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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมิน 
ทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
และเพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการแนะ
แนวและการใหคําปรึกษา ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
1-6 โรงเรียนนวมิน ทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 โดย 
สุมตัวอยางอยางงาย ไดจํานวนท้ังส้ิน 120 คน เคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรม excel หาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( ) และ 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัย พบวา 

X

1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 17 ป 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ัง 5 ดาน พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาอยูในอันดับสูงสุด ระดับ
มาก รองลงมา ดานการจัดบริการสนเทศ อยูในระดับมาก และสุดทาย ดานการจัดบริการจัดวาง 
ตัวบุคคล อยูในระดับปานกลาง 

3. ปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการแนะ
แนวและการใหคําปรึกษา พบวา ภาพรวม นักเรียนชอบเรียนวิชาแนะแนว รองลงมา อยากใหมี 
การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ และขอควรปรับปรุง คือ ขยายหองแนะแนวให
กวางข้ึนเพราะเน่ืองจากหองแนะแนวแคบเกินไป ควรจัดใหนักเรียนทุกระดับช้ันเขามาเรียนท่ีหอง
แนะแนว พรอมท้ังจัดทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research. To the satisfaction of Nawaminthrachinuthit Suankularb 
Witayalai Samutprakran school students towards guidance and counseling service. And to study 
the problems and suggestions for improvement. And develop effective guidance and counseling 
services. 

The study population consisted of 1- 6 in Navaminthrachinuthit Suankularb Witayalai 
Samutprakran school students of the academic year 2554. Simple Radom Sampling a total of 120. 
Data were analyzed by computer using excle. The frequency percentage mean and standard 
deviation results were as follows. 

1. Status of respondents. Most were male age 17 years. 
2. The satisfaction of students Nawaminthrachinuthit Suankularb Witayalai 

Samutprakran school students towards guidance and counseling services , and 5 showed that the 
verall level was also found that the provision of consulting services. At a high level , followed by 
the provision of information services high level, and the rest of the service personnel. Was 
moderate 

3. Problems and suggestions for improvement and development of effective guidance 
and counseling services that include students who want to study counseling, followed by an 
exhibition, education and occupation. And should improve the guidance available to a broader 
counseling because the room is too narrow. Students should be provided to schools at all levels of 
guidance. And to provide scholarships to need students. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคญัของปญหาการวิจัย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ไดจัดทําข้ึนใน
ชวงเวลาท่ีประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงท่ีผานมา ในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 8-9 สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกตใชอยาง
กวางขวางในทุกระดับ ตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซ่ึงไดมีสวน
เสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคงทามกลางกระแสการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกัน
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศ
สูความสมดุลและยั่งยืน ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 คร้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยาง
กวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวม
จัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู "สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอ
ภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง"  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู 
พรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม 
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และ
ไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
ดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภค
ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ขณะเดียวกันยังจําเปนตองบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ให 
บังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพื้นท่ีภารกิจ และการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคมไทย ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขท่ียั่งยืน ของสังคมไทยตาม
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การเปล่ียนแปลงในสังคมโลกปจจุบันไดกาวสูยุคของขอมูลขาวสารท่ีประชาชนท่ัว
โลกสามารถติดตอส่ือสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดผลกระทบตอปจจัยในการพัฒนาประเทศ
ดานตางๆ สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงมากมาย ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวัฒนธรรม เพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงดังกลาว ประเทศตางๆ 
ในโลกท่ีกําลังพัฒนานั้นลวนแลวแตอยากเปนประเทศท่ีเจริญแลวท้ังส้ิน ประเทศไทยจึงตอง
ปรับเปล่ียนวิธีการและกระบวนการในการบริหารงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยใหเทา
ทันตออารยประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองการพัฒนาดานการศึกษา ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญใน 
การพัฒนาเยาวชน ดังนั้น การศึกษาเปนเร่ืองท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีจะนํามาสูการพัฒนาประเทศให
กาวหนาไดในทุกดาน ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาพื้นฐานคุณภาพชีวิตเพื่อใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

มนุษยเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ แตในการท่ี
จะพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไดนั้น ยอมมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เสียกอนเปนเบ้ืองตน ในการนี้วิธีการหนึ่งอันเปนท่ียอมรับกันอยูท่ัวไปก็คือ วิธีการทางการศึกษา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาท
สําคัญในการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอยางรวดเร็ว ซ่ึงความเจริญเติบโต
ดังกลาวไดกอใหเกิดท้ังผลดีและผลเสียใหแกมนุษย ประกอบกับประเทศไทยกําลังพัฒนาทางดาน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ ทําใหสภาพชีวิตและสังคมไทยมีความซับซอน
มากข้ึน ประเทศไทยจึงจําเปนตองเรงดําเนินการเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของประชาชน โดย
การยกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของคนในชาติใหสูงข้ึนเปนลําดับ 

ดังนั้น การจัดการศึกษาท่ีดีตองใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในทุกดานของ
ประเทศ เพราะการศึกษาเปนรากฐานอันสําคัญในการสรางสรรคความเจริญ และแกไขปญหาตางๆ
ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเองดานตางๆท่ีจะดํารงชีวิต
และประกอบอาชีพได เปนการบรรลุจุดมุงหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545 ไดบัญญัติไวในหมวดท่ี 4 มาตรา 22 ความวา การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักการวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวามี
ความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ แสดงใหเห็นวาการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการท่ีจะพัฒนาคนใหมีความรู
ความสามารถ และเปนจุดหมายไปสูการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา 
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การจัดการศึกษาของประเทศไทยตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดใหมี
การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุลท้ังทางดานพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา ประกอบไปดวย
การเรียนรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ และมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพเพื่อความ
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ ซ่ึงกิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียน
รูจักตนเอง รูรักษส่ิงแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ัง
ทางดานการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและ
เขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนา
ผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

กิจกรรมพัฒนาผู เ รียนดังกลาวไดถูกจัดให เปนหลักในการพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคของนักเรียน โดยมีการจัดเวลาใหกับการจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชนในช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปละ 120 
ช่ัวโมง และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ปละ 360 ช่ัวโมง โดยมีเกณฑประเมินเพื่อการเล่ือนช้ันท่ีตอง
ไดรับการประเมิน "ผาน" ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงจะเล่ือนช้ันได เห็นไดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โดยเฉพาะกิจกรรมแนะแนวมีขอกําหนดท่ีบัญญัติไวในหลักสูตรในเร่ืองการจัดเวลาเรียนให
นักเรียนเฉล่ีย 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห แตในสภาพการดําเนินงานในสถานการณการจัดการศึกษาของ
ประเทศ ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงมีมาตรการกําหนดใหทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริม
คุณลักษณะท่ีตองการตามวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา และกิจกรรมสําคัญท่ีจะ
ขาดเสียไมไดคือ การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ซ่ึงถาพิจารณาจากหลักสูตรและคุณลักษณะ
ของนักเรียนท่ีพึงประสงคตลอดจนโครงสรางของหลักสูตร จะเห็นวาสอดคลองกับหลักการและ
วัตถุประสงคของการแนะแนวเปนอยางยิ่ง เชน ชวยใหเด็กและเยาวชนรูจักและเขาใจตนเองอยาง
ลึกซ้ึงในทุกดาน รูจักโลกทางการศึกษา โลกของงานอาชีพ และส่ิงแวดลอมเปนอยางดี รูจักพัฒนา
หรือสามารถนําศักยภาพและความสามารถที่มีอยูมาใชใหเปนประโยชนท้ังแกตนเองและผูอ่ืน รูจัก
ชวยตนเอง รูจักเลือกและตัดสินใจอยางฉลาดท่ีจะนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนชีวิตและ
แกปญหาตางๆดวยตนเอง รวมท้ังการปรับปรุงตนใหอยูในสังคมอยางมีความสุข การบริการแนะ
แนวมีจําเปนสําหรับทุกโรงเรียน เพราะเด็กทุกคนท่ีมาโรงเรียนนอกจากมุงหวังมารับประสบการณ
แหงการเรียนรูในวิชาการตางๆ ตามท่ีหลักสูตรกําหนดและตามท่ีโรงเรียนจัดใหแลว เด็กยังมีปญหา
และความตองการตางๆไมเหมือนกัน โดยเฉพาะเด็กท่ีอยูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซ่ึงเปนวัยท่ี
กําลังกาวสูชวงวัยรุน มักมีปญหาความคับของใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางดานรางกาย อารมณ 
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ชวยใหนักเรียนรูจักตนเองอยางแทจริง รูขอบเขตความสามารถ เปนตัวของตัวเอง  
กลาเผชิญความจริง ยอมรับในสวนบกพรองของตนและพรอมท่ีจะแกไขปรับปรุงตนเองใหดียิ่งข้ึน 
ซ่ึงเปนแนวทางในการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก การบริการแนะแนวจึงมีความสําคัญและจําเปน
อยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในทุกองคกร เพราะงานแนะแนวเปนกระบวนการชวยนักเรียน 
เพื่อใหนักเรียนไดเจริญงอกงามเหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ซ่ึงมีความสําเร็จ 
ความสุขของชีวิตเปนจุดหมาย (กันยา สุวรรณแสง, 2545) ซ่ึงสถานศึกษาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
จัดบริการแนะแนวเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ
และประกอบอาชีพ ตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสม
ตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพตนเอง เสริมสรางทักษะชีวิต 
ภาวะทางอารมณ การเรียนรูเชิงพหุปญญาและสรางสรรคสัมพันธภาพที่ดี ซ่ึงผูสอนทุกคนตองทํา
หนาท่ีแนะแนวใหคําปรึกษา ดานชีวิต การศึกษาตอ และการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงาน
ทํา (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) จึงเห็นไดวา วิชากิจกรรมแนะแนวเปนวิชาสําคัญ
วิชาหน่ึงท่ีชวยเสริมหลักสูตรใหบรรลุจุดประสงคยิ่งข้ึน โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซ่ึงจะตองศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาตอไป ถาไดรับการแนะแนวที่ดีก็จะสามารถคนพบ
ความถนัดของตนเองไดถูกตอง และเลือกเรียนในสาขาท่ีตนถนัดไดเพื่อไปสูการมีงานทํา ซ่ึงหนาท่ี
ของการแนะแนวท่ีสําคัญมี 3 ประการ คือ 

1. ชวยแกไขและเพิ่มพูนสวนท่ีเปนประโยชนแกนักเรียน 
2. ชวยปองกันหรือชวยปรับปรุงสงเสริมใหดีข้ึน 
3. ชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการไปในทางที่ ถูกตองและใหการพัฒนาน้ันเปนไป

โดยสะดวก 
ดวยเหตุผลขางตน ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนกิจกรรมแนะแนวในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดบริการแนะแนวใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อท่ีจะไดนําผลจากการศึกษาคนควา
มาเปนแนวทางในการจัดรูปแบบท่ีเหมาะสม  เพื่อพัฒนา  ปรับปรุง  สงเสริม  สนับสนุน  
การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความสอดคลองและตรงตาม 
ความตองการ ความสนใจ ความถนัดของแตละบุคคล และสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง และเพื่อ
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

2. ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงงานบริการแนะแนวและการให
คําปรึกษา  
 
1.3 ขอบเขตการวจัิย 

1.3.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
ศึกษาความพึงพอใจการจัดบริการแนะแนวทั้ง 5 ดาน คือ 
1. ดานการจดับริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล 
2. ดานการจดับริการสนเทศ 
3. ดานการจดับริการใหคําปรึกษา 
4. ดานการจดับริการจัดวางตัวบุคคล 
5. ดานการจดับริการติดตามผลและประเมินผล 

1.3.2  ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยาง 
ประชากรกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 1- 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 ระดับ 
ช้ันละ 20 คน จํานวนท้ังส้ิน 120 คน 

1.3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
1. สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับช้ันของนักเรียนโรงเรียนนวมิ

นทราชินูทิศ สวนกหุลาบวทิยาลัย สมุทรปราการ 
2. ความพึงพอใจตอการจัดบริการแนะแนว 5 ดาน 

1)  ดานการจัดบริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล 
2)  ดานการจัดบริการสนเทศ 
3)  ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา 
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4)  ดานการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล 
5)  ดานการจัดบริการติดตามผลและประเมินผล 

 
1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความพึงพอใจของนักเ รียนโรงเ รียนนวมินทราชินู ทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ไดแก 
 
1.5  ตัวแปรท่ีศึกษา 
 
 การจัดบริการแนะแนว  5  ดาน 
สถานภาพของนักเรียน 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) ระดับช้ันท่ีศึกษาอยู 

1) ดานการจดับริการรวบรวมขอมูลเปน
รายบุคคล 

2) ดานการจดับริการสนเทศ 
3) ดานการจดับริการใหคําปรึกษา 
4) ดานการจดับริการจัดวางตัวบุคคล 
5) ดานการจดับริการติดตามผลและ

ประเมินผล 
  
 
1.6 ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ทราบระดับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

2. เปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการแนะแนว
และการใหคําปรึกษา แกนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

กิจกรรมพัฒนานักเรียน หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดอยางเปนระบบมีกระบวนการจัดดวย
รูปแบบ และวิธีการท่ีหลากหลายในการพัฒนาผูเรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหแกผูเรียน โดยใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง สามารถ
นําไปใชในการดํารงชีวิตโดยการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม และอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได
อยางมีความสุข 
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ความพึงพอใจ (gratification) ตามความหมายของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรม ไดให
ความจํากัดความไววา หมายถึง ความรูสึกท่ีดี มีความสุข เม่ือคนเราไดรับความสําเร็จตามความมุง
หมาย (goals) ความตองการ (need) หรือแรงจูงใจ (motivation) (Wolman, 1973) 

การแนะแนว หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาท่ีชวยให บุคคลรูจัก และเขาใจตนเอง
และส่ิงแวดลอม สามารถนําตนเองได แกปญหาไดดวยตนเอง และพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ 
ปฏิบัติตนใหเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม การแนะแนวไมใชการแนะนํา อาจกลาวไดวาการแนะแนว
เปนการชวยเหลือ ใหเขาสามารถชวยตนเองได 

การจัดบริการแนะแนว หมายถึง การดําเนินการจัดบริการแนะแนวท้ัง 5 บริการใน
โรงเรียน ท่ีไดปฏิบัติกันในปจจุบัน ไดแก 

1) การจัดบริการสํารวจนักเรียนเปนรายบุคคล 
2) การจัดบริการสนเทศ 
3) การจัดบริการใหคําปรึกษา 
4) การจัดบริการจัดวางตัวบุคคล 
5) การจัดบริการติดตามผลและประเมินผล 
การจัดบริการสํารวจนักเรียนเปนรายบุคคล เปนบริการที่จําเปนพื้นฐานในการท่ีจะให

ความชวยเหลือนักเรียนไดถูกตอง เพราะจะทําใหไดทราบปญหา หรือขอบกพรองในตัวนักเรียน 
เพื่อดําเนินการแกไขไดถูกตองและนําขอมูลท่ีไดศึกษามาเปนองคประกอบในการจัดบริการอ่ืนๆ 
ตอไป งานบริการดานนี้ไดแก 

- บันทึกประวัตินักเรียนทุกคนไวในระเบียนสะสม 
- บริการขอมูลแกผูท่ีเกี่ยวของ 
- ทดสอบความถนัด ความสนใจของนักเรียน 
- สํารวจพฤติกรรมท่ีมีปญหาของนักเรียน 
การจัดบริการสนเทศ เปนบริการใหความรูแกนักเรียนในหลายรูปแบบ เพ่ือชวยให

นักเรียนสามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดรูจักตัดสินใจ และวางแผนอนาคตอยางฉลาด 
ไดแก 

- การจัดสอนใหความรูตาง ๆ ในคาบกิจกรรมแนะแนว 
- การจัดปายนิเทศ 
- การจัดทําเอกสารที่เปนประโยชนแกนักเรียน 
- การจัดอภิปราย บรรยาย ใหความรูในดานการศึกษา อาชีพ และการปรับตัวในสังคม 
- การจัดวันอาชีพ 
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- การจัดสัปดาหแนะแนวทางศึกษาตอ 
- การจัดฉาย ภาพยนตร วีดีโอ สไลดท่ีเปนประโยชนตอนักเรียน 
- จัดปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ 
การจัดบริการใหคําปรึกษา เปนบริการท่ีนับวาเปนหัวใจสําคัญของงานแนะแนว 

โดยเฉพาะการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม และในสภาวะเศรษฐกิจและสังคมยุคปจจุบัน  
งานบริการในดานนี้ คือ 

- ใหคําปรึกษานักเรียนท่ีมีปญหาดานสวนตัว การเรียน และอาชีพ 
- ศึกษาและหาทางชวยใหนักเรียนแกปญหาของตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
- เสนอแนะแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ 
บริการใหคําปรึกษาจะชวยผอนคลายความเครียดในจิตใจของนักเรียนและผูปกครอง

