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บทคัดยอ  
  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวกอนและหลังการเขารวม

โปรแกรมการแนะแนว และ 2) เปรียบเทียบความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนว

กับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 กลุมตัวอยางคือครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 จังหวัดนครปฐม จํานวน 12 คน ที่ไดมาโดยการสุม

หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยโปรแกรมการแนะแนว แบบวัดความรูการปฏิบัติงานแนะแนว และแบบวัด

เจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว ที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และการทดสอบท ี

ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูที่เขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวากอนการเขารวม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูที่เขารวมโปรแกรมการแนะแนว

ของครูที่เขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวาเกณฑที่ตัง้ไวรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ: โปรแกรมการแนะแนว  การปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา  สถานศึกษาขนาดเล็ก  
 

Abstract 
  

 The purposes of this research were 1) compare the knowledge and attitude towards operating 

guidance in school of teachers, before and after participating in the guidance program and 2) compare 

the knowledge and attitude towards operating guidance in school of teachers that participate in guidance 

program with the set criterion at 80%. The sample of research were 12 teachers who work for Thairathwittaya 4 

in Nakhon Pathom province. derived by multi-stage random sampling. Instruments used to collect data were 

guidance program the knowledge test towards operating guidance in school and the attitude test towards 

operating guidance in school by the researcher. The statistics used for data analysis were mean, standard 

deviation and t-test. The results found that: 1) knowledge and attitude toward operating guidance in 

school after learning by using the guidance program  was higher than that of before with a statistical 

significance at .05. and 2) Teachers’ knowledge and attitude toward operating guidance in school was 

higher than the set criterion at 80 %.   
 

Keywords: guidance program, towards operating guidance, small school  
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บทนํา  

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวทางการจัด

การศึกษามาตรา 22 ไดกําหนดไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักความเสมอภาค มีหลักการวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดโดย

ถือวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  ดังน้ัน กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24 ไดกําหนดไววาการจัดกระบวนการเรียนรู น้ันใหสถานศึกษาและ

หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ การประยุกตความรูเพื่อปองกันและแกไข

ปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน ใฝรูอยางตอเน่ือง 

และตองจัดการเรียนการสอนใหผสมสาระความรูตางๆ ไดสัดสวนอยางสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา จากหลักการดังกลาวสถานศึกษาจึงนําแนวคิดน้ีสูกระบวนการปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบ

การศึกษาของชาต ิ

 อยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญประการหน่ึงของระบบการศึกษาไทย คือ การขาดกระบวนการเรียนรูที่ดี เปนเหตุให

เกิดผลเสียหลายประการ เชน ผูเรียนคิดวิเคราะหไมเปน ปฏิบัติไมได และไมสามารถสรางความสัมพันธกับ ผูอ่ืนและ

ส่ิงแวดลอมได  สงผลใหการเรียนรูไมมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไมสามารถเปนบุคคลแหงการเรียนรู  ทั้งน้ี สมพงษ  จิตระดับ 

(2560) ไดนําเสนอขอมูลภาวะการณของเด็กและเยาวชนไทยวามีปจจัยเส่ียงหลายประการซ่ึงยากตอการดูแลโดยเฉพาะปญหา

ผูเรียนระดับประถมศึกษาวามีพฤติกรรมเก่ียวกับยาเสพติด การตั้งครรภ เรียนรูดานลบจากส่ืออิเล็กทรอนิกสไดรวดเร็ว  ขาด

วินัยอยางรุนแรง เรียนรูอยางไมมีความสุข เปนตน  สภาพปญหาดังกลาวบุคคลสําคัญผูปฏิบัติหนาที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนคือ

ครู การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 – 2561 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555) จึงเนนการ

เปล่ียนแปลงการศึกษาดวยการพัฒนาครู เพราะเชื่อวาครูคือผูบมเพาะความรูและความเปนมนุษยแกผูเรียน  

 การปฏิบัติหนาที่ครูน้ันหัวใจสําคัญคือการจัดการเรียนรูแตหนาที่อีกประการหน่ึงที่ครูตองใหความสําคัญคือการดูแล

ชวยเหลือผูเรียน เพราะพฤติกรรมผูเรียนสงผลตอปญหาตางๆ อยางมีความสัมพันธกัน การแนะแนวจึงเปนศาสตรหน่ึงที่จะ

ชวยใหครูปฏิบัติหนาที่ดูแลผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการแนะแนวเปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลรูจักเขาใจ

