาก  สวนดานการจัดองคกร  ดานการจัดเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  
ดานการอํานวยการ  และดานการประเมินผล  มีสภาพการบริหารอยูในระดับปานกลาง และปญหา
การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวม
มีปญหาการบริหารงานแนะแนวอยูในระดับนอย  เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายดานพบวา  ดานการวางแผน 
ดานการจัดองคกร  ดานการจัดเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  ดานการอาํนวยการ  และดานการประเมินผล  
มีสภาพปญหาการบริหารงานแนะแนวอยูในระดับนอยทุกดาน  
 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
                   รอทเชฟเฟอร  (Rottchaffer,  1972,  p. 1448–A) ศึกษาสภาพและการขอบขายของ
บริการแนะแนวในโรงเรียนของสมาคมคริสเตียนแหงชาติ พบวา ผูบริหารทุกคนเห็นความจําเปนของ
บริการแนะแนว  และสนับสนุนใหโครงการสมบูรณ  ผูแนะแนวมีเวลาทํางานแนะแนวนอย  คณะครู
ขาดความรูความเขาใจในการจัดบริการแนะแนว ผูบริหาร ครูแนะแนว และคณะครูมีเจตคติตอบริการ
แนะแนวไมแตกตางกัน สวนปญหาที่ทําใหโครงการแนะแนวไมประสบผลสําเร็จคือ  ขาดบุคลากร 
ครูแนะแนวมีเวลานอย ไมมีการฝกอบรมครูประจําการ ขาดการติดตามผลนักเรียน 
                  พาลมเมอร  (Palmeur, 1975,  p. 2031)  ไดทําการวิจัยเร่ืองบคุลิกภาพหรอืคุณลักษณะ
ของนักแนะแนว  โดยใช  Carkhuff berensen scale  ผลการวิจัยพบวา  ผูที่มีประสบการณดานการสอน
จะมีความเขาใจและความรูสึกรวม มีเกณฑเฉลี่ยของความสามารถในดานมนุษยสัมพันธดี  และการ
รับรูสภาพความเปนจริง  สวนผูที่ไมมีประสบการณดานการสอนมาเลย  จะทําใหเกิดปญหาในการ
แนะแนว 
                   เมนน  (Manne,  1995,  p. 5621)  ไดศึกษาเพื่อหาคุณลักษณะที่ถือวามีความสําคัญมาก
สําหรับการเปนครูแนะแนว ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะที่สําคัญเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 
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ไดแก  จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความเขาใจในตนเอง  ลักษณะนิสัยสวนตัว การฟงและการสื่อความหมาย 
ทักษะทางการทดสอบกลุมวิชาแนะแนว ความเขาใจอยางกวางขวางในการใหคําปรึกษาความรู
เกี่ยวกับศาสตรทางพฤติกรรม 
                   จอเจีย  (Georgiades, 1996,  p. 27-628–A) ไดทําการศึกษาปญหาและความตองการ
ของโรงเรียนในไซปรัส  เกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนว โดยสอบถามจากครูอาจารยในโรงเรียน  
ผลการวิจัยพบวา  อาจารยและผูบริหารโรงเรียนจะเปนตัวจักรสําคัญตอการสนับสนุน  และ  
ประสานงานระหวางครูกับเจาหนาที่แนะแนวในโรงเรียน ใหรวมกันปฏิบัติงานแนะแนวใหดําเนิน
ไปดวยดี 
     ทัมมูที และ ซัมมาย  (Tumuti & Summy Thuhu, 1985, p. 175)  ไดทําวิจัยเร่ือง การศึกษา
ความตองการการแนะแนวการใหคําปรึกษาของนักเรียนโรงเรยีนประถมศึกษา  ผลการศึกษาพบวา  
นักเรียนที่ไดรับบริการแนะแนวการใหคําปรึกษาจากโรงเรียน  โดยนักเรียนที่เรียนอยูในระดับชั้นต่ํา  
มีปญหามากกวานักเรียนที่เรียนอยูในระดับสูง  นักเรียนหญิงมีปญหามากกวานักเรียนชาย  ในอนาคต  
นักเรียนจากชนบทจะมีปญหามากกวานักเรียนที่อยูในเมือง  ครูสวนใหญเช่ือวา  นักเรียนจะไดรับ
การบริการแนะแนวมากขึ้น  เปนการแสดงใหเห็นวา  การบริการแนะแนวการใหคําปรกึษาในโรงเรยีน
มีความจําเปนมาก  จึงตองมีโปรแกรมการแนะแนว  และการใหคําปรึกษาในโรงเรียน  ใหตรงกับ
ความตองการของโรงเรียน 
 

2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย  
 
                การวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาปญหาการบริหารจัดการแนะแนวในโรงเรียน  ตามความเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษา  และของครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว  ในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยยึดกรอบกระบวนการดําเนินงานบริหารจัดการแนะแนว 
ใน  5 ดาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรงศึกษาธิการ  (2546,  หนา 93) 