โดยอาจารยแนะแนวมีจรรยาบรรณท่ีจะ "รักษาความลับของนักเรียน" ฉะนั้นการเขาไปคุยกับครู
แนะแนวจึงเปนเร่ืองท่ีเด็กฉลาดควรทํา ไมควรคิดผิด ๆ วา"เฉพาะเด็กท่ีมีปญหาเทานั้นท่ีจะเขาหอง
แนะแนว" อาจารยแนะแนวพรอมท่ีจะเปนคูคิด เปนท่ีปรึกษาทั้งการเลือกวิชาเรียนการศึกษาตอ  
การหางานทําหรือปญหาสวนตัว งานแนะแนวยินดีชวยนักเรียนเสมอ 

การจัดบริการจัดวางตัวบุคคล เปนบริการท่ีจัดข้ึนมาเพื่อกระตุนใหกําลังใจนักเรียนแต
ละคน โดยการจัดใหนักเรียนเขาเรียนหรือเขารวมกิจกรรมที่ เหมาะสมตามความสนใจและ 
ความถนัด การฝกทักษะการเรียน ทักษะการทํางาน ทักษะชีวิตและสังคม การจัดทุนการศึกษา 
เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณและสามารถพัฒนาตนเองและแกไขปญหาไดตามความเหมาะสม
ของแตละบุคคล 

การจัดบริการติดตามผลและติดตามผล เปนบริการที่จัดข้ึนเพื่อศึกษาติดตามผลการให
ความชวยเหลือท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึนใหกับนักเรียน ไมวานักเรียนจะยังอยูหรือสําเร็จการศึกษาไป
แลว ไดมีการพัฒนาหรือมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง 
เพื่อนําผลมาปรับปรุงพัฒนางานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อใหบริการนักเรียนตอไป 
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บทท่ี  2 
แนวคิด  ทฤษฏี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของเพื่อเปนความรูพื้นฐานในการวิจัย ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ความหมายของกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
2. ความหมายของความพึงพอใจ  
3. ความสําคัญของความพึงพอใจ 
4. สรุปความสําคัญของความพึงพอใจ 
5. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
6. ความพึงพอใจในการบริการ 
7. ปจจัยท่ีมีผลตอความพอใจในบริการ 
8. สรุปปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการบริการแนะแนว 

8.1  ความหมายของการแนะแนว 
8.2  หลักการแนะแนว 
8.3  สรุปหลักของการแนะแนว 
8.4  สรุปหนาท่ีของการแนะแนว 
8.5  ปรัชญาของการแนะแนว 

9. สรุปปรัชญาของการแนะแนว 
10. บริการตางๆ ของการแนะแนว 
11. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 ความหมายของกิจกรรมพัฒนานักเรียน  

หมายถึง กิจกรรมที่จัดอยางเปนระบบมีกระบวนการจัดดวยรูปแบบ และวิธีการท่ี
หลากหลายในการพัฒนาผูเรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
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2.2 ความหมายของความพึงพอใจ  

ความพึงพอใจเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลตอการเรียนรูและความสําเร็จของ
การศึกษา จะบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนผลสืบเนื่องจากการไดรับการ
ตอบสนองตอความตองการของแตละบุคคลในแนวทางท่ีผูเรียนประสงค 

กูด (1973: 320) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ 
คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซ่ึงเปนผลมาจากความสนใจตางๆ และ ทัศนคติท่ีบุคคลมีตอส่ิงท่ี
ทําอยู 

วูลแมน (1973: 384) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรูสึกที่มีความสุขเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย ความตองการ หรือ แรงจูงใจ สรุปไดวา 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดี หรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีตอ ส่ิงนั้นๆ เม่ือบุคคลอุทิศ
แรงกาย แรงใจ และสติปญญาเพ่ือกระทําในส่ิงนั้นๆ 

พิน คงพูล (2529: 21) ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจไววา หมายถึง ความรูสึก
รัก ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือเจตคติของบุคคลที่เกิดจากการไดรับการตอบสนอง ความตองการทั้งดาน
วัตถุและจิตใจ 

สุวัฒนา ใบเจริญ (2540: 27) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดีของบุคคลท่ี
มีตอส่ิงน้ันๆ เม่ือบุคคลอุทิศแรงกายแรงใจ และสติปญญาเพ่ือกระทําในส่ิงนั้นๆ 

ทรงสมร ครูเลิศ (2543: 12) กลาววา ความพึงพอใจเปนเร่ืองเกี่ยวกับอารมณ ความรูสึก
และทัศนคติของแตละบุคคล อันเนื่องมาจากส่ิงเราและแรงจูงใจ ซ่ึงปรากฏออกมาทางพฤติกรรมวา
รูสึกชอบ รูสึกพอใจ และมีทัศนคติท่ีดีตอส่ิงนั้น 

ประภาส เกตุแกว (2546: 12) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของมนุษยท่ี
เกี่ยวของกับอารมณ จากการไดรับการตอบสนอง ความตองการ ซ่ึงแสดงออกมาทางพฤติกรรม 
โดยสังเกตไดจากสายตา คําพูดและการแสดงออกทางพฤติกรรม 

ชะเอ้ิน พิศาลวัชรินทร (2553: 7) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ พอใจ 
และประทับใจ จากการไดรับการตอบสนอง ตามความตองการและมีความสุขเม่ือไดรับผลสําเร็จ 
หรือประทับใจของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีไดรับ โดยส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการดาน
รางกายและจิตใจ 
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กลาวโดยสรุป ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ พอใจ และประทับใจ จาก 
การไดรับการตอบสนอง ตามความตองการและมีความสุขเม่ือไดรับผลสําเร็จ หรือประทับใจของ
บุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีไดรับ โดยส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการดานรางกายและจิตใจ 
บุคคลทุกคนมีความตองการหลายส่ิงหลายอยาง และมีความตองการหลายระดับ ซ่ึงหากไดรับ 
การตอบสนองก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจ การจัดการเรียนรูใดๆ ท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดความพึง
พอใจ การเรียนรูนั้นจะตองสนองตอความตองการของผูเรียน ซ่ึงแสดงออกมาทางพฤติกรรม โดย
สังเกตไดจากสายตา คําพูด และการแสดงออกทางพฤติกรรม ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับความตองการท่ี
สงผลตอความพึงพอใจท่ีสําคัญสรุปได ดังนี้ 

ทฤษฏีลําดับข้ันความตองการ Maslow (Need-Hierarchy Theory) เปนทฤษฏีหนึ่งท่ี
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง โดยตั้งอยูบนสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย ดังนี้ 
(Maslow.1970:69-80) 

1. ลักษณะความตองการของมนุษย ไดแก 
1.1 ความตองการของมนุษยเปนไปตามลําดับข้ันความสําคัญ โดยเร่ิมระดับ 

ความตองการข้ันสูงสุด 
1.2 มนุษย มีความตองการอยู เสมอ  เ ม่ือ มีความตองการอย างหน่ึงได รับ 

การตอบสนองแลวก็มีส่ิงใหมเขามาแทนท่ี 
1.3 เม่ือความตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลวจะไมจูงใจใหเกิด

พฤติกรรมตอส่ิงนั้น แตจะมีความตองการในระดับสูงเขามาแทนท่ีและเปนแรงจูงใจใหเกิด
พฤติกรรมนั้น 

1.4 ความตองการ ท่ี เกิด ข้ึนอาศัย ซ่ึงกันและกัน  มี ลักษณะควบคู  คือ  เ ม่ือ 
ความตองการหนึ่งยังไมหมดส้ินไปก็จะมีความตองการอีกอยางหนึ่งเกิดข้ึนมา 

2. ลําดับข้ันความตองการของมนุษยมี 5 ระดับ ไดแก 
2.1 ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการเบ้ืองตน

เพื่อ ความอยูรอด เชน ความตองการในเร่ืองอาหาร น้ํา ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค  
ความตองการพักผอน และความ 

ตองการทางเพศ เปนตน ความตองการทางดานรางกาย จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของคนก็ตอเม่ือความตองการทาง ดานรางกายยังไมไดรับการตอบสนองเลย  

2.2 ความตองการความปลอดภัย (Safety Need) ถาหากความตองการทางดาน 
รางกายไดรับการตอบสนองตามสมควรแลว มนุษยยังมีความตองการสูงในข้ันตอไป คือ  
ความตองการทางดานความปลอดภัยหรือความม่ันคงตางๆ ความตองการทางดานความ ปลอดภัย
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2.3 ความตองการทางดานสังคม ความรัก ความพอใจ (Belongingness and love 
Needs) ภายหลังจากท่ีตนไดรับการตอบสนองในสองข้ันดังกลาวแลว ก็จะมีความตองการ ท่ีสูงข้ึน 
คือ ความตองการทางดานสังคม จะเร่ิมเปนส่ิงจูงใจท่ีสําคัญตอพฤติกรรมของคน ความตองการ
ทางดานนี้เปนความตองการเกี่ยวกับการอยูรวมกันและการไดรับการยอมรับ จากบุคคลอื่น และมี
ความรูสึกวา ตนเองนั้นเปนสวนหนึ่งของกลุมทางสังคมอยูเสมอ  

2.4 ความตองการช่ือเสียงยกยอง (Self-esteem Needs) ความตองการข้ันตอมาจะ
เปน ความตองการที่ประกอบไปดวยส่ิงตางๆ คือ ความม่ันใจในตนเองในเร่ืองความสามารถ ความรู
และความสําคัญในตัวของตัวเอง รวมตลอดท้ังความตองการท่ีจะมีฐานะเดนเปนท่ี ยอมรับของ
บุคคลอ่ืน หรืออยากใหบุคคลอ่ืนยกยองสรรเสริญในความรับผิดชอบในหนาท่ี การงาน การดํารง
ตําแหนงท่ีสําคัญในองคการ  

2.5 ความตองการความสมหวังในชีวิต (Self-actualization Needs) ความตองการ 
สูงสุดของมนุษย คือ ความสําเร็จในชีวิตตามความนึกคิดหรือความคาดหวังความ ทะเยอทะยาน 
ความใฝฝน ภายหลังจากท่ีมนุษยไดรับการสอบสนองความตองการท้ัง 4 ข้ันอยางครบถวนแลว 
ความตองการในข้ันนี้จะเกิดข้ึนและมักจะเปนความตองการที่เปน อิสระเฉพาะแตละคน ซ่ึงตางก็มี
ความนึกคิดใฝฝนอยากท่ีจะประสบผลสําเร็จในส่ิงท่ีตน คาดฝนไวอยางสูงสงในทัศนะของตน 

ทฤษฏีท่ีใชในการศึกษาความพึงพอใจ คือ ทฤษฏีแรงจูงใจ ซ่ึงเปนทฤษฏีทาง
จิตวิทยา ท่ีนักการศึกษาและนักวิจัยท่ัวไปนํามาอธิบายประกอบการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ 
สาระสําคัญของทฤษฏีแรงจูงใจ พอสรุปไดวา แรงจูงใจเปนกระบวนการของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากความตองการ (Need) ทําใหเกิดแรงขับ (Drive) ท่ีจะสนองความตองการนําไปสูเปาหมาย 
(Goald) 

 
2.3 ความสําคัญของความพึงพอใจ 

สาโรช ไสยสมบัติ (2534: 15) กลาวถึง ความสําคัญของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ
เปนปจจัยสําคัญ ท่ีชวยใหงานประสบ ผลสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานเกี่ยวกับการใหบริการ  
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญประการแรกที่ เปนตัวบงช้ีถึงความเจริญกาวหนาของงานบริการก็คือ จํานวนผู
มาใชบริการ ดังนั้น ผูบริหารท่ีชาญฉลาดจึงควรอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาใหลึกซ้ึงถึงปจจัยและ
องคประกอบตางๆ ท่ีจะทําใหเกิดความพึงพอใจ ท้ังผูปฏิบัติงานและผูมาใชบริการ เพ่ือใชเปน
แนวทางใน การบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงท่ีสุดจากความสําคัญ
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ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการมีความสําคัญตอการดําเนินงานบริการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงลักษณะท่ัวไปมีดังนี้  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535: 24-37)   
ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณ และความรูสึกในทางบวกของ บุคคลตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
บุคคลจําเปนตองปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบตัว การตอบสนอง ความตองการสวนบุคคลดวย
การโตตอบกับบุคคลอ่ืน และส่ิงตางๆ ในชีวิตประจําวัน ทําใหแตละคนมีประสบการณ การเรียนรู 
ส่ิงท่ีจะไดรับตอบแทนแตกตางกันไป ใน สถานการณการบริการก็เปนเชนเดียวกัน บุคคลรับรูหลาย
ส่ิงหลายอยางเกี่ยวกับการ บริการ ไมวาจะเปนประเภทของการบริการ หรือคุณภาพของการบริการ 
ซ่ึงประสบการณ ท่ีไดรับจากการสัมผัสบริการตางๆ หากเปนไปตามความตองการของผูรับบริการ 
โดย สามารถทําใหผูรับบริการไดรับส่ิงท่ีคาดหวังก็ยอมกอ ใหเกิดความรูสึกท่ีดีและพึงพอใจ  
 
2.4 สรุปความสําคัญของความพึงพอใจ  

กิติยา ปรีดีดิลก (2524: 321-322) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึง 
ความรูสึกชอบหรือพอใจที่มีองคประกอบ และส่ิงจูงใจในดานตางๆ ของงาน และเขาไดรับการ
ตอบสนองความตองการเขาได 

ชวิณี เดชจินดา (2530: 45) กลาวถึงความพึงพอใจวา หมายถึง ความรูสึกหรือ ทัศนคติ
ของบุคคลท่ีมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ความรูสึกพอใจจะ เกิดข้ึนเม่ือ 
ความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับ 

หลุย จําปาเทศ (2533: 35) ไดอธิบายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความ ตองการไดบรรลุ
เปาหมาย พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตไดจากสายตา คําพูด และการแสดงออก 

ความพึงพอใจหรือความพอใจ (Satisfaction) พจนานุกรมดานจิตวิทยา Chaplin (อางถึง
ใน ธนพร ชุมวรฐายี 2539: 8) ไดใหความหมายไววา หมายถึง ความรูสึก ของผูท่ีมารับบริการตอ
สถานบริการตามประสบการณท่ีไดรับจาการเขาไปติดตอขอรับ บริการในสถานบริการนั้น 
นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไว หลากหลาย เชน ความพึงพอใจ คือทัศนคติใน
ทางบวกของบุคคลจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือทุกส่ิงท่ีเกี่ยวเนื่องจากความตองการดานพ้ืนฐานของมนุษย 
ถาบุคคลไดรับความตึงเครียด มีผลเกี่ยวเนื่องจากความตองการดานพ้ืนฐานของมนุษยจะเกิดความ
พึงพอใจมากข้ึน (Smith 1966: 115) สวน (Vroom 1967: 90) กลาววา ทัศนคติและความพึง พอใจ
เปนส่ิงหนึ่งท่ีสามารถใชแทนกันได เพราะท้ังสองคํานี้จะหมายถึงผลท่ีไดจากการที่ บุคคลเขาไปมี
สวนรวมในส่ิงนั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจ ในส่ิงนั้น และทัศนคติ
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1. ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณท่ีผลการปฏิบัติจริงไดเปนไปตามท่ีบุคคล 
คาดหวังไว 

2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสําเร็จ ท่ีเปนไปตามความตองการ 
3. ความพึงพอใจ หมายถึง การท่ีงานไดเปนตาม หรืตอบสนองตอคุณคาของ บุคคล 
ซ่ึงจากความหมายท้ัง 3 นัยดังกลาว ออสแคมป เห็นวาเปนการนําไปสูการพัฒนา 

ทฤษฏีวาดวยความพึงพอใจตองาน 3 ทฤษฏีท่ีสําคัญคือ ตามความหมายนัยแรกอยูในกลุม ทฤษฏี
ความคาดหวัง (Expectancy theories) ตามความหมายท่ีสองอยูในกลุมทฤษฏีความ ตองการ (Need 
theories) และตามความหมายนัยท่ีสามจัดอยูในกลุมทฤษฏีคุณคา (Value theories) นอกจากนี้ยังได
สรุปถึงปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจวา มี 4 ปจจัยท่ี สําคัญ คือ 

1) ตัวลักษณะงาน 
2) เง่ือนไขเกี่ยวกับงาน 
3) ความสัมพันธระหวางบุคคล 
4) ความแตกตางของแตละบุคคล 
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จากท่ีกลาวมาขางตน  สรุปไดวา  ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติ ทางดาน
บวกของบุคคลที่มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อส่ิงนั้นสามารถ ตอบสนองความตองการ
ใหแกบุคคลนั้นได แตท้ังนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมี ความแตกตางกันข้ึนกับคานิยม
และประสบการณท่ีไดรับ 
 
2.5 ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ  

ทฤษฎีท่ัวไปเกี่ยวกับการจูงใจของมาสโลว พยุงศักดิ์ นามวรรณ (2537: 53- 54) ไดให
แนวคิดท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง คือทฤษฎีท่ัวไปเกี่ยวกับการจูงใจของมาสโลว (Maslow’s general 
theory of human motivation) เปนทฤษฎีลําดับข้ันของความตองการ ของมนุษย โดยต้ังสมมติฐาน
วา มนุษยมีความตองการอยูเสมอไมมีส้ินสุด เม่ือความ ตองการไดรับการตอบสนอง หรือพึงพอใจ
อยางหน่ึงอยางใดแลว ความตองการส่ิงอ่ืนๆ ก็ จะเกิดข้ึนมาอีก ความตองการของมนุษยมีลักษณะ
เปนลําดับข้ันจากตํ่าสุดไปหาสูงสุด ซ่ึง แบงเปน 5 ข้ันตอน คือ  