ตนเองและส่ิงแวดลอมสามารถตัดสินใจไดอยางชาญฉลาด ปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  สอดคลองกับแนวคิดของ 

ชารมาและชารมา (Sharma & Sharma, 2004) และกิบสันและมิตเชลล (Gibson & Mitchell, 2008)  ที่อธิบายวา การแนะ

แนวเปนกระบวนการชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ โดยสงเสริมใหผูเรียนรูจักตนเองอยางแทจริงทั้งดานการศึกษา อาชีพ 

และสวนตัวสังคม เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถปรับตัวในสถานศึกษาและการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และแนวคิดของ

นพวรรณ  คนึงชัยสกุล (2557) ที่อธิบายวาการแนะแนวน้ันมุงเนนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของบุคคล โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผูเรียนที่เปนผลผลิตทางการศึกษาใหสามารถรูจักและเขาใจตนเองอยางถูกตอง  รูถึงความสามารถของตนเอง  รูจัก

ปรับตัวไดอยางเหมาะสม และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สงผลใหการจัดการศึกษาในสถานศึกษาน้ัน

สามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 แตจากสภาพการณจริงการแนะแนวน้ันดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขนาดใหญเพราะมีปจจัย

เก้ือหนุนหลายประการ โดยเฉพาะการมีครูแนะแนวซ่ึงมีความรูและทักษะการดูแลชวยเหลือผูเรียน แตสถานศึกษาขนาดเล็ก

กลับประสบปญหาการดําเนินการแนะแนวอยางรุนแรง เพราะไมมีปจจัยเก้ือหนุนการดําเนินงานแนะแนวแตสภาพของผูเรียน

สวนใหญมีปญหาและตองการไดรับการจัดบริการแนะแนวอยางยิ่ง  ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กทุกคนจึงตองรวมกันปฏิบัติ

หนาที่แนะแนวอยางจริงจังเพื่อชวยเหลือผูเรียน อยางไรก็ตาม จากการรายงานผลการดําเนินการชวยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษาจังหวัดนครปฐมพบวา สถานศึกษาขนาดเล็กมีปญหาดําเนินการแนะแนวหลายประการแตปญหาสําคัญคือไมมีครู

แนะแนวโดยตรง   
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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 และเขต 2 ได ดําเนินการการพัฒนาและแกปญหา

ดังกลาวไดดําเนินการมาอยางเปนระบบและตอเน่ือง แตแนวทางแกปญหาสําคัญคือการพัฒนาครูทุกคนใหมีความรูและเจตคติ

ที่ดีตอการปฏิบัติแนะแนวในสถานศึกษา เพราะประเด็นดังกลาวเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการแนะแนวใน

สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ มูชาโด (Muchado, 2003) ที่ไดศึกษาวิจัยพบวาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครู

แนะแนวที่ดีคือการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิดานจิตวิทยาการแนะแนว   

 โปรแกรมการแนะแนวเปนเครื่องมือพัฒนาบุคคลที่มีลักษณะการบูรณาการองคความรูและประสบการณผาน

กระบวนการจิตวิทยาและการแนะแนวกลุมมีความสําคัญตอการพัฒนามนุษยในยุคปจจุบัน เพราะ โปรแกรมการแนะแนวหรือ

กิจกรรมแนะแนวกลุมน้ันมีวัตถุประสงคสําคัญคือ การเสริมสรางความรูสึกที่ดี  ตระหนักรูคุณคาของตนเองและผูอ่ืน พัฒนา

ความรูและทักษะตาง ๆ เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางสรางสรรค (สมร  ทองดีและปราณี  รามสูต, 2555) น่ันก็คือ

โปรแกรมการแนะแนวสามารถพัฒนาความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษาได สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของวิไลวรรณ วิภาจักษณกุล (2531) ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเขารวมกิจกรรมแนะแนวพลวัตครูกลุม

ตัวอยางมีความสามารถดานการแนะแนวสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัยของ

สุวัสดา คําผิว (2553)  ที่พบวาภายหลังการใชชุดการอบรมดวยกิจกรรมแนะแนวครูกลุมตัวอยางมีความรูและทักษะการให

คําปรึกษาสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากแนวคิดขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษา

ขนาดเล็กดวยโปรแกรมการแนะแนว เพื่อเปนการแกปญหาและพัฒนาการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาขนาดเล็กของ

จังหวัดนครปฐม 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 1. เปรียบเทียบความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนว  