ซ่ึงยังไมพบงานวิจัยใดไดศึกษาในกรอบแนวคิดการดําเนินงานบริหารจัดการแนะแนว ใน  5  ดาน  
โดยสรุปคือ 
                  1.  การบริหารจัดการแนะแนว  จะตองมีการวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของผูเรียน 
ขอมูลสภาพความพรอมของสถานศึกษา  กําหนดวิสัยทัศนงานแนะแนวของสถานศึกษา  พันธกิจ 
เปาหมาย ใหครอบคลุมจุดมุงหมายของงานแนะแนว  โครงสรางการบริหารจัดการงานแนะแนว  และ
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการแนะแนวที่ชัดเจน  จะชวยใหสถานศึกษามีทิศทางในการบริหารจัดการ
แนะแนวอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
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                2.  การบริหารบุคลากรแนะแนว  เปนกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่ตองการใหบุคลากร
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองเปนผูมีความรู  ความสามารถ
และทักษะในการบริหารบุคลากร  ทั้งดานคัดสรรบุคลากรใหรับผิดชอบงานแนะแนวไดอยางเหมาะสม 
มีการพัฒนาบุคลากรแนะแนวไดอยางเปนระบบ เหมาะสมกบับุคลากร มีความหลากหลายและตอเนื่อง 
การสรางขวัญกําลังใจ การสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนา ตลอดจนประสานความรวมมือกับ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการปฏิบัติงานแนะแนว 
               3.  การเสริมประสิทธิภาพการจัดหลักสูตรและการเรียนรูโดยใชหลักการแนะแนวผูเรียน
ทุกคนจะไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  กาวไปสูการเปนคนดี มีปญญา  และความสุข  การจัดทํา
หลักสูตรสถานศกึษา  ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรู  ความเขาใจ  สามารถบูรณาการหลักการแนะแนว
ในทุกขั้นตอนตามภารกิจของการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  จัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน  
เปดโอกาสใหผูเรียนตัดสินใจเลือกกิจกรรมอยางอิสระ  นอกจากการจัดหลักสูตรแลว  การจัดกลุม  
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนแตละกลุม  ก็เปนอีกองคประกอบ
ที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู เพราะการเรียนการสอนเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับตัวผูเรียน และผูสอนโดยตรง ครูทุกคนจึงควรใชหลักจิตวิทยาในการสอน และสงเสริม
การเรียนรูดวย 
                  4.  การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการแนะแนว 
ใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ดี  และเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาตองจดัสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรู  พัฒนาบรรยากาศ  สภาพแวดลอม วัสดุ  ส่ือ 
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพรอมตอการเรียนรูอยูเสมอ  ประสานขอความ
รวมมือจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู และสงเสริมบริการดานตางๆ ใหสนองตอความตองการ
ของผูเรียนและผูเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม  เปดโอกาสใหนักเรียนใหไดรับการบริการและบริการเสริม
ดานตางๆ            
                  5.  การนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล  เปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนางาน 
โดยการใชขอมูลยอนกลับเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนวใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น จึงควรมีการระดมความคิดเพื่อกําหนดแนวทางการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  จัดทําแผน/
ปฏิทิน การนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลใหผูเกี่ยวของรับทราบ  และดําเนินการตามแผนที่วางไว
ปฏิบัติตามหลักการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล  โดยมุงเนนคุณภาพของการดําเนินงานดวยวงจร
คุณภาพ  PDCA ใชผลการประเมินเปนแนวทางดําเนินงาน  สรางมาตรฐานงานแนะแนวของสถานศึกษา  
พัฒนามาตรฐานการแนะแนวของสถานศึกษา  ผดุงมาตรฐานการแนะแนวของสถานศึกษา โดยทุกฝาย
มีสวนเกี่ยวของ  
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