1.  ความตองการความสมหวงัในชีวิต (Self-Actualization Needs)  
2.  ความตองการช่ือเสียง ยกยอง (Self-esteem Needs)  
3.  ความตองการดานสังคม ความรัก ความพอใจ (Belong ness And Love Needs)  
4.  ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)  
5.  ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs)  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
1. ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการเบ้ืองตนเพื่อ 

ความอยูรอด เชน ความตองการในเร่ืองอาหาร น้ํา ท่ีอยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค  
ความตองการพักผอน และความตองการทางเพศ เปนตน ความตองการทางดานรางกาย จะมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของคนก็ตอเม่ือความตองการทาง ดานรางกายยังไมไดรับการตอบสนองเลย  

2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Need) ถาหากความตองการทางดาน รางกาย
ไดรับการตอบสนองตามสมควรแลว มนุษยยังมีความตองการสูงในข้ันตอไป คือ ความตองการ
ทางดานความปลอดภัยหรือความมั่นคงตางๆ ความตองการทางดานความ ปลอดภัยจะเปนเร่ือง
เกี่ยวกับการปองกันเพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากอันตรายตางๆ ท่ี เกิดข้ึนจากรางกาย ความสูญเสีย
ทางดานเศรษฐกิจ  

3. ความตองการทางดานสังคม ความรัก ความพอใจ (Belongingness and Love Needs) 
ภายหลังจากท่ีตนไดรับการตอบสนองในสองข้ันดังกลาวแลว ก็จะมีความตองการ ท่ีสูงข้ึน คือ 
ความตองการทางดานสังคม จะเร่ิมเปนส่ิงจูงใจท่ีสําคัญตอพฤติกรรมของคน ความตองการทางดาน
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4. ความตองการช่ือเสียงยกยอง (Self-esteem Needs) ความตองการขั้นตอมาจะเปน 
ความตองการที่ประกอบไปดวยส่ิงตางๆ คือ ความม่ันใจในตนเองในเร่ืองความสามารถ ความรูและ
ความสําคัญในตัวของตัวเอง รวมตลอดท้ังความตองการที่จะมีฐานะเดนเปนท่ี ยอมรับของบุคคลอ่ืน 
หรืออยากใหบุคคลอ่ืนยกยองสรรเสริญในความรับผิดชอบในหนาท่ี การงาน การดํารงตําแหนงท่ี
สําคัญในองคการ  

5. ความตองการความสมหวังในชีวิต (Self-actualization Needs) ความตองการ สูงสุด
ของมนุษย คือ ความสําเร็จในชีวิตตามความนึกคิดหรือความคาดหวังความ ทะเยอทะยาน  
ความใฝฝน ภายหลังจากท่ีมนุษยไดรับการสอบสนองความตองการท้ัง 4 ข้ันอยางครบถวนแลว 
ความตองการในข้ันนี้จะเกิดข้ึนและมักจะเปนความตองการที่เปน อิสระเฉพาะแตละคน ซ่ึงตางก็มี
ความนึกคิดใฝฝนอยากท่ีจะประสบผลสําเร็จในส่ิงท่ีตน คาดฝนไวอยางสูงสงในทัศนะของตน 

Shell (1975: 252-268) ไดกลาวถึงทฤษฎีของความพึงพอใจวาเปนความรูสึกสองแบบ
ของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึน
แลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกท่ีแตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ กลาวคือ 
เปนความรูสึกท่ีระบบยอนกลับ ความสุขท่ีสามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวก
เพ่ิมข้ึนไดอีก ดังนั้น จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกท่ีสลับซับซอน และความสุขนี้จะมีผลตอ
บุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ 

วอลเลอรสไตล (ประภาส เกตุแกว 2546: 11 อางอิงจาก Wallerstein. 1995:27) ให
ความหมายของความพึงพอใจวา เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายและ
อธิบายวา ความพึงพอใจเปนกระบวนการทางจิตวิทยา ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน แตสามารถ
คาดคะเนไดวามีหรือไมมี จากการสังเกตพฤติกรรมของคนเหลานั้น การท่ีจะทําใหเกิดความพึง
พอใจจะตองศึกษาปจจัยและองคประกอบท่ีเปนสาเหตุแหงความพอใจข้ึน 

เกษมศักดิ์ วะชิตะกุล (2554: 13) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ 
ความรูสึกพอใจ หรือมีทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งแลวไดรับผลตอบสานองท่ี
ตองการ จึงทําใหเกิดความพึงพอใจข้ึนนั่นเอง 

เชลล่ี (วงเดือน ผองแผว 2545: 12 อางอิงจาก Shelly. 1975) ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกใน
ทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกท่ีเมือเกิดข้ึนแลวจะทําใหเกิด
ความสุข ความสุขนั้นเปนความรูสึกท่ีแตกตางจากความรูสึกบวกอ่ืนๆ กลาวคือ เปนความรูสึกท่ีมี
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ความรู สึกทางลบ  ความรู สึกทางบวก  และความสุขมีความสัมพันธกันอยาง
สลับซับซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึกท้ังสามนี้ เรียกวา ระบบความพึงพอใจ โดย
ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ 

ส่ิง ท่ี ทําให เกิดความรู สึกพึงพอใจของมนุษย มักไดแก  ทรัพยากร  หรือส่ิงเร า  
การวิเคราะหระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาวาทรัพยากรหรือส่ิงเราแบบใดเปนส่ิงท่ีตองการท่ี
ทําใหเกิดความพึงใจและความสุขแกมนุษย ความพอใจเกิดข้ึนไดมากท่ีสุดเม่ือมีทรัพยากรทุกอยาง
จําเปนท่ีการครบถวน 

วอลแมน (วิภา นาคนิมิตรุง 2544: อางอิงจาก Woman.01973: 283) กลาววาความ 
พึงพอใจตามคําจํากัดความของพจนานุกรมทางดานพฤติกรรมศาสตร หมายถึง เปนสภาพความรูสึก
ของบุคคลท่ีมีความสุข ความอ่ิมเอมใจ เม่ือความตองการหรือแรงจูงใจของตนไดรับการตอบสนอง 

 
2.6 ความพึงพอใจในการบริการ  

ในการศึกษาความพึงพอใจมักจะมีการศึกษาสองมิติ คือ ความพึงพอใจของ 
ผูปฏิบัติงาน (Join satisfaction) และความพึงพอใจในการใชบริการ (Service satisfaction) สวนใน
การศึกษาคร้ังนี้ ไดศึกษาในดานการใชบริการ ซ่ึงมีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับความพึง พอใจของ
ผูใชบริการไวดังตอไปนี้  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2525: 585) ไดใหความหมายคําวา “พอใจ” 
หมายถึง สมใจ ชอบ เหมาะ  

Wolman (1978: 283) ไดใหความหมายวา ความพึงพอใจเปนสภาพ ความรูสึก 
(Feeling) ของมนุษยท่ีมีความสุข ความอ่ิมเอมใจเมื่อความตองการ (Wants) หรือแรงจูงใจ 
(Motivation) ของตนไดรับการตอบสนองตามจุดมุงหมาย (Goals) Powell (1983: 17-18) ไดให
ความหมายของคําวาพึงพอใจ วาความสามารถ ของบุคคลในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
สนุกสนานปราศจากความรูสึกท่ีเปนทุกข  

บังอร ผงผาน (2538: 29) กลาววา ความพึงพอใจเปนเพียงปฏิกิริยาดาน ความรูสึก
(Reactionary feeling) ตอส่ิงเราหรือส่ิงกระตุน (Stimulant) ท่ีแสดงผลออกมา (Yield) ผลลัพธ
สุดทาย (Final outcome) ของกระบวนการประเมิน (Evaluative process) โดยบงบอกทิศทางผลการ
ประเมิน (Direction of valuation result) วาเปนไปไดในลักษณะ ทิศทางบวก (Positive direction)
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โดยสรุปแลว ความพึงพอใจเปนความรูสึกนึกคิดหรืออารมณในทางบวกของ บุคคลท่ีมี
ตอส่ิงเราหรือส่ิงกระตุน ไมสามารถอธิบายในเชิงเหตุผล ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือ ส่ิงนั้นสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของบุคคลนั้นได แตความพึงพอใจของแตละ บุคคลยอมมีความ
แตกตางกัน ข้ึนกับคานิยมและประสบการณท่ีเคยไดรับ  
 
2.7 ปจจัยท่ีมีผลตอความพอใจในบริการ 

กุลนดา โชติมุกตะ (2538: 50-51) ได เสนอแนวความคิดวา ปจจัยท่ีมีผลและเปนสาเหตุ
ใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ หรือไม พึงพอใจในบริการ ซ่ึงครอบคลุมงานบริการ และ
สอดคลองปจจัยพื้นฐานของ อเดย และ แอนเดอรสันประกอบดวยปจจัย 3 ประการ คือ  

1. ปจจัยดานระบบการใหบริการ หมายถึง องคประกอบและเครือขายท่ีสัมพันธกัน 
ของกิจกรรมบริการตางๆ ไดแก  

1.1 ความสะดวกสบายในเงื่อนไขของการใชบริการ ซ่ึงจะดูความยากงาย และ 
ความมากนอยของเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดสิทธิในการใชบริการ หากเง่ือนไขนอยจะมี โอกาสเกิด 
ความพึงพอใจสูง  

1.2 ความพอเพียงท่ัวถึงของการใหการบริการ จะพิจารณาจากปริมาณของ  
การใหบริการนั้นวา มีความครอบคลุมพื้นท่ีหรือกลุมบุคคลตางๆ ไดอยางท่ัวถึง  

1.3 การมีคุณคาใชประโยชนของบริการท่ีไดรับ จะพิจารณาผลลัพธของ บริการ 
(Out-come of service) ท่ีถูกผลิตออกมาในข้ันตอนสุดทายของการดําเนินการนั้นๆ วา มีการใชสอย
หรือประโยชนตอผูใชบริการ (User) มากนอยเพียงใด 

1.4 ความคุมคายุติธรรมในราคาของการบริการท่ีให หมายถึง ความ เหมาะสม
หรือไมกับราคา จํานวนคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ  

1.5 ความกาวหนาและการพัฒนาระบบบริการ เม่ือเปรียบเทียบกับอดีตวาดี ข้ึนใน
เชิงปริมาณและคุณภาพมากนอยขนาดไหน  

2. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ คือ ข้ันตอนตางๆ ของการใหบริการท่ีตอเนื่อง 
ตั้งแตเร่ิมตนของกิจกรรมการบริการ (Final work flow) ประกอบดวย  

2.1 ความสะดวกของการติดตอขอใชบริการ ไดแก ความยากงายของการ ขอใช
บริการ  
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2.2 ความรวดเร็วของข้ันตอนการใหบริการ ไดแก ความมากนอยของ จํานวน
ข้ันตอนและ ความรวดเร็วของการดําเนินข้ันตอนตางๆ ท่ีประหยัดเวลา  

2.3 ความสม่ําเสมอตอเนื่องของบริการที่ให ไดแก อันตรายท่ีเกิดจาก กระบวนการ
ใหบริการ  

3. ปจจัยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ไดแก บุคลากร เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใน กิจกรรม
การบริการของสถานบริการนั้น  

3.1 ความเอาใจใสในงานของเจาหนาท่ี หมายถึง ความสนใจและต้ังใจ ทํางานใน
หนาท่ีใหบริการ  

3.2 ความเสมอภาคของการใหบริการ หมายถึง การแสดงออกตอผูมาใช บริการใน
ลักษณะยิ้มแยม แจมใสหรือบ้ึงตึง รวมถึงการพูดจาแบบสุภาพออนโยนหรื กระดาง หยาบคาย เปน
ตน  

3.3 ความซ่ือสัตยสุจริตของผูใหบริการ หมายถึง ความไวเนื้อเช่ือใจไดและ 
ตรงไปตรงมาตอเจาหนาท่ีใหการบริการ โดยไมเรียกรองประโยชนใดๆ จากผูใชบริการ  

เทคนิคการใหบริการที่ดี ชํานาญ  ภูเอ่ียม (2548: 7-8) ไดกลาววา การบริการ ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา SERVICE มีความหมายถึง คุณภาพของการใหบริการท่ีดีดังนี้ 

S = SMILING & SYMPATHY ยิ้มแยมแจมใสเห็นอกเห็นใจประชาชน  
E = EARLY RESPONSE ใหบริการอยางรวดเร็วและรูใจมิตองใหประชาชนรอง ขอ  
R = RESPECTFUL แสดงออกถึงความเคารพนับถือ ใหเกียรติประชาชน  
V = VOLUNTARINESS MANNER ใหบริการดวยความเต็มใจมิใชฝนใจทํา  
I = IMAGE ENHANCING การแสดงออกซ่ึงเสริมภาพพจนผูใหบริการและ องคกร  
C = COURTESY กิริยาอาการสุภาพ ออนโยน มีมารยาทดี  
E = ENTHUSIASM มีความกระตือรือรนในการบริการ ใหบริการมากกวา ประชาชน

คาดหวัง  
กุลธน ธนาพงศธร (2530: 22) กลาววา หลักการใหบริการไดแก  
1. หลักความสอดคลองตอความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ กลาวคือ ประโยชน

และบริการท่ีองคการจัดใหนั้น จะตองตอบสนองความตองการของบุคลากร สวนใหญ หรือท้ังหมด 
ไมไดเปนการจัดใหบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลว นอกจากจะไมเกิดประโยชน
สูงสุดในการเอ้ืออํานวยประโยชนและบริการแลวยังไมคุมกับ การดําเนินงานนั้นๆ ดวย  

2. หลักความสมํ่าเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้นๆ ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และ
สมํ่าเสมอ ไมทําตามความพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน  
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3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นตองใหจัดใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยาง เสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน ไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคล หรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในลักษณะ
แตกตางจากกลุมคนอ่ืนอยางเห็นไดชัด  

4. หลักความประหยัดคาใชจายที่ตองการใชบริการ จะตองไมมากจนเกินกวาผลท่ีจะ
ไดรับ 

5. หลักความสะดวก บริการท่ีจัดใหแกผูรับบริการ จะตองเปนไปในลักษณะ เปนไปได
งาย สะดวก สบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ท้ังยังไมเปนการสรางภาระ ยุงยากใหแกผู
ใหบริการหรือผูใชบริการมากจนเกินไป  

 
2.8 สรุปปจจัยท่ีมีผลตอความพอใจในการบริการแนะแนว 

8.1  ความหมายของการแนะแนว 
วัชรี ทรัพยมี (2533: 3) ไดใหความหมายของการแนะแนวไววา การแนะแนวเปน

กระบวนการชวยเหลือใหเขาใจตนเองและส่ิงแวดลอม เพื่อใหเขาไดสามารถนําตนเอง เปนตนวาจะ
ศึกษาดานใด ประกอบอาชีพใดหรือแกไขปญหาอยางไร และสามารถปรับตัวไดอยางมีความสุข 
ความเจริญกาวหนาในชีวิต ไดพัฒนาตนเองไดถึงขีดสุดในทุกดาน 

ทองเรียน อมรัชกุล และคนอ่ืนๆ (2535 ,หนา 4) ไดใหความหมายของการแนะแนวไว
วา การแนะแนวเปนกระบวนการใหความชวยเหลือแกบุคคล เพื่อใหมีความเขาใจตนเองและเขาใจ
โลกภายในและภายนอกของเขา 

ชะเอ้ิน พิศาลวัชรินทร (2553: 12) ไดใหความหมายของการแนะแนวไววา การแนะแนว
เปนกระบวนการชวยเหลือบุคคลใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มท่ีในทุกดาน คือ เขาใจตนเอง 
เขาใจส่ิงแวดลอม สามารถเลือกและตัดสินใจและปรับตัวไดอยางเหมาะสม สามารถเลือกและ
ตัดสินใจอยางฉลาด  ท้ังนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคคลใหเปนคนโดยสมบูรณ และไดรับ
ความสําเร็จในชีวิต 

จากความหมายของการแนะแนวท่ีกลาวมาแลว พอจะสรุปไดวา การแนะแนวเปน
กระบวนการชวยเหลือใหเขาใจตนเองและส่ิงแวดลอม ใหบุคคลสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มท่ี
ในทุกดาน คือ เขาใจตนเอง เขาใจส่ิงแวดลอม สามารถเลือกและตัดสินใจและปรับตัวไดอยาง
เหมาะสม สามารถเลือกและตัดสินใจอยางฉลาด ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคคลใหเปนคนโดย
สมบูรณ และไดรับความสําเร็จในชีวิต 
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8.2.  หลักของการแนะแนว 
1. การแนะแนวควรจัดข้ึนเพื่อนักเรียนทุกคน 
2. การแนะแนวควรจะเปนการชวยใหนักเรียนสามารถนําตนเองได 
3. การแนะแนวจะตองมีขอมูลของนักเรียนในดานตางๆตรงตามขอเท็จจริงและเปน

ปจจุบัน 
4. การแนะแนวจะตองจัดอยางตอเน่ือง 
5. การจัดการแนะแนวจะตองมีการประสานงาน และรวมมือในระหวางบุคลากรท่ี

เกี่ยวของท้ังในและนอกโรงเรียน 
6. การแนะแนวจะตองทําควบคูกันไปกับการจัดการเรียนการสอน 
7. การแนะแนวควรจัดบริการตางๆใหครอบคลุมท้ังทางดานการศึกษา ดานอาชีพ ดาน