 2. เปรียบเทียบความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวกับเกณฑที่ตั้งไว

รอยละ 80 

  

สมมติฐานการวิจัย 

 

 1. ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม  

 2. ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือครูผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 และ เขต 2  จังหวัดนครปฐม จํานวน 103 โรงเรียน 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน โดยสุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม

จาก 2 เขตพื้นที่การศึกษา ผลการสุมไดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จากน้ันสุมอําเภอจาก 4 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1647 

อําเภอ ผลการสุมไดอําเภอบางเลน สุมโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอบางเลนจํานวน 21 โรง  ผลการสุมไดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

4 ซ่ึงมีครูจํานวน 12 คน  

 3.  ตัวแปร 

  ตัวแปรตน คือ โปแกรมการแนะแนว  

 ตัวแปรตาม คือ ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว 

 4. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

 การวิจัยครั้งน้ีใชระยะเวลา 4 วัน จํานวน 28 ชั่วโมง โดยดําเนินการวันที่ 18, 19, 25, 26 มีนาคม 2560  

 

นิยามศัพท 

 

 โปรแกรมการแนะแนว  หมายถึง ชุดกิจกรรมการแนะแนวกลุมเชิงบูรณาการองคความรูที่ผูสรางขึ้นเพื่อพัฒนา

ความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและส่ือ

การเรียนรู จํานวน 7 หนวยกิจกรรมคือ 1) ธรรมชาติของมนุษย 2) จิตวิทยาเด็กวัยเรียน 3) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการแนะ

แนวและการใหคําปรึกษา 4) การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา  5) การรูจักผูเรียน 6) ทักษะการใหคําปรึกษา และ 7) 

ระบบดูแลชวยเหลือ 

 ความรูการปฏิบัติงานแนะแนว หมายถึง ความรู และความเขาใจที่จําเปนตอการปฏิบัติการแนะแนวในสถานศึกษา 

โดยสาระความรูประกอบดวยมโนทัศนการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ธรรมชาติของมนุษย จิตวิทยาเด็กวัยเรียน และ

ระบบดูแลชวยเหลือ  ซ่ึงไดมาจากคะแนนการทดสอบกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมแนะแนวดวยแบบวัดการปฏิบัติงาน

แนะแนว 

 เจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว หมายถึง ความคิด ความรูสึกชอบพอตอการปฏิบัติงานแนะแนวสถานศึกษา ซ่ึง

ไดมาจากคะแนนแบบวัดเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว 

เกณฑที่กําหนด หมายถึง ระดับที่กําหนดเพื่อใชประเมินผลความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว โดยกําหนดไว

ที่รอยละ 80   

สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักเรียนในความรับผิดชอบนอยกวา 120 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

 1. โปรแกรมการแนะแนว เปนเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อพัฒนาความรูและเจตคติการปฏิบัติงาน

แนะแนวในสถานศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและส่ือการเรียนรู จํานวน 7 หนวยกิจกรรมคือ 1) 

ธรรมชาติของมนุษย 2) จิตวิทยาเด็กวัยเรียน 3) ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 4) การจัดบริการ

แนะแนวในสถานศึกษา 5) การรูจักผูเรียน 6) ทักษะการใหคําปรึกษา และ 7) ระบบดูแลชวยเหลือ ดําเนินการหนวยละ 4 

ชั่วโมง รวมทั้งส้ิน 28 ชั่วโมง  ดําเนินการสรางและพัฒนาโปรแกรมการแนะแนวดวยกระบวนการมีสวนรวมระหวางบุคคล 3 

ฝาย คือ นักวิชาการ ครูผูปฏิบัติงานแนะแนว และผูบริหารหนวยงาน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังกลาวดวยการสนทนา

กลุมสรุปแนวคิดจากผูเชี่ยวชาญ และทดลองใชแลวปรับปรงุแลว 1 วงรอบ 

 2. แบบวัดความรูการปฏิบัติงานแนะแนว เปนแบบทดสอบความรูแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก กําหนด

โครงสรางของแบบวัดความรูตามหนวยของโปรแกรมการแนะแนวจํานวน 7 หนวย หนวยละ 10 ขอ รวมทั้งส้ิน 70 ขอ ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นมีความตรงตามเน้ือหาดวยการหาคาดชันีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 
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โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง .67 – 1.00 แบบทดสอบมีคาความยากงายเทากับ .42 -.79 คาอํานาจจําแนก