สวนตัวและสังคม 
การพัฒนากิจกรรมแนะแนวตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนด

ไว ดังนี้ 
มาตรา 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู 

พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 24 ระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู
มาใชเพื่อปองกัน และแกไขปญหา 

3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุล 
รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู ท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอน
และแหลงวิทยาการประเภทตางๆ 
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6. จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดาผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

8.3.  สรุปหลักของการแนะแนว 
การแนะแนวมีความสําคัญมากจึงมีขอบขายท่ีกวางขวางโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา

ทุกระดับดังนั้นความมุงหมายในการจัดบริการแนะแนวจึงควรเนนท้ังดานการปองกันปญหา
แกปญหา และการสงเสริมพัฒนาการแกบุคคล ดังท่ี ทองเรียน อมรัชกุล และคนอ่ืนๆ (2538: 54-55)  
พรหมธิดา แสนคําเครือ (2528: 10) และ พนม ล้ิมอารีย (2533: 6) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของ 
การแนะแนว มีใจความสรุปไดดังนี้ 

1. เพื่อชวยใหนัก เ รียนได รู จักและเขาใจตนเองในทุกดานรูจักพัฒนาตนเอง 
ความสามารถหรือศักยภาพมาใชใหเปนประโยชน เพื่อการปองกันและแกไขปญหา อันจะทําใหเกิด
ความเจริญงอกงามในทุกดาน 

2. เพ่ือชวยใหนักเรียนไดรูจักปญหาและวิธีการแกปญหาเพื่อจะไดรูจักวิธีการปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมในสังคมไดอยางมีความสุข 

3. เพื่อชวยใหครูไดเขาใจนักเรียนแตละคนซ่ึงเปนแนวทางในการปองกันและแกไข
ปญหาเพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

4. เพ่ือชวยให พอ แม ผูปกครอง ไดเขาใจในตัวเด็กท้ังทางดานรางกายอารมณ สังคม 
สติปญญา ความสามารถและปญหาตางๆ เพื่อหาทางสงเสริมชวยเหลือเด็กใหพนภัยจากปญหาตางๆ 

8.4  สรุปจุดมุงหมายของการแนะแนว 
พรหมธิดา แสนคําเครือ (2536: 10) กลาวถึงหนาท่ีสําคัญของการแนะแนวไว 3 ประการ 

ดังนี้ 
1. การแกไขหรือการซอมเสริม เปนการชวยเหลือใหบุคคลไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ไปในทางท่ีถูกตอง เปนท่ียอมรับของตนเองและสังคม 
2. การปองกันหรือการปรับปรุง เปนการชวยใหบุคคลสามารถปองกันตนเองจากปญหา

ตางๆ พรอมท้ังปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
3. การพัฒนาหรือการทําใหพัฒนาการดําเนินไปไดดวยดี เปนการชวยใหบุคคลไดเห็น

รูปแบบของการพัฒนาท่ีดี เพื่อสรางพัฒนาการใหเกิดข้ึนแกตนเอง 
8.5 สรุปหนาท่ีของการแนะแนว 

ปรัชญาของการแนะแนวเปนแนวคิดหรือความเช่ือท่ีไดรับการกล่ันกรองมาแลวเปน
หลักในการจัดการแนะแนว เพราะเช่ือวาจะทําใหการแนะแนวมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นักแนะ
แนวหลายทานจึงไดกําหนดปรัชญาของการแนะแนวไวดังนี้ 

DPU



23 

ช่ืนอารมณ ภาวะพฤติ (2530: 251-252) ไดกลาวถึงทัศนะท่ีถือปฏิบัติกันอยูในเร่ือง
ปรัชญาการบริการแนะแนวไว พอสรุปไดดังนี้ 

1. มนุษยเปนทรัพยากรที่มีสูงคา แตมนุษยมีความแตกตางกันในดานตางๆ ฉะนั้น
สถาบันตางๆในสังคมจึงตองรวมมือกันพัฒนาใหเจริญข้ึนในทุกดาน 

2. บุคคลจะมีสุขก็ตอเม่ือแตละบุคคลไดรับการศึกษาจนถึงขีดสุดของสติปญญาและ
ความสามารถของเขา ตลอดจนสามารถแกปญหาตางๆได 

3. บุคคลแตละคนยอมมีศักดิ์ศรีและศักยภาพประจําตัว แตยังตองการความชวยเหลือ
เหลือไมมากก็นอย ถาเขาไดรับการแนะแนวท่ีถูกวิธีเขาก็จะสามารถชวยตนเองได 

จะเห็นไดวา ปรัชญาของการแนะแนวเปนความคิด หรือความเช่ือท่ีกล่ันกรองมาแลว
และยึดถือเปนหลัก จะชวยใหบุคคลท่ีเกิดความสับสนไดรูจักปฏิบัติตนตามหนาท่ีของตนใหบรรลุ
ความสําเร็จไดดวยดี ตลอดจนสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตอง และทําใหผูปฏิบัติงานทางดานนี้ได
ใชเปนหลักยึดเหนี่ยวในอันท่ีจะชวยสรางเสริมในการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัชรี ทรัพยมี (2533: 4-5) และพงษพันธ พงษโสภา (ม.ป.ป.: 13-25) ไดกลาวถึง 
หลักการแนะแนวไวพอสรุปเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. บริการแนะแนวเปนบริการจัดข้ึนเพื่อบริการนักเรียนทุกคน มิใชนักเรียนท่ีมีปญหา
เทานั้น 

2. การแนะแนวจัดข้ึนเพื่อพัฒนาบุคคลในทุกๆ ดาน คือ รางกาย สติปญญา อารมณ 
และสังคม 

3. การแนะแนวเนนความแตกตางระหวางบุคคล นักแนะแนวจําเปนตองรูและเขาใจ
พฤติกรรมของแตละบุคคล เพื่อชวยเหลือเด็กไดอยางเหมาะสมกับเอกัตตบุคคล 

4. การแนะแนวเปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง  ตั้ งแตระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา 

5. การแนะแนวยึดหลักสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยผูแนะแนวจะไมเปนผูทํา
หนาท่ีตัดสินใจแทนผูมารับบริการ 

6. การแนะแนวมีจุดมุงหมายท้ังดานการปองกันปญหา การแกปญหา และสงเสริม
พัฒนาการ 

7. การแนะแนวควรต้ังอยูบนพ้ืนฐานการศึกษาของนักเรียนตามวัฒนธรรมของเด็ก
เทานั้น 

8. ผูทําหนาท่ีแนะแนวจะตองมีคุณสมบัติและฝกอบรมทางการแนะแนวมาทั้งทฤษฏี
และการปฏิบัติ 
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9. การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนจะไดผลดีก็ตอเม่ือมีการจัดบริการตางๆ หลาย
บริการ บริการสนเทศ บริการใหคําปรึกษา บริการจัดหาทุนการศึกษา บริการจัดหางาน เปนตน 

10. การแนะแนวมีหลักการในการชวยใหบุคคลปรับตัวไดในปจจุ บัน  และมี 
การวางแผนท่ีดีในอนาคต 

11. การแนะแนวควรเปนกระบวนการยืดหยุนได และสนองความตองการของ
โรงเรียนและชุมชน 

ทองเรียน อมรัชกุล และคนอ่ืนๆ (2535: 51-52) ไดกลาวถึงปรัชญาของการแนะแนวไว 
สรุปไดวา 

1. การแนะแนวต้ังอยูบนรากฐานของการยอมรับศักดิ์ศรี 
2. การแนะแนวถือวาเปนการใหการศึกษาท่ีดีแกนักเรียน เพราะเปนกระบวนการท่ี

ตอเน่ืองไปตามลําดับ 
3. การแนะแนวเปนกระบวนการฝกใหเกิดความสามัคคี ไมใชเร่ืองการบังคับ ดังนั้น

ตองใหเสรีภาพแกนักเรียนใหชวยเหลือโดยสมัครใจ 
4. การแนะแนวเปนการชวยใหนักเรียนรูจักตัดสินใจในการเลือก การวางแผนและการ

ปรับตัวอยางฉลาด 
5. การแนะแนวเปนการศึกษาตัวบุคคลในสภาพของสังคมและวัฒนธรรมโดยใชวธีิการ

ทางวิทยาศาสตร 
6. การแนะแนวตองมีการรวมมือกันในระหวางผูชํานาญการในแตละดาน และให

ความไววางใจซ่ึงกันและกันระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
7. จุดสําคัญของการแนะแนว คือ การชวยใหนักเรียนเกิดการตระหนักรูตนเองมาก

ท่ีสุดมากกวาการแกปญหา 
8. โครงการแนะแนวจะตองมีการวัดผลตามหลักการทางวิทยาศาสตรอยางสมํ่าเสมอ 
 

2.9  สรุปปรัชญาของการแนะแนว 
จากสภาพในป จจุ บัน มีการ เป ล่ียนแปลงอย า งรวด เ ร็วหลายประการ  เ ชน 

การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การท่ีเราปลอยใหเด็กแกปญหาและ
เผชิญกับส่ิงแวดลอมตางๆท่ีซับซอนและยุงยากตางๆ ดวยตนเอง ยอมทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา 
จึงจําเปนตองอาศัยการแนะแนว ท้ังนี้ วัชรี ทรัพยมี (2533: 6-7) และ สถิต วงศสวรรค, 2537: 1-3) 
ไดกลาวสรุปโดยยอถึงสาเหตุท่ีตองจัดบริการแนะแนวในประเทศไทยเนื่องมาจาก 

1. จํานวนนักเรียนเพิ่มมากข้ึน อัตราสวนระหวางนักเรียนกับครูไมสมดุลกัน 
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2. การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ ทําใหพอแมของเด็กไมไดใกลชิดกับเด็กเทาท่ีควร 
3. มีวิทยาการตางๆ เกิดข้ึนมากมาย 
4. มีอาชีพใหมๆ เพิ่มมากข้ึน 
5. ปจจุบันหลักสูตรในโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงมาก 
6.  คานิยมของคนในสังคมเปล่ียนไป 
7. ความเจริญทางดานการศึกษาในประเทศไทยยังไมท่ัวถึง 
8. สภาพการทํางานในปจจุบันมีการแขงขันสูง 
9. ประชาชนมีเจตคติท่ีไมดีตอบางอาชีพ 
10. วัฒนธรรมดานวัตถุเจริญรุดหนากวาดานจิตใจและศีลธรรม 
11. วัฒนธรรมตางชาติ โดยเฉพาะของตะวันตกถายทอดแพรหลาย เอกลักษณของไทย

จึงเปล่ียนไป 
จากสภาพตางๆ ท่ีไดกลาวมาแสดงใหเห็นวา การแนะแนวจําเปนตองจัดข้ึน เพราะการ

แนะแนวจะชวยใหบุคคลสามารถมองและเขาใจปญหาที่เกิดข้ึนไดอยางถูกตอง สามารถแกปญหา
และตัดสินใจเลือกส่ิงตางๆ ไดดวยตนเอง ตลอดจนสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
และโดยท่ีบุคคลซ่ึงตองการความชวยเหลือสวนใหญเปนผูท่ีอยูในวัยกําลังศึกษา ดังนั้นบริการแนะ
แนวจึงควรจัดข้ึนทุกสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคคลอันเปนเปาหมายสําคัญตาม
อุดมการณของการจัดการศึกษาของชาติ 

 
2.10 บริการตางๆ ของการแนะแนว 

บริการแนะแนวน้ันประกอบดวยบริการหลักๆ 5 ดาน ดังท่ี Ryan (1978: 11) กลาวไว
ดังนี้คือ 

1)  การจัดบริการสํารวจนักเรียนเปนรายบุคคล (Individual Inventory Service) 
2)  การจัดบริการสนเทศ (Information Service ) 
3)  การจัดบริการใหคําปรึกษา (Counseling Service) 
4)  การจัดบริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) 
5)  การจัดบริการติดตามผลและประเมินผล (Follow-up Service ) 
การจัดบริการสํารวจนักเรียนเปนรายบุคคล เปนบริการที่จําเปนพื้นฐานในการท่ีจะให

ความชวยเหลือนักเรียนไดถูกตอง เพราะจะทําใหไดทราบปญหา หรือขอบกพรองในตัวนักเรียน 
เพื่อดําเนินการแกไขไดถูกตองและนําขอมูลท่ีไดศึกษามาเปนองคประกอบในการจัดบริการอ่ืนๆ 
ตอไป งานบริการดานนี้ไดแก 
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- บันทึกประวัตินักเรียนทุกคนไวในระเบียนสะสม 
- บริการขอมูลแกผูท่ีเกี่ยวของ 
- ทดสอบความถนัด ความสนใจของนักเรียน 
- สํารวจพฤติกรรมท่ีมีปญหาของนักเรียน 
การจัดบริการสนเทศ เปนบริการใหความรูแกนักเรียนในหลายรูปแบบ เพ่ือชวยให

นักเรียนสามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดรูจักตัดสินใจ และวางแผนอนาคตอยางฉลาด 
ไดแก 

-  การจัดสอนใหความรูตางๆ ในคาบกิจกรรมแนะแนว 
-  การจัดปายนิเทศ 
-  การจัดทําเอกสารท่ีเปนประโยชนแกนกัเรียน 
-  การจัดอภิปราย บรรยาย ใหความรูในดานการศึกษา อาชีพ และการปรับตัวในสังคม 
-  การจัดวันอาชีพ 
-  การจัดสัปดาหแนะแนวทางศึกษาตอ 
-  การจัดฉาย ภาพยนตร วีดโีอ สไลดท่ีเปนประโยชนตอนักเรียน 
-  จัดปฐมนิเทศ และปจฉิมนเิทศ 
การจัดบริการใหคําปรึกษา เปนบริการท่ีนับวาเปนหัวใจสําคัญของงานแนะแนว 

โดยเฉพาะการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม และในสภาวะเศรษฐกิจและสังคมยุคปจจุบัน  
งานบริการในดานนี้ คือ 

 -  ใหคําปรึกษานักเรียนท่ีมีปญหาดานสวนตัว การเรียน และอาชีพ 
 -  ศึกษาและหาทางชวยใหนกัเรียนแกปญหาของตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 -  เสนอแนะแนวทางปฏิบัตติน เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ 
บริการใหคําปรึกษาจะชวยผอนคลายความเครียดในจิตใจของนักเรียนและผูปกครอง

โดยอาจารยแนะแนวมีจรรยาบรรณท่ีจะ "รักษาความลับของนักเรียน" ฉะนั้นการเขาไปคุยกับครู
แนะแนวจึงเปนเร่ืองท่ีเด็กฉลาดควรทํา ไมควรคิดผิดๆ วา"เฉพาะเด็กท่ีมีปญหาเทานั้นท่ีจะเขาหอง
แนะแนว" อาจารยแนะแนวพรอมท่ีจะเปนคูคิด เปนท่ีปรึกษาทั้งการเลือกวิชาเรียนการศึกษาตอ  
การหางานทําหรือปญหาสวนตัว งานแนะแนวยินดีชวยนักเรียนเสมอ 

การจัดบริการจัดวางตัวบุคคล เปนบริการท่ีจัดข้ึนมาเพื่อกระตุนใหกําลังใจนักเรียนแต
ละคน โดยการจัดใหนักเรียนเขาเรียนหรือเขารวมกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามความสนใจและความ
ถนัด การฝกทักษะการเรียน ทักษะการทํางาน ทักษะชีวิตและสังคม การจัดทุนการศึกษา เพื่อให
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การจัดบริการติดตามผลและติดตามผล เปนบริการที่จัดข้ึนเพื่อศึกษาติดตามผลการให
ความชวยเหลือท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึนใหกับนักเรียน ไมวานักเรียนจะยังอยูหรือสําเร็จการศึกษาไป
แลว ไดมีการพัฒนาหรือมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง 
เพื่อนําผลมาปรับปรุงพัฒนางานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อใหบริการนักเรียนตอไป 
ไดแก 

-  ติดตาม ดูแลพฤติกรรมและพัฒนาการของผูเรียน 
-  ติดตามผลผูเรียน 
 

2.11 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.11.1 งานวิจัยในประเทศ 

วารุณี ธนวรานิช (2524: 18) ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวของ ผูผาน 
การอบรมวิชาการแนะแนวหลักสูตรสามเดือน ของศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พบวาผูผาน
การอบรมสวนมากมีปญหาเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน คือ ครูแนะแนวขาดความรู 
และประสบการณดานการแนะแนวโดยตรง ผูบริหารไมเขาใจและมอบหมายงานและรับผิดชอบ
งานมากเกินไป คณะครูไมใหความรวมมือ นักเรียนสวนมากไมกลามาใชบริการ ขาดงบประมาณ
สําหรับซ้ือวัสดุครุภัณฑท่ีจําเปน ไมมีหองแนะแนว ครูแนะแนวขาดแคลนขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง
การศึกษาตอและประกอบอาชีพ ขาดแบบทดสอบมาตรฐาน 

สุรเชษฐ จิตตะวิกูล (2526: 5) ไดทําการวิจัยเร่ือง โครงการแนะแนวในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเจตคติและเสนอแนวทางแกไข
ปญหาการจัดโครงการแนะแนว พบวา ผูบริหารการศึกษาและศึกษานิเทศกมีความเห็นวา  
การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนมีความสําคัญนอย ครูใหญ ครูประจําช้ัน หรือครูแนะแนวมี
ความเห็นวา ควรมีการกําหนดครูแนะแนวโดยตรง และทุกฝายยังตองการใหผูบริหารสถานศึกษา
และครูไดเขารับการอบรมทางการแนะแนว ปญหาการแนะแนวพบวา มีปญหาเกี่ยวกับบุคลากร
มากท่ีสุด ไมมีตําแหนงครูแนะแนว การปฎิบัติไมสอดคลองกับการแนะแนว บุคลากรขาด
ประสิทธิภาพ ขาดงบประมาณ อุปกรณและสถานท่ี 

วิไลศักดิ์ วรรณศรี (2529) ไดศึกษาความพึงพอใจการบริการแนะแนวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดขอนแกน พบวา นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความพึงพอใจบริการแนะแนวอยู
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ภาระตี พันธุ (2529: 51) ศึกษาปญหาการจัดบริการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พบวา ครูแนะแนวสวนใหญไดจัดบริการแนะแนวครบท้ัง 5 บริการ และประสบปญหาท้ัง 5 
บริการ นอกจากนั้นยังประสบปญหาในการบริหารงานแนะแนว การสอนกิจกรรมแนะแนว 
ผูปกครองไมสนใจบุตรหลานของตนเอง ครูแนะแนวมีช่ัวโมงสอนมากจนไมมีเวลาทํางานแนะ
แนว จํานวนครูแนะแนวมีนอยไมเพียงพอท่ีจะใหบริการแกนักเรียนอยางท่ัวถึง นักเรียนไมคอยมา
ใชบริการแนะแนว คณะครูไมใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ ฝายแนะแนวขาดสถานท่ี 
และงบประมาณในการดําเนินงานแนะแนว และครูแนะแนวไมมีโอกาสไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
ไมมีคะแนนใหนักเรียนจึงไมสนใจ ครูแนะแนวไมสามารถจัดกิจกรรมตางๆไดครบตามเน้ือหาท่ี
กําหนดไวตามจุดประสงคของหลักสูตร 

วีรวรรณ ลักษณพรหม (2530: 12) ไดศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการจัดบริการแนะแนว
ของครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามครูแนะแนว ผล
การศึกษาพบวา การจัดบริการแนะแนวท้ัง 5 บริการ ท่ีครูแนะแนวประสบปญหา ไดแก การจัดเวลา
ไมเหมาะสมในการสัมภาษณนักเรียนเปนรายบุคคล ขาดแหลงบริการใหยืมแบบทดสอบ  
ขาดบุคลากรท่ีมีความรูดานศิลปะในการจัดปายนิเทศ ขาดงบประมาณในการจัดบริการแนะแนว 
นักเรียนไมสนใจเนื้อหากิจกรรมแนะแนว และมีความเบ่ือหนายเพราะไมมีคะแนน 

บุหงา กุลมาศ (2530: 22 ) ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดําเนินงานแนะแนวจาก
ผูบริหาร ครุแนะแนว และครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท กลุมท่ี 1 รุนท่ี 2 จํานวน 120 
โรงเรียน 360 คน โดยใชแบบสํารวจแบบมาตราสวนประมาณคา พบวา การดําเนินงานแนะแนวอยู
ในระดับตองปรับปรุง ความแตกตางของการดําเนินงานแนะแนวระหวางผูบริหาร ครูแนะแนว และ
ครูอาจารย มีความแตกตางกันท่ีระดับ .05 และยังพบวา โรงเรียนขาดครูแนะแนวท่ีปฏิบัติหนาท่ี
โดยตรงและการปฏิบัติงานท้ัง 5 บริการยังไมสมบูรณ 

ศรีบุญเรือง ทองสนธิ (2531: 9-10) ไดศึกษาสภาพและปญหาของการจัดบริการแนะ
แนวในโรงเรียนประถมศึกษาตามความคิดเห็นของครูแนะแนว และคณะครูในสังกัดสํานักงาน
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พจนา กียะสูตร (2532: 21) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการ
แนะแนวตามสภาพที่จัดจริงและตามความคาดหวังของผูบริหาร อาจารยแนะแนวและผูรับบริการ
แนะแนวของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ตามความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารยแนะแนว
และผูรับบริการแนะแนว ปรากฏวาท้ัง 3 กลุม มีความเห็นตอสภาพท่ีจัดจริง อยูในระดับปานกลาง
ทุกดาน ท้ังนี้เพราะการจัดดําเนินงานอยูในระยะเร่ิมแรก การใหบริการแนะแนวตางๆจึงอยูในชวง
การศึกษาหารูปแบบท่ีเหมาะสม จึงเปนเหตุใหการดําเนินการไมสมบูรณ ประกอบกับความขาด
แคลนดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณ และงบประมาณในการดําเนินงานแนะแนว 

บรรเจิด จันทโรทัย (2532: 15-16 ) ศึกษาสภาพและปญหาการจัดบริการแนะแนวอาชีพ 
ของโรงเรียนในโครงการทดลองการจัดบริการแนะแนวอาชีพอยางมีระบบครบวงจรในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัย 
พบวา สภาพการจัดบริการแนะแนวมีการปฏิบัติในดานการวางแผนดําเนินการแนะแนว สวนใน
ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณนั้น มีการปฏิบัติเฉพาะเร่ืองการจัดสํานักงานสําหรับการแนะแนว 
ในดานปญหาพบวาผูทําหนาท่ีแนะแนวมีปญหาในเร่ืองผูปกครองนักเรียนขาดความเอาใจใสตอ 
การเรียน ความสนใจและความถนัดของบุตรหลาน คณะกรรมการแนะแนวขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานแนะแนวอาชีพ และนักเรียนไมกลาท่ีจะเขารับการบริการแนะแนว เม่ือมีปญหามัก
ปรึกษาเม่ือมีปญหามักปรึกษาเพื่อนๆ การดําเนินการคัดเลือกครูแนะแนวยังไมเหมาะสม งานแนะ
แนวอาชีพขาดความรวมมือจากคณะครูในโรงเรียน นักเรียนขาดความสนใจในกิจกรรมแนะแนว
อาชีพท่ีจัดข้ึน ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณมีไมเพียงพอกับงานท่ี 

ตองทํา ขาดความรวมมือดานงบประมาณจากองคกรภายนอกโรงเรียน โรงเรียนยังขาด
สถานท่ีฝกงานอาชีพ ตูเก็บเอกสาร โตะ เกาอ้ีสําหรับใชในหองแนะแนว และขาดวัสดุอุปกรณใน
การจัดทําเอกสาร ขาดเคร่ืองมือในการตรวจสอบความสนใจ ความสามารถและบุคลิกภาพของ
นักเรียน อีกทั้งยังขาดวัสดุอุปกณท่ีทันสมัย เชน ภาพยนตร สไลดหรือเทปเกี่ยวกับการศึกษาตอหรือ
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สมพร ขําออน (2532: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองลักษณะความตองการบริการแนะ
แนวอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล เขตการศึกษา 7  
ผลวิจัยพบวา ลักษณะความตองการบริการแนะแนวอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โดยรวมอยูในระดับดีมาก เม่ือจัดเรียงลําดับความตองการใน 4 ดาน ดังนี้ 

อันดับ 1 ดานบริการใหคําปรึกษาดานอาชีพ 
อันดับ 2 ดานบริการวางตัวนักเรียนเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ 
อันดับ 3 ดานบริการสนเทศดานอาชีพ 
อันดับ 4 ดานบริการวิเคราะหหรือรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล 
ลักษณะความตองการบริการแนะแนวอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดย

สวนรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือเปรียบเทียบเปนรายดานตามขนาดของ
โรงเรียน พบวา ดานบริการวิเคราะหหรือรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล ดานบริการสนเทศ 
ดานอาชีพ และดานบริการใหคําปรึกษาดานอาชีพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง 
ขนาดเล็ก ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานบริการจัดวางตัวนักเรียนเขาใน
กิจกรรมเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพในโรงเรียนช้ันมัธยมศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก  
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ปราณี พันธสวาง (2532: 116-125 ) ไดศึกษาความพึงพอใจบริการแนะแนวของ
นักศึกษาในวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก สหวิทยาลัยพุทธชินราช ผลการวิจัย พบวา 
นักศึกษามีความพึงพอใจแตละบริการดังนี้ นักศึกษารวมทุกสาขามีความพึงพอใจในการจัดบริการ
ใหคําปรึกษา ขอมูลเกี่ยวกับแหลงประกอบอาชีพ รองลงมาเปนดานบริการสนเทศ และดาน 
การจัดบริการติดตามผลและประเมินผล อยูในระดับมาก สวนดานการจัดบริการรวบรวมขอมูลเปน
รายบุคคล และดานการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล อยูในระดับปานกลาง 

จากการศึกษางานวิจัยดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวา วามีผูสนใจศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนและนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการแนะแนว ท้ังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และอุดมศึกษา มาโดยตลอด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาความพึงพอใจการใหบริการแนะแนวของนักเรียน
และนักศึกษาในสถานศึกษาเปนเร่ืองนาสนใจเร่ืองหนึ่ง เพื่อใหนักเรียนและนักศึกษาไดมีความ
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สรุปไดวา ความพึงพอใจบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาของนักเรียนและ
นักศึกษาในสถานศึกษาในทุกระดับช้ันและในทุกๆ ดาน มีความสําคัญอยางยิ่ง มีผลตอการแสดง
พฤติกรรม และการปรับตัว เพราะการใหบริการแตละดานในแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันไป 
บริการแนะแนวแตละบริการจึงเปนกลไกลสําคัญตอการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการของนักเรียน
และนักศึกษาในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ใหเขาเหลานั้นสามารถไดรูจักตนเอง เขาใจ
ตนเอง พัฒนาตนเอง เพื่อไปสูความสําเร็จตอไป 

จารุรักษ สุขเสริม (2534: 36) ศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย ผลวิจัยพบวา 

1. สภาพการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษายังมีจํานวนนอย และรูปแบบ
ของกิจกรรมท่ีโรงเรียนทุกขนาดใหความสนใจจํานวนนอย คือ จัดใหมีปฏิทินการปฏิบัติงานแนะ
แนวประจําป จัดการอบรมครูแนะแนว และหองแนะแนวประจําโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญมีการ
จัดบริการสํารวจนักเรียนเปนรายบุคคล บริการสนเทศ บริการติดตามผลเปนจํานวนมากท่ีสุด 
โรงเรียนขนาดกลางมีการจัดบริการใหคําปรึกษาและบริการจัดวางตัวบุคคลเปนจํานวนมากท่ีสุด 

2. ปญหาท่ีผูบริหารประสบมากท่ีสุดในการจัดบริการแนะแนว อันเนื่องมาจากปญหา
การบริหารโรงเรียน ตัวผูบริหารเอง ครูแนะแนว คณะครู และผูปกครองนักเรียน คือ ขาด
งบประมาณสนับสนุนในการจัดบริการแนะแนว ขาดเอกสาร คูมือการปฏิบัติงานแนะแนว และ
อุปกรณในการจัดบริการแนะแนว ขาดบุคลากรแนะแนวประจําโรงเรียน ครูแนะแนวไมไดรับ
การศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพการแนะ แนะแนวโดยเฉพาะ ครูแนะแนวและคณะครูมีช่ัวโมงสอน
มาก จึงทําใหไมมีเวลาในการแนะแนว ครูแนะแนวและคณะครูขาดความรูความเขาใจและทักษะใน
การจัดบริการแนะแนว และผูปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน 

3. ผูบริหารมีความตองการท่ีจะจัดสภาพและรูปแบบการจัดบริการแนะแนว บริการ
สํารวจนักเรียนเปนรายบุคคล บริการสนเทศ บริการใหคําปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และ
บริการติดตามผลในระดับมาก 

4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดบริการแนะโรงเรียนใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแนะแนว สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอควรจัดพิมพแบบสํารวจ
นักเรียนเปนรายบุคคลใหกับทุกโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  
ควรจัดรูประเบียนสะสมแจกใหกับทุกโรงเรียน ควรจัดทํางบประมาณสนับสนุน ผูท่ีทําหนาท่ีให
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จินดารัตน ศรีศุภกาญจน (2535: 89-90) ศึกษาสภาพและปญหาการจัดบริการแนะแนว
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา 

1. สภาพการจัดบริการแนะแนวสวนใหญมีการวางแผนไวลวงหนา บุคลากรที่มีความรู
ในการแนะแนวมีนอย มีการดําเนินงานแนะแนวการศึกษาตอ และการจัดหาทุนคอนขางมาก สวน
ใหญไดงบประมาณจากเงินบํารุงการศึกษา มูลนิธิและเงินบริจาค การดําเนินงานแนะแนวสวนใหญ
ดําเนินการโดยครูประจําช้ัน และมีการแกปญหานักเรียนเฉพาะรายกรณี 

2. ปญหาการจัดบริการแนะแนวท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การขาดครูแนะแนวโดยตรง ครูแนะ
แนวสวนใหญไมมีความรูดานการแนะแนว ลักษณะการดําเนินการจึงเปนแบบตางคนตางทํา ขาด
ความรวมมือจากครูคนอ่ืนๆ ซ่ึงเปนผลมาจากภาระการสอนมาก ไมมีเวลาใหความชวยเหลือ 
รวมท้ังปญหาผูบริหารไมมีความรูดานการแนะแนว ขาดเงินงบประมาณ ขาดหองแนะแนว ขาด
ความรวมมือจากนักเรียนและผูปกครอง 

2.11.2 งานวิจัยตางประเทศ 
Mc. Giassom (1954) ไดศึกษาการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 24 

แหง ในมลรัฐอินเดียนา โดยสัมภาษณนักเรียนและคณะครูท่ีเกี่ยวของกับการแนะแนว สรุปไดวา 
โรงเรียนแตละแหงตระหนักดีวาการแนะแนวเปนงานสําคัญยิ่งของโรงเรียน เขตได

ขยายบริการแนะแนวตางๆเพ่ิมมากข้ึน โดยกําหนดใหการจัดการแนะแนวเขาเปนสวนหนึ่งของการ
บริหาร และพบปญหาวาท่ีสําคัญของครูแนะแนว คือ ไมมีเวลาทํางานอยางเต็มท่ี ครูสวนใหญขาด
ความรูความเขาใจในการแนะแนว 

อัลเลน (1954, อางใน เกศินี เซ้ียงสกุล, 2535: 48) ไดวิเคราะหการจัดโครงการแนะแนว
ในโครงการมัธยมศึกษาตอนกลางของรัฐอินเดียนา 31 โรงเรียน เม่ือ ค.ศ. 1954 เพ่ือจะศึกษาสภาพ
การบริการ การบริหารตางๆ วิธีการประเมินผลการแนะแนวเพื่อหาทางปรับปรุงโครงการแนะแนว
ในโรงเรียนเหลานั้นใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลการวิเคราะหพอสรุปไดวา บริการแนะแนวเปน
บริการท่ีสําคัญยิ่งของโรงเรียน จะตองขยายเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ บุคลากรที่ทํางานเก่ียวกับการแนะแนวมี
ความสําคัญมากจะตองจัดใหเหมาะสม และพบวาปญหาของการแนะแนวที่สําคัญท่ีสุด คือ ผูแนะ
แนวไมมีเวลาพอท่ีจะใหคําปรึกษาแกนักเรียนและนักเรียนไมคอยไปใชบริการแนะแนวของ
โรงเรียน 
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กิบสัน (1965, อางใน ยุเพ็ญ ศรีพงศ, 2536: 35) ไดศึกษาปญหาการจัดบริการแนะแนว 
พบวา ความคิดเห็นของครู อาจารยใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษา 10 แหง ในอเมริกามีความรูความ
เขาใจในการจัดบริการแนะแนวดี พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือเพื่อใหโครงการแนะแนวของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แตยังมีครู อาจารยประมาณรอยละ 21 ไมเขาในการจัดบริการ
แนะแนว 

คลิค (1971, อางใน วันเพ็ญ ดําสนิท, 2536: 33) ไดศึกษาทัศนะของอาจารยใหญ จํานวน 
475 คน และผูใหคําปรึกษา 149 คน ท่ีกําลังปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา รัฐเท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหวางป 1969-1970 ผลการศึกษาพบวา ท้ังผูใหคําปรึกษาและอาจารยใหญตางก็มี
ทัศนะตรงกันในเร่ืองดังตอไปนี้ 

1. การใหคําปรึกษาแกนักเรียนเปนรายบุคคลเปนเร่ืองท่ีสําคัญมากท่ีสุด รองลงไปคือ 
การใหคําปรึกษาแกครูและผูปกครอง 

2. การวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล การจัดวางตัวบุคคลและการใหความชวยเหลือ
แกนักเรียนท่ีมีปญหารายแรงเปนหนาท่ีของผูใหคําปรึกษา 

3. ควรมีการปรับปรุงงานแนะแนวในโรงเรียนดานบริการตางๆ ใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
Rottchaffer (1972) ไดศึกษาสภาพและขอบขายของการบริการแนะแนวในโรงเรียน