เทากับ .32 - .71 และคาความเชื่อม่ัน KR20 เทากับ .83 

 3. แบบวัดเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว เปนแบบวัดเจตคติที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 40 ขอ เพื่อวัดและประเมิน

เจตคติของครูกลุมตัวอยางที่มีตอการปฏิบัติงานแนะแนว โดยใชเทคนิคการวัดเจตคติของลิเคอรท (Likert) มีความตรงตาม

เน้ือหาดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่ไดจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยมีคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) อยูระหวาง .67 – 1.00 และคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทากับ .85 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 

 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบท ี

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 1. การเปรียบเทียบความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวม

โปรแกรมการแนะแนวปรากฏดังตารางที่ 1 

 

ตารางที ่1 การเปรียบเทียบความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมโปรแกรม

การแนะแนวดวยสถิติทดสอบที  

การเรียน n x  S d  S d  t 

กอนการเรียน 12 26.17 2.79 
36.16 .76 47.76* 

หลังการเรียน 12 62.33 2.70 

* p < .05 

 จากตารางที่ 1 แสดงวา ครูกลุมตัวอยางมีความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานกอนเขารวมโปรแกรมการแนะ

แนวเทากับ 26.17 คะแนน และหลังการเขารวมเทากับ 62.33 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบที (t-

test dependent samples)  พบวา ครูกลุมตัวอยางมีความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาสูงกวากอนการเขารวม

โปรแกรมการแนะแนวอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 

 

 2. การเปรียบเทียบความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรมการ

แนะแนวกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ปรากฏดังดังตารางที่ 2  

 

ตารางที ่2 การเปรียบเทียบความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรมการ

แนะแนวกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ดวยสถิติทดสอบที (เกณฑรอยละ 80 = 56 คะแนน) 

การเรียน n x  S t 

หลังการเรียน 12 62.33 2.70 8.10*  

* p < .05 
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 จากตารางที่ 2 แสดงวา  เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบที (one sample t – test) พบวา ความรูการ

ปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบความรูการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรม

การแนะแนวเปนรายบุคคลกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม (56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน) พบวา ครูกลุม

ตัวอยางผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็มทั้ง 12 คน คิดเปนรอยละ 100  

 3. การเปรียบเทียบเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางกอนและหลังการเขารวม

โปรแกรมการแนะแนวปรากฏดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางกอนและหลังการเขารวม

โปรแกรมการแนะแนวดวยสถิติทดสอบที 

การเรียน n x  S d  S d  t 

กอนการเรียน 12 23.17 1.52 
11.83 .77 15.42* 

หลังการเรียน 12 35.06 1.41 

* p < .05 

 จากตารางที่ 3 แสดงวา ครูกลุมตัวอยางมีเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษากอนการเขารวมโปรแกรมการ

แนะแนวเทากับ 23.17 คะแนน และหลังการเขารวมเทากับ 35.06 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบที (t-

test dependent samples) พบวา ครูกลุมตัวอยางมีเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาสูงกวากอนการเขารวม

โปรแกรมการแนะแนวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

 4. การเปรียบเทียบเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรมการ

แนะแนวกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ปรากฏดังดังตารางที่ 4  

 

ตารางที ่4 การเปรียบเทียบเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนว

กับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ดวยสถิติทดสอบที (เกณฑรอยละ 80 = 32 คะแนน) 

การเรียน n x  S t 

หลังการเรียน 12 35.06 1.41 7.34*  

* p < .05 

 จากตารางที่ 4 แสดงวา เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบที (one sample t – test) พบวา เจคติการปฏิบัติงาน

แนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางที่เขารวมโปรแกรมการแนะแนวสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษาของครูกลุมตัวอยางหลังการเขารวมโปรแกรม

การแนะแนวเปนรายบุคคลกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม (32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน) พบวา ครูกลุม

ตัวอยางผานเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็มทั้ง 12 คน คิดเปนรอยละ 100  
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การอภิปรายผล 

 

 จากผลการวิจัยพบวาโปรแกรมการแนะแนวสามารถพัฒนาความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา

ใหสูงขึ้นได  ทั้งน้ีผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยนําเสนอไดดังน้ี 

 ผลการเปรียบเทียบความกาวหนาของความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวดวยการเขารวมโปรแกรมการแนะ

แนวเรียนพบวา ภายหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวครูกลุมตัวอยางมีความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวสูงกวา

กอนการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของเพชรสุดา เพชรใส (2547) ไดพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถภาพการ

ใหคําปรึกษาสําหรับครูมัธยมศึกษาที่ไมมีวุฒิการแนะแนว ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเขารวมโปรแกรมครูกลุมตัวอยางมี

สมรรถภาพการใหคําปรึกษาสูงกวากอนการเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของยุพาศรี 

ไพรวรรณ (2552) ที่ไดพัฒนาหลักสูตรสําหรับฝกอบรมครูที่ไมมีวุฒิแนะแนว ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการอบรมครูกลุม

ตัวอยางมีความรูดานการแนะแนวสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80 สอดคลองกับงานวิจัยของสุวัสดา คําผิว (2553) ที่ไดใช

ชุดการแนะแนวพัฒนาความรูและทักษะการใหคําปรึกษาสําหรับครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา

ภายหลังการเขารวมกิจกรรมแนะแนวครูกลุมตัวอยางมีความรูและทักษะการใหคําปรึกษาสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของเจษฎา  บุญมาโฮม (2557) ที่ใชแผนการจัดกิจกรรมแนะ

แนวรวมกับหนังสือเสริมประสบการณเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและ

การใหคําปรึกษากับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวรวมกับหนังสือ

เสริมประสบการณนักศึกษากลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให

คําปรึกษาสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ทั้งน้ีผูวิจัยอภิปรายสนับสนุนเพิ่มเติมไดวา โปรแกรมการแนะแนวเปนเครื่องมือที่มีลักษณะกระบวนการทางจิตวิทยา

ที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการเรียนรูและคุณลักษณทางพฤติกรรมของบุคคลได เพราะโปรแกรมการแนะแนวเปนการจัด

มวลประสบการณใหผูเขารวมไดเรียนรูบนฐานความคิด อารมณ และความรูสึกเพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรรมอยางเปน

ระบบ ดังที่เฟอรเบอรท กริฟฟธ และฟอรเรสท (Ferbert, Grififth & Forrest, 2005) ที่ไดนําเสนอวาการจัดกิจกรรมแนะแนว

เปนการบูรณการมวลประสบการณ 2 สวนสําคัญคือ จิตวิทยาแนะแนวและการใหคําปรึกษารวมกับการสอน ดังน้ันกิจกรรม

แนะแนวจึงมีประสิทธิภาพสามารถเปล่ียนแปลงการเรียนรูและพฤติกรรมของบุคคลไดเปนอยางดี  นอกจากน้ี โปรแกรมการ

แนะแนวครั้งน้ีพัฒนาขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการสรางและพัฒนาโปรแกรมการแนะแนวดวยกระบวนการมีสวน

รวมระหวางบุคคล 3 ฝาย คือ นักวิชาการ ครูผูปฏิบัติงานแนะแนว และผูบริหารหนวยงาน ตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือ

ดังกลาวดวยการสนทนากลุมสรุปแนวคิดจากผูเชี่ยวชาญ และทดลองใชแลวปรับปรุงแลว 1 วงรอบ จึงทําใหความรูและเจตคติ

การปฏิบัติงานแนะแนวของครูกลุมตัวอยางสูงกวากอนการเขารวมและสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80  

 

ขอเสนอแนะ 

 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

      1.1 โปรแกรมการแนะแนวที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาความรูและเจตคติการปฏิบัติงาน

แนะแนวของกลุมตัวอยางไดเปนอยางดีจึงควรขยายผลการนําไปใชกับสถานศึกษาขนาดเล็กอ่ืนๆ ในจังหวัดนครปฐมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเรียนตอไป 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1651 

 1.2 ครูกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวาควรเพิ่มชวงเวลาการจัดกิจกรรมหนวยทักษะการใหคําปรึกษา 

ดังน้ัน การนําผลการวิจัยไปใชจึงควรเพิ่มเติมเน้ือหา กิจกรรม และชวงเวลาของหนวยทักษะการใหคําปรึกษาเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรมีการติดตามผลภายหลังการเขารวมโปรแกรมการแนะแนวเพื่อตรวจสอบความคงทน (retention) วา

ครูกลุมตัวอยางมีความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวเปล่ียนแปลงหรือไมภายหลังระยะเวลา 3 เดือนหรือ 6 เดือน 

 2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยหรือสาเหตุที่สงผลตอความรูและเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนว เพื่อใชขอมูล

ปรับปรุงโปรแกรมการแนะแนวใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
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