สมาคมคริสเตียนแหงชาติ ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารทุกคนเห็นความสําคัญและความจําเปนของ
บริการแนะแนว แตประสบปญหา คือ ครูแนะแนวมีช่ัวโมงสอนมาก ไมมีเวลาทํางานแนะแนว 
คณะครูขาดความรูความเขาใจในการจัดบริการแนะแนว ไมมีการฝกอบรมครูประจําการ ขาด
บุคลากรและขาดการติดตามผลนักเรียน 

Cochranc (1974) ไดศึกษาการจัดระบบและการบริหารงานแนะแนวและการให
คําปรึกษาในวิทยาลัยชุมชนรัฐแคลิฟอรเนีย ผลการศึกษาพบวา สองในสามของวิทยาลัยชุมชน ได
จัดบริการตางๆ คือ ปฐมนิเทศ การใหคําปรึกษาแบบกลุมเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การให
คําปรึกษาแบบกลุมเกี่ยวกับการสํารวจอาชีพ การจัดวางตัวนักเรียน การสงนักเรียนท่ีมีปญหาไปยัง
จิตแพทย และการจัดบริการทดสอบ นอกจากนี้ยังพบวามากกวาคร่ึงหนึ่งของวิทยาลัยท้ังหมดไดจัด
ใหมีบริการกวดวิชาเพ่ือเพิ่มพูนความรูใหแกนักเรียน และมีบริการใหคําปรึกษาแบบกลุมเพื่อชวย
ใหนักเรียนเขาใจตนเองเพ่ิมข้ึนจากภายในโรงเรียน 

Durgin (1974) ไดสํารวจสภาพของการจัดโครงการแนะแนวทางอาชีพของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในมลรัฐโอไฮโอ โดยศึกษาจากผูแนะแนว จํานวน 1,567 คน พบวา 

1. ผูแนะแนวใชเวลาสําหรับใหคําปรึกษามากท่ีสุด  ผู ท่ีมาขอรับคําปรึกษาเปน
รายบุคคลมีปญหาทางดานอารมณ และปญหาสวนตัวเปนสวนใหญ 
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2. นักเรียนมาขอรับบริการแนะแนวทางการศึกษามากท่ีสุด รองลงมาก็คือ การแนะ
แนวอาชีพและการปรับตัว 

3. งานแนะแนวดําเนินไปดวยดีถาผูบริหารโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีตอโครงการแนะแนว
ของโรงเรียน 

อาครี และ มารคควีส (1975, อางใน วีณารัตน เกิดเพชร, 2536: 32) ไดศึกษาเจตคติและ
การดําเนินงานเกี่ยวกับการบริการแนะแนวของครูใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษาประจํารัฐเทนเนสซ่ี 
พบวา 

1. ปญหาและอุปสรรคท่ีทําใหการดําเนินงานเก่ียวกับการบริการแนะแนวไมสําเร็จ 
เพราะวาโรงเรียนไมมีผูใหคําปรึกษาเต็มเวลา นอกจากนี้งบประมาณสําหรับโครงการแนะแนวท่ี
ไดรับนอย 

2. ครูใหญมีความเห็นวา บริการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษามีคุณคามาก ดังนั้น 
โรงเรียนแตละแหงควรมีครูแนะแนวเต็มเวลาท่ีไดรับการฝกอบรมระดับข้ันปริญญาอยางนอย 1 คน 

3. บริการท่ีครูใหญอยากใหจัดข้ึนในโครงการแนะแนว คือ การใหความชวยเหลือ
นักเรียนตามความตองการของแตละคน การปรับปรุงรายวิชาของโรงเรียน และการจัดฝกอบรมครู
แนะแนว 

ฟงคเคนสไตน (1987, อางใน วิไลลักษณ รักสัจจา, 2536: 34) ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมนักศึกษาดานตางๆในมหาวิทยาลัยในนิวยอรก เพื่อพัฒนาและปรับปรุงดานกิจกรรม
นักศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา โดยการสัมภาษณเกี่ยวกับการใชบริการของ
นักเรียน ไดแก บริการใหคําปรึกษากระบวนการรับนักศึกษา การปฐมนิเทศ การใหคําปรึกษาอาชีพ
และสวนตัว ทุนการศึกษา บริการสนเทศ บริการพัฒนานักศึกษา บริการวิจัยและประเมินผล บริการ
ดานอาหาร บริการซอมบํารุง และบริการนักศึกษาภาคคํ่า ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาใหความสนใจ
บริการตางๆ เหลานี้อยูในระดับมาก ซ่ึงจากผลการวิจัยนี้จะชวยใหกองกิจการนักศึกษาไดนําขอมูล
มาปรับปรุงการจัดบริการแนะแนวตางๆใหดีข้ึน 

ออลไท (1991, อางใน วิไลลักษณ รักสัจจา, 2536: 33) ไดศึกษารูปแบบสําหรับ 
การจัดบริการแนะแนวและบริการใหคําปรึกษา ในมหาวิทยาลัยฮัดดิน ประเทศอิรัก กับครู จํานวน 
125 คน นักศึกษา 775 คน พบวา 

1. บริการแนะแนวและบริการใหคําปรึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดไดยังไมสมบูรณ 
2. ผู ท่ีทําหนาท่ีในการแนะแนวและการใหคําปรึกษามีจํานวนไมพอ และไมมี

ประสบการณเกี่ยวกับการแกปญหาใหนักเรียน 
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จากงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาประสบปญหา และความไมพรอมในดานตางๆ หลาย
ประการดวยกัน ท้ังในดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี ตลอดจนส่ืออุปกรณตางๆ ท่ีจําเปน
ในการจัดบริการแนะแนว จึงทําใหสถานศึกษาหลายแหงไมสามารถจัดบริการแนะแนวไดอยาง
สมบูรณ จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยทําการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตอการจัดบริการแนะแนวและการให
คําปรึกษา เพื่อจะไดทราบวานักเรียนมีความพึงพอใจมากนอยอยางไร เพื่อท่ีจะพัฒนาการจัดบริการ
แนะแนวและการใหคําปรึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดประโยชนแกนักเรียนใหมากท่ีสุด DPU



 
 

บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะ
แนวและการใหคําปรึกษา ในบทน้ีเปนการนําเสนอลําดับข้ันตอนในการวิจัย โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

1.  ประชากรกลุมตัวอยาง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
3.  วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
5.  การวิเคราะหขอมูล 
6.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
3.1 ประชากรกลุมตัวอยาง 

ประชากรกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1- 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 โดยสุม
ตัวอยางอยางงาย (Simple Radom Sampling) ระดับช้ันละ 20 คน จํานวนท้ังส้ิน 120 คน 

 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม
โดยผูวิจัยสรางจากแนวคิดท่ีไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตอ
งานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยแบงเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบสํารวจรายการ (Check list) ซ่ึงถามเก่ียวกับเพศ อายุ และระดับช้ัน 

DPU



37 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการให
คําปรึกษา 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 มีลักษณะเปนแบบมาตรฐานสวนประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึง
มี 5 ระดับตามแบบของลิเคิรท (อางถึงในผองศรี วาณิชยศุภวงศ, 2546: 1325) โดยพิจารณาขอความ
ในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 

ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ  4  หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
ระดับ  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
ระดับ  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
โดยความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 5 ดาน คือ 
1)  ดานการจัดบริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล    จํานวน  8 ขอ 
2)  ดานการจัดบริการสนเทศ    จํานวน  12 ขอ 
3)  ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา   จํานวน  10 ขอ 
4)  ดานการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล   จํานวน  10 ขอ 
5)  ดานการจัดบริการติดตามผลและประเมินผล  จํานวน  10 ขอ 
ตอนท่ี  3  เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงงานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

3.3 วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
วิธีการสรางเคร่ืองมือในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม

เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 
ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ
จัดบริการแนะแนวในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
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2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ แลว
นํามาสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาภายใตการดําเนินการดานการจัดบริการแนะแนวใน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 

3. นําแบบสอบถามท่ีสรางไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ เพื่อพิจารณาความ
ถูกตองและใหคําแนะนํา เพื่อแกไขปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญทางดานการศึกษา จํานวน 3 
คน ไปพิจารณาความสมบูรณ ถูกตอง และตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content validity) 
แลวนําผลการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาวิเคราะหหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

5. นําแบบสอบถามท่ีผานการเห็นชอบจากผูเช่ียวชาญมาพบอาจารยท่ีปรึกษาสาร
นิพนธอีกคร้ัง เพื่อใหพิจารณาความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม 

6. นําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพแลว ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 
    
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ันตอนดังนี ้
1. ขอหนังสืออนุญาตจากวิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยถึงผูอํานวยการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากนักเรียนท่ีใชเปนประชากรกลุมตัวอยาง 

2. ผูศึกษานําแบบสอบถามไปใหดวยตนเอง 
3. เม่ือไดแบบสอบถามคืน ผูศึกษาดําเนินการตรวจสอบความถูกตองครบถวนสมบูรณ

ของแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะฉบับท่ีสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 
สําหรับการจัดทําขอมูลนั้น ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาจําแนกตามสภาพและ

ปญหาการดําเนินการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมุทรปราการ เพื่อนํามาตรวจและใหคะแนนเปนรายขอตามเกณฑน้ําหนักคะแนนในแตละขอดังนี้ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวน
กุหลาบวิทยาลัย  สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  คือ 

ระดับ  5  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ  4  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูในระดับมาก 
ระดับ  3  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูในระดับปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูในระดับนอย 
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ระดับ  1  หมายถึง  มีความพงึพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
  
3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ผูศึกษานําแบบสอบฉบับสมบูรณท่ีไดจากประชากรกลุมตัวอยางมาดําเนินการวิเคราะห
ขอมูล ดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตามตัวแปรท่ีศึกษา
โดยการหาความถ่ี  (Frequency) และคารอยละ  (Percentage) แลวนํา เสนอขอมูลในตาราง
ประกอบดวยคําบรรยาย 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 5 ดาน โดยการหาคาเฉล่ีย ( ) และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ซ่ึงใชเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 103) 

x

เกณฑในการแปลความหมายความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 

คาเฉล่ียระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉล่ียระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ียระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ียระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คาเฉล่ียระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะใน 

การปรับปรุงงานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการวิเคราะหเนื้อหาและคาความถ่ี 
 

3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล   
สถิติพื้นฐาน 
1.  หาความถ่ี (Frequency) 
2.  หาคารอยละ (Percentage) 
3.  หาคาเฉล่ีย ( )  ใชสูตรดังนี ้x

 
เม่ือ       แทน   คาเฉล่ีย x
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      ∑ x แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   N แทน   จํานวนขอมูลประชากรกลุมตัวอยาง 

4.  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ใชสูตรดังนี้  
 

    
( )

( )1..
22

−

−
= ∑ ∑

NN
xxN

DS  

 
 เม่ือ  S.D       แทน คาเฉล่ียมาตรฐานของประชากรกลุมตัวอยาง 
    2∑ x แทน ผลบวกของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
   (  )2∑ x แทน ผลบวกของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
   N แทน จํานวนคนในประชากรกลุมตัวอยาง 
 

DPU



 
 

บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมิ

นทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
ใน 5 ดาน คือ 1) ดานการจัดบริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล 2) ดานการจัดบริการสนเทศ  
3) ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา 4) ดานการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล และ5) ดานการจัดบริการ
ติดตามผลและประเมินผล เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูล และการแปลผลพรอมนําเสนอตาราง
ประกอบการบรรยายตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยแยกเปน 5 
ดาน ไดแก 

1.  ดานการจัดบริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล  
2.  ดานการจัดบริการสนเทศ  
3. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา  
4.  ดานการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล  
5.  ดานการจัดบริการติดตามผลและประเมินผล 
ตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและหาคาความถ่ี 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวนและคารอยละขอมูลสถานภาพผูตอบแบสอบถาม จําแนกตามเพศ   
 

สถานภาพผูตอบ
แบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ อันดับ 

1.  เพศ  
        ชาย 
        หญิง 

 
66 
54 

 
55.00 
45.00 

 
1 
2 

รวม 120 100 - 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
55.00 รองลงมาเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 45.00  
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจํานวนและคารอยละขอมูลสถานภาพผูตอบแบสอบถาม จําแนกตามอายุ   
 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ อันดับ 

2.อายุ 
        12  ป 
        13  ป 
        14  ป 
        15  ป 
        16  ป 
        17  ป 

 
2 

24 
17 
18 
27 
32 

 
1.66 

20.00 
14.17 
15.00 
22.50 
26.67 

 
6 
3 
5 
4 
2 
1 

รวม 120 100 - 
   

จากตารางท่ี 4.2 พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ อายุ 17 ป คิดเปนรอยละ 
26.67 รองลงมาคือ อายุ 16 ป คิดเปนรอยละ 22.50 และสุดทายคือ อายุ 12 ป คิดเปนรอยละ 1.66  
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจํานวนและคารอยละขอมูลสถานภาพผูตอบแบสอบถามจําแนกตามระดับช้ันท่ี
ศึกษาอยู 

 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

3.  ระดับชั้นท่ีศึกษาอยู  
20 
20 
20 
20 
20 
20 

 
16.67 
16.67 
16.67 
16.67 
16.67 
16.67 

        มัธยมศึกษาปท่ี 1 
        มัธยมศึกษาปท่ี 2 
        มัธยมศึกษาปท่ี 3 
        มัธยมศึกษาปท่ี 4 
        มัธยมศึกษาปท่ี 5 
        มัธยมศึกษาปท่ี 6 

รวม 120 100 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยางเปน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 ระดับช้ันละ 20 คน จํานวนท้ังส้ิน 120 คน คิดเปนรอยละ 16.66  
 

ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 5 ดาน 
 

ตารางท่ี 4.4  สรุปภาพรวมจํานวน คาคะแนนเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจและ
อันดับ ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สวนกหุลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมี
ตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ัง 5 ดาน  

(N =120) 
ขอบขายการจัดบริการแนะแนว ความพึงพอใจ 

( x ) (S.D.) ระดับ อันดับ 
1. ดานการจดับริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล   3.42 

3.66 
3.86 
3.29 
3.56 

0.07 
0.06 
0.13 
0.12 
0.10 

ปานกลาง 4 
2 
1 
5 
3 

2. ดานการจัดบริการสนเทศ   มาก 
3. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา   มาก 
4. ดานการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล    ปานกลาง 
5. ดานการจัดบริการติดตามผลและประเมินผล มาก 

รวม 3.56 0.03 มาก - 
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จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการ
ใหคําปรึกษา ท้ัง 5 ดาน นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 3.56) เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจดานการจัดบริการใหคําปรึกษาอันดับสูงสุด อยูใน
ระดับมาก (  =3.86) รองลงมา ดานการจัดบริการสนเทศ อยูในระดับมาก (  = 3.66) และสุดทาย 
ดานการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล อยูในระดับปานกลาง (  = 3.29) 

x

x x
x

 
ตารางท่ี 4.5  แสดงคาคะแนนเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ และอันดับของ

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองาน
บริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ดานการจัดบริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล  

 

ขอบขายการจัดบริการแนะแนว ความพึงพอใจ 
( x ) (S.D.) ระดับ อันดับ 

ดานการจัดบริการรวบรวมขอมูลเปน
รายบุคคล 

 
 

3.38 
 

3.41 
 

3.52 
 

3.83 
 
 

2.48 
 

3.58 
 

3.84 

 
 

0.74 
 

0.74 
 

0.92 
 

0.84 
 
 

0.91 
 

0.85 
 

0.83 

 
 

ปานกลาง 1. จัดทําระเบียนสะสมขอมูลสวนตัว
ของนักเรียนทุกคน  

ปานกลาง 2. สัมภาษณเพื่อทราบปญหาเร่ืองราว
ตางๆของนักเรียน  

มาก 3. การเยี่ยมบานเพ่ือทราบรายละเอียด
ตางๆของนักเรียน  

มาก 4. การสํารวจปญหาของนัก เ รียน ท่ี
ตองการความชวยเหลือในดานการ
ปรับตัวกับเพื่อน  การเขาใจตนเอง   

 
 

นอย 5. สํารวจปญหาของนักเรียนท่ีมีความ
ขาดแคลนทุนการศึกษา   

มาก 6. ศึกษานักเ รียนเปนรายบุคคลตาม
ความจําเปน  

มาก 7. จัดบริการทดสอบเพ่ือวัดความสนใจ
ในอาชีพ 

 
 

6 
 

5 
 

4 
 

2 
 
 

8 
 

3 
 

1 
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ตารางท่ี 4.5  (ตอ) 
 

ขอบขายการจัดบริการแนะแนว ความพึงพอใจ 
( x ) (S.D.) ระดับ อันดับ 

8. สํารวจความตองการในการชวยเหลือ
การประกอบอาชีพ 

3.34 
 

0.76 ปานกลาง 
 

7 

รวม 3.42 0.07 ปานกลาง  

 
จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียน

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการให
คําปรึกษา มีความพึงพอใจดานการจัดบริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล อยูในระดับปานกลาง 
(  = 3.42) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจจัดบริการทดสอบเพ่ือวัดความ
สนใจในอาชีพ อยูในระดับมาก (  = 3.84) รองลงมา การสํารวจปญหาของนักเรียนท่ีตองการ
ความชวยเหลือในดานการปรับตัวกับเพื่อนและการเขาใจตนเอง อยูในระดับมาก (  = 3.83) และ
สุดทาย สํารวจปญหาของนักเรียนท่ีมีความขาดแคลนทุนการศึกษา อยูในระดับนอย (  = 2.48) 

x
x

x
x

 
ตารางท่ี 4.6  แสดงคาคะแนนเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจและอันดับของ

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองาน
บริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ดานการจัดบริการสนเทศ  

 

ขอบขายการจัดบริการแนะแนว ความพึงพอใจ 
( x ) (S.D.) ระดับ อันดับ 

ดานการจัดบริการสนเทศ  
3.02 

 
 

4.53 
3.73 

 
3.59 

 
0.67 

 
 

0.77 
0.74 

 
0.88 

 
9. ปานกลาง แจกคูมือนกัเรียนใหมซ่ึงมีสาระสําคัญ 

เชน ระเบียบขอบังคับ หลักสูตร  
การประเมิน 

 
 

10. มากท่ีสุด จัดทําปายนิเทศขาวสารการศึกษา 
11. มาก จัดทําปายนิเทศขาวสารการงานอาชีพ

ตางๆ  
12. มาก จัดทําปายนิเทศขาวสารดานสังคม

สวนตัว 

 
11 
 
 

1 
8 
 

9 
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ตารางท่ี 4.6  (ตอ) 
 

ขอบขายการจัดบริการแนะแนว ความพึงพอใจ 
( x ) (S.D.) ระดับ อันดับ 

13. มาก จัดหองสมุดของงานแนะแนวใหนักเรียน
ไดศึกษาคนควา 

14. จัดปฐมนิเทศใหกับนักเรียนท่ีเขาใหม 
15.  จัดปจฉิมนิเทศใหกับนักเรียนท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
16. แนะนําใหรูจักบุคคลสําคัญตางๆ ของ

โรงเรียนท่ีนักเรียนตองเกี่ยวของ 
17. ใหขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการตางๆท่ี

โรงเรียนจัดให เชน บริการแนะแนว กฎ 
ระเบียบ 

18. ใหขอมูลการใชบริการตางๆ เกี่ยวกับวิธี
เรียน เชน การจด การจํา การคิด การทํา
ขอสอบ 

19. ใหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการ
อยูรวมกันในสังคม 

20. ใหขอมูลเกี่ ยวกับเพศศึกษาและการ
ปฏิบัติตน 

3.95 
 

3.04 
2.72 

 
3.97 

 
3.82 

 
 

3.80 
 
 

3.86 
 

3.85 

0.87 
 

0.77 
0.79 

 
0.80 

 
0.91 

 
 

0.79 
 
 

0.83 
 

0.81 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

3 
 

10 
12 
 

2 
 

6 
 
 

7 
 
 

4 
 

5 

รวม 3.66 0.66 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของนักเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการ
ใหคําปรึกษา มีความพึงพอใจดานการจัดบริการสนเทศ อยูในระดับมาก (  = 3.66) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจจัดทําปายนิเทศขาวสารการศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด 
(  = 4.53) รองลงมา แนะนําใหรูจักบุคคลสําคัญตางๆของโรงเรียนท่ีนักเรียนตองเกี่ยวของ อยูใน
ระดับมาก (  = 3.97) และสุดทาย การจัดปจฉิมนิเทศใหกับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา อยูในระดับ
ปานกลาง (  = 2.72) 

x

x
x
x
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ตารางท่ี 4.7  แสดงคาคะแนนเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ และอันดับอง
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองาน
บริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา  

 

ขอบขายการจัดบริการแนะแนว ความพึงพอใจ 
( x ) (S.D.) ระดับ อันดับ 

ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา  
4.77 
4.03 

 
3.92 

 
3.83 

 
3.82 

 
3.87 

 
2.87 

 
3.80 

 
3.78 

 
3.87 

 
0.53 
0.87 

 
0.88 

 
0.80 

 
0.86 

 
0.78 

 
0.61 

 
0.87 

 
0.87 

 
0.92 

  
1 
2 
 

3 
 

5 
 

6 
 

4 
 

9 
 

7 
 

8 
 

4 

21. มากท่ีสุด ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาตอ 
22. มาก ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัว

กอนสอบ  
23. มาก ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัว

และปญหาครอบครัว  
24. มาก จัดใหมีหองให คําปรึกษาที่ เปน

สัดสวนโดยเฉพาะ  
25. มาก ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาการ

เรียนเปนกลุม  
26. มาก ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาการ

เรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล  
27. ปานกลาง ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการคบเพ่ือน

ตางเพศหรือเพศเดียวกัน  
28. มาก ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสวนตัว

ของนักเรียนเปนรายบุคคล  
29. มาก ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทํางาน

รวมกันเปนกลุม  
30. มาก ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ

เลือกอาชีพ 
รวม 3.86 0.13 มาก - 
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จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนว และ 
การใหคําปรึกษา มีความพึงพอใจดานการจัดบริการใหคําปรึกษา อยูในระดับมาก (  = 3.86) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาตอ อยูในระดับ
มากท่ีสุด (  = 4.77) รองลงมา ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวกอนสอบ อยูในระดับมาก  
( =4.03) และสุดทาย ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการคบเพ่ือนตางเพศหรือเพศเดียวกัน อยูในระดับ 
ปานกลาง (  = 2.87) 

x

x
x

x
 
ตารางท่ี 4.8  แสดงคาคะแนนเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจและอันดับของ

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองาน
บริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ดานการจัดบริการจัดวางตวับุคคล  

 

ขอบขายการจัดบริการแนะแนว ความพึงพอใจ 
( x ) (S.D.) ระดับ อันดับ 

ดานการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล  
3.79 

 
3.83 

 
3.86 

 
2.40 

 
2.15 

 
3.86 

 
 

 
0.84 

 
0.81 

 
0.87 

 
0.60 

 
0.69 

 
0.95 

 
 

 
31. มาก ใหความชวยเหลือในการศึกษาตอท่ี

สูงข้ึน  
32. มาก ใหความชวยเหลือในการจัดอาชีพท่ี

เหมาะสมกับความถนัดของนักเรียน  
33. มาก จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมบุคลิกภาพ

และการปรับตัว  
34. นอย จัดสอนพิเศษหรือสอนซอมเสริม

ใหกับนักเรียนท่ีเรียนออน  
35. นอย จัดทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ี

ขาดแคลน  
36. มาก 

 
 

 
4 
 

3 
 

2 
 

8 
 

9 
 

2 
 
 

ใหคําปรึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนา
ใหมีความเหมาะสมกับการเขาสู
อาชีพและการดําเนินชีวิต 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ) 
 

ขอบขายการจัดบริการแนะแนว ความพึงพอใจ 
( x ) (S.D.) ระดับ อันดับ 

37. 7 
 
 

1 
 

5 
 

6 
 

จัดทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ี
ชวยเหลืองานของโรงเรียนเปนอยาง
ดี 

2.58 
 
 

3.90 
 

3.77 
 

2.73 

0.79 
 
 

0.97 
 

0.97 
 

0.74 

ปานกลาง 
 
 

38. บ ริ ก า ร จั ดห า ง านพิ เ ศษ ให ทํ า
ระหวางเรียนและปดภาคเรียน 

มาก 
 

39. ใหความชวยเหลือในการฝกอบรม
อาชีพระยะส้ัน 

มาก 
 

40. ปานกลาง ใหความชวยเหลือนักเรียนในการ
ปรับตัว 

รวม 3.29 0.12 ปานกลาง  

 
จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของนักเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและ 
การใหคําปรึกษา มีความพึงพอใจดานการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล อยูในระดับปานกลาง  
(  = 3.29) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจบริการจัดหางานพิเศษใหทํา
ระหวางเรียนและปดภาคเรียน อยูในระดับมาก (  = 3.90) รองลงมา ใหคําปรึกษาเพื่อวางแผน 
การพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับการเขาสูอาชีพและการดําเนินชีวิต อยูในระดับมาก (  = 3.86) 
จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมบุคลิกภาพและการปรับตัว อยูในระดับมาก (  = 3.86) และสุดทาย  
จัดทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีขาดแคลน อยูในระดับนอย (  = 2.15) 

x
x

x
x

x
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ตารางท่ี 4.9  แสดงคาคะแนนเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ และอันดับของ
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกหุลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองาน
บริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ดานการจัดบริการติดตามผลและประเมินผล 

 

ขอบขายการจัดบริการแนะแนว ความพึงพอใจ 
( x ) (S.D.) ระดับ อันดับ 

ดานการจัดบริการติดตามผลและ
ประเมินผล 

 
 

2.24 
 
 

3.75 
 
 

4.53 
 
 

4.61 
 
 

3.81 
 

3.97 
 
 
 

3.89 
 

 
 

0.72 
 
 

0.91 
 
 

0.78 
 
 

0.63 
 
 

0.92 
 

0.94 
 
 
 

0.84 
 

 
 

นอย 41. ติดตามผลหลังจากสอนพิเศษหรือ
สอนซอมเสริมใหแกนกัเรียนท่ี
เรียนออน 

 
 

มาก 42. ใหมีการตดิตามผลหลังการสํารวจ
ขอมูลนักเรียน  เชน การเยีย่มบาน  
การสังเกต  การสัมภาษณ 

 
 

มากท่ีสุด 43. ใหศิษยเกาไดมาพบปะนกัเรียน
หรือแจงขาวสารที่เปนประโยชน
ในบางโอกาส 

 
 

มากท่ีสุด 44. จัดทําสถิติของผูสําเร็จการศึกษาไป
แลวเกีย่วกับการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพ 

 
 

มาก 45. จัดทําทะเบียนประวัตินกัเรียนดีเดน
เพื่อการเผยแพร  

มาก 46. ใหมีการตดิตามผลนักเรียนท่ีมาขอ
คําปรึกษาเกีย่วกับเร่ืองตางๆ ท้ัง
เร่ืองการศึกษาตอ  การประกอบ
อาชีพ  และเร่ืองสวนตัวสังคม 

 
 
 

มาก 
 

 
 

10 
 
 

7 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

5 
 

3 
 
 
 

4 
 

47. จัดทําสถิติขอมูลผูมาขอรับ
คําปรึกษา 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ) 
 

 
ขอบขายการจัดบริการแนะแนว 

ความพึงพอใจ 
( x ) (S.D.) ระดับ อันดับ 

48. ใหมีการติดตามผลและการทํางาน
พิ เศษตางๆ  ความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ 

3.78 
 
 

2.68 
 

2.37 

0.84 
 
 

0.76 
 

0.73 

มาก 6 
 
 

8 
 

9 

 
 

49. ใหมีการติดตามขอมูลขาวสารศิษย
เกาท่ีประสบ 

ปานกลาง 
 

50. ใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการ
ติดตามผลการจัดบริการแนะแนว
ของโรงเรียน 

นอย 

รวม 3.56 0.10 มาก - 

 
จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของนักเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการ
ใหคําปรึกษา มีความพึงพอใจดานการจัดบริการติดตามผลและประเมินผล อยูในระดับมาก  
( =3.56) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจจัดทําสถิติของผูสําเร็จการศึกษา
ไปแลวเกี่ยวกับการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ อยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.61) รองลงมา ให
ศิษยเกาไดมาพบปะนักเรียนหรือแจงขาวสารที่เปนประโยชนในบางโอกาส อยูในระดับมากท่ีสุด 
(  = 4.53) และสุดทายติดตามผลหลังจากสอนพิเศษหรือสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนท่ีเรียนออน 
อยูในระดับนอย (  = 2.24) 

x
x

x
x
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ตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและหาคาความถ่ี 
 
ตารางท่ี 4.10  ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

อันดับ ปญหา ความถ่ี 
1 หองแนะแนวคับแคบเกินไป 3 
2 นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย 2 
 รวม 5 

อันดับ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถ่ี 
1 ชอบเรียนวิชาแนะแนว 9 
2 อยากใหมีการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ 7 
3 อยากทําแบบทดสอบตางๆ เชน  แบบวัดความสนใจ แบบทดสอบ

อาชีพ  แบบทดสอบการเลือกการศึกษาตอ 
4 

4 อยากใหครูจัดทัศนศึกษาเยีย่มชมสถาบันการศึกษาภายนอก 4 
5 อยากใหรุนพีจ่บการศึกษาไปแลวมาใหขอมูลความรู 2 
6 อยากใหมีทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 2 
7 ครูแนะแนวใจ  ไมด ุ 2 
8 อยากเรียนวิชาแนะแนวทุกวนั 1 
9 อยากมาเรียนท่ีหองแนะแนว  ไมอยากเรียนท่ีหองประจาํ 1 
10 วิชาแนะแนวทําใหนกัเรียนรูสึกผอนคลาย 1 
 รวม 33 

 
 
 

DPU



 
 

บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ

วิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยมี 
วัตถุประสงค 
1. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
2. ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ

แนะแนวและการใหคําปรึกษา 
ประชากรกลุมตัวอยาง 
ประชากรกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 1- 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ปการศึกษา 2554 โดยสุม
ตัวอยางอยางงาย (Simple Radom Sampling) ระดับช้ันละ 20 คน จํานวนท้ังส้ิน 120 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม

โดยผูวิจัยสรางจากแนวคิดท่ีไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตอ
งานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยแบงเปน 3 ตอนดังนี้ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
1. ขอหนังสืออนุญาตจากวิทยาลัยครุศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยถึงผูอํานวยการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากนักเรียนท่ีใชเปนประชากรกลุมตัวอยาง 

2. ผูศึกษานําแบบสอบถามไปใหดวยตนเอง 
3. เม่ือไดแบบสอบถามคืน ผูศึกษาดําเนินการตรวจสอบความถูกตองครบถวนสมบูรณ

ของแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะฉบับท่ีสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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4. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เก็บขอมูลจากนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1- 6 โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองระหวางวันท่ี 19 ถึง 23 มีนาคม 2555 โดย
แจกแบบสอบถามไปท้ังหมด 120 ฉบับ ไปกลับคืนมา 120 ฉบับ และฉบับท่ีสมบูรณ 120 ฉบับ คิด
เปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีแจกไป และนํามาวิเคราะหผล 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําแบบสอบฉบับสมบูรณท่ีไดจากประชากรกลุมตัวอยางมาดําเนินการวิเคราะห

ขอมูล ดวยคอมพิวเตอร excle. ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยสถิติ

การหาความถ่ี  (Frequency) และคารอยละ  (Percentage)  และนํา เสนอขอมูลในรูปตาราง
ประกอบดวยคําบรรยาย 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 5 ดาน วิเคราะหดวยการหาคาเฉล่ีย 
( ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบดวยคําบรรยาย x

ตอนท่ี 3 วิเคราะหจากความคิดเห็นและขอเสนอแนะ และนําเสนอขอมูลในรูปตาราง
ประกอบดวยคําบรรยาย 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปเปนขอๆ ไดดังน้ี 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบสอบถามจําแนกตามเพศ พบวา  กลุมผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 17 ป รองลงมาคือ อายุ 16 ป และสุดทายคือ อายุ 12 ป 
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1–6 ระดับช้ัน
ละ 20 คน ไดจํานวนท้ังส้ิน 120 คน 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 5 ดาน ไดแก 

1.1 สรุปผลโดยภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ัง 5 ดาน 
พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ  
ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ัง 5 ดาน นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจอยูใน
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1.2 สรุปผลโดยรายดานความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวน
กุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ัง 5 ดาน พบวา 

1) ดานการจัดบริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล 
1.1 จัดบริการทดสอบเพ่ือวัดความสนใจในอาชีพ 
1.2  การสํารวจปญหาของนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือในดานการปรับตัว

กับเพื่อนการเขาใจตนเอง 
1.3  ศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลตามความจําเปน 
1.4  การเยี่ยมบานเพื่อทราบรายละเอียดตางๆของนักเรียน 
1.5  สัมภาษณเพื่อทราบปญหาเร่ืองราวตางๆของนักเรียน 
1.6  จัดทําระเบียนสะสมขอมูลสวนตัวของนักเรียนทุกคน 
1.7  สํารวจความตองการในการชวยเหลือการประกอบอาชีพ 
1.8  สํารวจปญหาของนักเรียนท่ีมีความขาดแคลนทุนการศึกษา 

2) ดานการจัดบริการสนเทศ 
2.1  จัดทําปายนิเทศขาวสารการศึกษา 
2.2 แนะนําใหรูจักบุคคลสําคัญตางๆของโรงเรียนท่ีนักเรียนตองเกี่ยวของ 
2.3 จัดหองสมุดของงานแนะแนวใหนักเรียนไดศึกษาคนควา 
2.4  ใหขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการอยูรวมกันในสังคม 
2.5  ใหขอมูลเกี่ยวกับเพศศึกษาและการปฏิบัติตน 
2.6  ใหขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการตางๆท่ีโรงเรียนจัดให เชน บริการแนะ

แนว กฎระเบียบ 
2.7  ใหขอมูลการใชบริการตางๆเกี่ยวกับวิธีเรียน เชน การจด การจํา การคิด 

การทําขอสอบ 
2.8  จัดทําปายนิเทศขาวสารการงานอาชีพตางๆ 
2.9  จัดทําปายนิเทศขาวสารดานสังคมสวนตัว 
2.10  จัดปฐมนิเทศใหกับนักเรียนท่ีเขาใหม 
2.11  แจกคูมือนักเรียนใหมซ่ึงมีสาระสําคัญ เชน ระเบียบขอบังคับ หลักสูตร 

การประเมิน 
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2.12  จัดปจฉิมนิเทศใหกับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา 
3) ดานการจัดบริการใหคําปรึกษา 

3.1 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาตอ 
3.2  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวกอนสอบ 
3.3  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวและปญหาครอบครัว 
3.4  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล 
3.5  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
3.6  จัดใหมีหองใหคําปรึกษาท่ีเปนสัดสวนโดยเฉพาะ 
3.7  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาการเรียนเปนกลุม 
3.8  ใหใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสวนตัวของนักเรียนเปนรายบุคคล 
3.9  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทํางานรวมกันเปนกลุม 
3.10  คําปรึกษาเกี่ยวกับการคบเพ่ือนตางเพศหรือเพศเดียวกัน 

4) ดานการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล 
4.1  บริการจัดหางานพิเศษใหทําระหวางเรียนและปดภาคเรียน 
4.2  จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมบุคลิกภาพและการปรับตัว 
4.3  ใหคําปรึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับการเขาสูอาชีพ

และการดําเนินชีวิต 
4.4  ใหความชวยเหลือในการจัดอาชีพท่ีเหมาะสมกับความถนัดของนักเรียน 
4.5  ใหความชวยเหลือในการศึกษาตอท่ีสูงข้ึน 
4.6  ใหความชวยเหลือในการฝกอบรมอาชีพระยะส้ัน 
4.7  ใหความชวยเหลือนักเรียนในการปรับตัว 
4.8  จัดทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีชวยเหลืองานของโรงเรียนเปนอยางดี 
4.9  จัดสอนพิเศษหรือสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนท่ีเรียนออน 
4.10  จัดทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีขาดแคลน 

5) ดานการจัดบริการติดตามผลและประเมินผล 
5.1  จัดทําสถิติของผูสําเร็จการศึกษาไปแลวเกี่ยวกับการศึกษาตอและ 

การประกอบอาชีพ 
5.2 ใหศิษยเกาไดมาพบปะนักเรียนหรือแจงขาวสารท่ีเปนประโยชนในบาง

โอกาส 
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5.3  ใหมีการติดตามผลนักเรียนท่ีมาขอคําปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ท้ังเร่ือง
การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ และเร่ืองสวนตัวสังคม 

5.4  จัดทําสถิติขอมูลผูมาขอรับคําปรึกษา 
5.5 จัดทําทะเบียนประวัตินักเรียนดีเดนเพื่อการเผยแพร 
5.6  ใหมีการติดตามผลและการทํางานพิเศษตางๆ 
5.7  ใหมีการติดตามผลหลังการสํารวจขอมูลนักเรียน เชน การเยี่ยมบาน  

การสังเกต การสัมภาษณ 
5.8  ใหมีการติดตามขอมูลขาวสารศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบ

อาชีพ 
5.9  ใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการติดตามผลการจัดบริการแนะแนวของ

โรงเรียน 
5.10  ติดตามผลหลังจากสอนพิเศษหรือสอนซอมเสริมใหแกนักเรียนท่ีเรียน

ออน 
1.3 สรุปปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงงานบริการแนะแนวและ 

การใหคําปรึกษา พบวา ภาพรวม นักเรียนชอบเรียนวิชาแนะแนว รองลงมา อยากใหมีการจัด
นิทรรศการแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ และขอควรปรับปรุง คือ ขยายหองแนะแนวใหกวาง
ข้ึนเพราะเน่ืองจากหองแนะแนวแคบเกินไป ควรจัดใหนักเรียนทุกระดับช้ันเขามาเรียนท่ีหองแนะ
แนว พรอมท้ังจัดทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 
 
5.2 อภิปรายผล 

จากการวิจัยคร้ังนี้ มีประเด็นสําคัญท่ีสามารถนํามาอภิปราย ดังนี้ 
ผลการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินท

ราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  
มีประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ผลของการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัยสมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ท้ัง 5 ดาน ไดแก  
1) ดานการจัดบริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล 2) ดานการจัดบริการสนเทศ 3) ดานการ
จัดบริการใหคําปรึกษา 4) ดานการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล และ5) ดานการจัดบริการติดตามผล
และประเมินผล โดยภาพรวม นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาอันดับ
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ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับ ปราณี พันธสวาง (2532 : หนา 116-125 ) ไดศึกษา
ความพึงพอใจบริการแนะแนวของนักศึกษาในวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก สหวิทยาลัยพุทธ
ชินราช ผลการวิจัย พบวา นักศึกษารวมทุกสาขามีความพึงพอใจในการจัดบริการใหคําปรึกษา 
ขอมูลเกี่ยวกับแหลงประกอบอาชีพ รองลงมาเปนดานบริการสนเทศ และดานการจัดบริการติดตาม
ผลและประเมินผล อยูในระดับมาก สวนดานการจัดบริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล และ 
ดานการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล อยูในระดับปานกลาง สมพร ขําออน (253 2: บทคัดยอ) ก็ไดทํา
การวิจัยเร่ืองลักษณะความพึงพอใจในบริการแนะแนวอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล เขตการศึกษา 7 ผลวิจัยพบวา ลักษณะความพึงพอใจในบริการแนะ
แนวอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือจัดเรียงลําดับความ
ตองการใน 4 ดาน ดังนี้ 

อันดับ 1 ดานบริการใหคําปรึกษาดานอาชีพ 
อันดับ 2 ดานบริการสนเทศดานอาชีพ 
อันดับ 3 ดานการจัดบริการติดตามผลและประเมินผล 
อันดับ 4 ดานบริการวิเคราะหหรือรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล 
2. ปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการแนะ

แนวและการใหคําปรึกษา พบวา ภาพรวม นักเรียนชอบเรียนวิชาแนะแนว รองลงมา อยากใหมี 
การจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ และขอควรปรับปรุง คือ ขยายหองแนะแนวให
กวางข้ึนเพราะเน่ืองจากหองแนะแนวแคบเกินไป ควรจัดใหนักเรียนทุกระดับช้ันเขามาเรียนท่ีหอง
แนะแนว พรอมท้ังจัดทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 

ความพึงพอใจเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลตอการเรียนรูและความสําเร็จของ
การศึกษา จะบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนผลสืบเนื่องจากการไดรับ 
การตอบสนองตอความตองการของแตละบุคคลในแนวทางท่ีผูเรียนประสงค ความพึงพอใจ เปน
ความรูสึกท่ีมีความสุขเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย หรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีตอ  
ส่ิงนั้นๆ เม่ือบุคคลอุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปญญาเพ่ือกระทําในส่ิงนั้นๆ (วูลแมน: 1973: 384) 
และเปนความรูสึกของมนุษยท่ีเกี่ยวของกับอารมณ จากการไดรับการตอบสนอง ซ่ึงแสดงออกมา
ทางพฤติกรรม โดยสังเกตไดจากสายตา คําพูดและการแสดงออกทางพฤติกรรม (ประภาส เกตุแกว: 
2546: 12) 
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จากสภาพในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วหลายประการ เชน การเปล่ียนแปลง
ดานเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การท่ีเราปลอยใหเด็กแกปญหาและเผชิญกับส่ิงแวดลอม
ตางๆที่ซับซอนและยุงยากตางๆ ดวยตนเอง ยอมทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา จึงจําเปนตองอาศัย
การแนะแนว ท้ังนี้ วัชรี ทรัพยมี (2533: 6-7) และ สถิต วงศสวรรค 2537: 1-3) การแนะแนวมี
ความสําคัญมากจึงมีขอบขายท่ีกวางขวางโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาทุกระดับดังนั้นความมุง
หมายในการจัดบริการแนะแนวจึงควรเนนท้ังดานการปองกันปญหาแกปญหา และการสงเสริม
พัฒนาการแกบุคคล ดังท่ี ทองเรียน อมรัชกุล และคนอ่ืนๆ (2538: 54-55) พรหมธิดา แสนคําเครือ 
(2528: 10) และ พนม ล้ิมอารีย (2533: 6) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการแนะแนว  
มีใจความสรุปไดดังนี้ คือ เพื่อชวยใหนักเรียนไดรูจักและเขาใจตนเองในทุกดานรูจักพัฒนาตนเอง 
ความสามารถหรือศักยภาพมาใชใหเปนประโยชน เพื่อการปองกันและแกไขปญหา อันจะทําใหเกิด
ความเจริญงอกงามในทุกดาน 
 
5.3 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

จากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของของนักเรียนโรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการให
คําปรึกษา ท้ัง 5 ดาน ดังนี้ 

จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมุทรปราการ มีความพึงพอใจตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาอันดับสูงสุด อยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ ดานการจัดบริการสนเทศ อยูในระดับมาก และสุดทายคือ ดานการจัดบริการจัดวางตัว
บุคคล อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ผูบริหารและคุณครูแนะแนวควรใหความสําคัญและควรจัด
งบประมาณในการสนับสนุน เพื่อเปนการปองกันปญหา แกปญหา และการสงเสริมพัฒนาการ
จัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือความรูและประโยชนอันจะ
เกิดแกโรงเรียนและนักเรียนตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูบริหารและคุณครู ท่ีมี

ตอการจัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
2. ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการจัดบริการแนะแนวและการให

คําปรึกษาระหวางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชนิทิูศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย  สมุทรปราการ  ท่ี

มีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
 
คําชี้แจง 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง คําตอบของนักเรียนจะเก็บเปนความลับและจะไมมีผล
ใดๆตอนักเรียนท้ังส้ิน แตจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการ
จัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาตอไป 

1. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน

แบบสํารวจรายการ (Check list) ซ่ึงถามเก่ียวกับเพศ อายุ และระดับช้ัน 
ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินู

ทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ท่ีมีตองานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง  เ พ่ือความสมบูรณของ

แบบสอบถามท่ีจะสามารถนําไปวิเคราะหในการวิจัยใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

ขอขอบคุณในการใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม 
คร้ังน้ีดวยด ี

 
นางสาวอภิชานันท  หม่ันภกัดี      

           วิทยาลัยครุศาสตร   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
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ตอนท่ี  1 
แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงใน  (  )  หนาขอความท่ีตรงกบัความเปนจริงเกี่ยวกับตัว
นักเรียน 
1.  เพศ 
 (  )  ชาย    (  )  หญิง 
2.  อายุ 
 (  )  12  ป   (  )  15  ป 

(  )  13  ป   (  )  16  ป 
(  )  14  ป    (  )  17  ป  

3.  ระดับช้ันท่ีกําลังศึกษาอยู 
 (  )  มัธยมศึกษาปท่ี  1  (  )  มัธยมศึกษาปท่ี  4 

(  )  มัธยมศึกษาปท่ี  2  (  )  มัธยมศึกษาปท่ี  5   
(  )  มัธยมศึกษาปท่ี  3  (  )  มัธยมศึกษาปท่ี  6 

 
ตอนท่ี  2   

คําชี้แจง ใหนักเรียนใสเคร่ืองหมาย ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ
งานบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาของนักเรียนมากท่ีสุด เพียงชองเดียวเทานั้น 

แบบสอบถามนี้ไดแบงระดับความพึงพอใจเปนมาตราสวนประมาณคามี 5 ระดับ คือ 
ระดับ 5 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาอยูในระดับ

มากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาอยูในระดับ

มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาในระดับ

ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาอยูในระดับ

นอย 
ระดับ 1 หมายถึง ทานมีความพึงพอใจบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาอยูในระดับ

นอยท่ีสุด 
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ขอความ ความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานบริการรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล 
1. จัดทําระเบียนสะสมขอมูลสวนตัวของนักเรียน

ทุกคน 

         

2. สัมภาษณเพื่อทราบปญหาเร่ืองราวตางๆของ
นักเรียน 

         

3. การเยี่ยมบานเพื่อทราบรายละเอียดตางๆของ
นักเรียน 

         

4. จัดบริการทดสอบเพ่ือวัดความสนใจในอาชีพ          

5. การสํารวจปญหาของนักเรียนท่ีตองการความ
ชวยเหลือในดานการปรับตัวกับเพื่อน  การ
เขาใจตนเองและบุคลิกภาพตนเอง 

         

6. ศึกษานกัเรียนเปนรายบุคคลตามความจําเปน          

7. สํารวจปญหาของนักเรียนท่ีมีความขาดแคลน
ทุนการศึกษา 

         

8. สํารวจความตองการในการชวยเหลือการ
ประกอบอาชีพ 

         

ดานบริการใหขอมูลสนเทศ 
9. แจกคูมือนกัเรียนใหมซ่ึงมีสาระสําคัญ  เชน  

ระเบียบขอบังคับ  หลักสูตร  การประเมิน 

     

10. จัดทําปายนิเทศขาวสารการศึกษา      
11. จัดทําปายนิเทศขาวสารการงานอาชีพตางๆ      
12. จัดทําปายนิเทศขาวสารดานสังคมสวนตัว      
13. จัดหองสมุดของงานแนะแนวใหนักเรียนได

ศึกษาคนควา 
     

14. จัดปฐมนเิทศใหกับนกัเรียนท่ีเขาใหม      
15. จัดปจฉิมนเิทศใหกับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา 
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ขอความ ความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

16. แนะนําใหรูจักบุคคลสําคัญตางๆของโรงเรียนท่ี
นักเรียนตองเกี่ยวของ 

     

17. ใหขอมูลเกีย่วกับการใชบริการตางๆท่ีโรงเรียน
จัดให เชน บริการแนะแนว กฎ ระเบียบ 

     

18. ใหขอมูลการใชบริการตางๆเก่ียวกับวิธีเรียน 
เชน การจด การจํา การคิด การทําขอสอบ 

     

19. ใหขอมูลเกีย่วกับการปฏิบัติตนและการอยู
รวมกันในสังคม 

     

20. ใหขอมูลเกีย่วกับเพศศึกษาและการปฏิบัติตน      
ดานบริการใหคําปรึกษา 
21. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาตอ  เชน  การ

สมัครเรียน 

     

22. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวกอนสอบ      
23. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวและปญหา

ครอบครัว 
     

24. จัดใหมีหองใหคําปรึกษาท่ีเปนสัดสวน
โดยเฉพาะ 

     

25. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาการเรียนเปนกลุม      
26. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาการเรียนของ

นักเรียนเปนรายบุคคล 
     

27. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสวนตัวของนกัเรียน
เปนรายบุคคล 

     

28. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการคบเพ่ือนตางเพศหรือ
เพศเดยีวกันท่ีเหมาะสม 

     

29. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการทํางานรวมกนัเปน
กลุม 

     

30. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกอาชีพ      
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ขอความ ความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานบริการจัดวางตัวบุคคล 
31. ใหคําปรึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนาใหมีความ

เหมาะสมกับการเขาสูอาชีพและการดําเนนิชีวิต 

     

32. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมบุคลิกภาพและการ
ปรับตัว 

     

33. จัดทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุน
ทรัพย 

     

34. จัดทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีชวยเหลืองาน
ของโรงเรียนเปนอยางด ี

     

35. จัดสอนพิเศษหรือสอนซอมเสริมใหกับนกัเรียน
ท่ีเรียนออน 

     

36. ใหความชวยเหลือในการศึกษาตอท่ีสูงข้ึน      
37. ใหความชวยเหลือในการจดัอาชีพท่ีเหมาะสม

กับความถนัดของนักเรียน 
     

38. บริการจัดหางานพิเศษใหทําระหวางเรียนและ
ปดภาคเรียน 

     

39. ใหความชวยเหลือในการฝกอบรมอาชีพระยะ
ส้ัน 

     

40. ใหความชวยเหลือนักเรียนในการปรับตัวเขากับ
เพื่อน 

     

ดานบริการติดตามผล 
41. ติดตามผลหลังจากสอนพิเศษหรือสอนซอม

เสริมใหแกนักเรียนท่ีเรียนออน 

     

42. ใหมีการตดิตามผลหลังการสํารวจขอมูล
นักเรียน  เชน การเยี่ยมบาน  การสังเกต  การ
สัมภาษณ 
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ขอความ ความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

43. ใหศิษยเกาไดมาพบปะนกัเรียนหรือแจงขาวสาร
ท่ีเปนประโยชนในบางโอกาส 

     

44. จัดทําสถิติของผูสําเร็จการศึกษาไปแลวเกีย่วกับ
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

     

45. จัดทําทะเบียนประวัตินกัเรียนดีเดนเพื่อการ
เผยแพร 

     

46. ใหมีการตดิตามผลนักเรียนท่ีมาขอคําปรึกษา
เกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ท้ังเร่ืองการศึกษาตอ  การ
ประกอบอาชีพ  และเร่ืองสวนตัวสังคม 

     

47. จัดทําสถิติขอมูลผูมาขอรับคําปรึกษา      
48. ใหมีการตดิตามผลและการทํางานพิเศษตางๆ

ของนักเรียน 
     

49. ใหมีการตดิตามขอมูลขาวสารศิษยเกาท่ีประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 

     

50. ใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการติดตามผลการ
จัดบริการแนะแนวของโรงเรียน 

     

 
ตอนท่ี  3  ปญหาและขอเสนอแนะ...................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูเขียน 
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