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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนในด้านการแนะ
แนวการศึกษา ด้านการแนะแนวอาชีพ และด้านการแนะแนวส่วนตัวและสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 113 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
1. ความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนในภาพรวม ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการ
แนะแนวอาชี พ และด้ า นการแนะแนวส่ ว นตั ว และสั ง คมของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก
2. ความต้ อ งการการจั ด บริ ก ารแนะแนวในโรงเรี ย น ด้ า นการแนะแนวการศึ ก ษาของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก
3. ความต้ อ งการการจั ด บริ ก ารแนะแนวในโรงเรี ย น ด้ า นการแนะแนวอาชี พ ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก
4. ความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ด้านการแนะแนวส่วนตัวและสังคมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ในระดับมาก
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Abstract

The purposes of this research were to study of the needs of Mathayom Suksa 6
students for the school guidance services concerning the educational guidances, career
counseling and individual and social counseling at the Demonstration School, Silpakorn
University. The research of students were 113 students of Mathayom Suksa 6 in the academic
year 2017. The research instruments for data collection consisted of questionnaires constructed
by the researchers. The data were analysed by using arithmetic means, percentage, and
standard deviation. The results found that :
1. The needs of Mathayom Suksa 6 students, Demonstration School, Silpakorn
University, concerning the educational guidance services, career counseling services and
individual and social counseling services in overall result was at the high level.
2. The needs of Mathayom Suksa 6 students, Demonstration School, Silpakorn
University, for the educational guidance services were at the high level.
3. The needs of Mathayom Suksa 6 students, Demonstration School, Silpakorn
University, for the career counseling services were at the high level.
4. The needs of Mathayom Suksa 6 students, Demonstration School, Silpakorn
University, for the individual and social counseling services were at the high level.
Keywords : guidance services, education guidance, career guidance, personal and social
guidance, students of the Demonstration School, Silpakorn University.
บทนา

สภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยีต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียนานาประการ ส่วนที่เป็นผลดีนั้นมัก
เกิดกับผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี มีการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและสามารถแยกแยะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทาให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ส่วนผลเสียนั้นมักเกิดกับผู้ที่มีปัญหาในการปรับตัว
และขาดข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นช่วงวัยที่ยังขาดประสบการณ์ชีวิต จึงเป็น
หน้าที่ของสถาบันทางสังคม เช่น สถาบันทางศาสนา สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางครอบครัว ฯลฯ ควรให้
ความสาคัญและความร่วมมือกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของ
ชาติได้ต่อไปในอนาคต(นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2551 : 2)
วิธีการที่จะช่วยสถาบันดังกล่าวให้ได้แสดงบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจาเป็นต้อง
อาศัย “การแนะแนว” เข้ามาเป็นหลักในการดาเนินการ เพราะการแนะแนวนั้นจะต้องช่วยให้บุคคลรู้จักตนเอง
เข้าใจตนเอง และตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รู้จักตั้งเป้าหมายชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาอย่างถูกหลั กวิธีช่วยให้
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างราบรื่น(มาลี ศรีสมปอง, 2553 : 1)
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ดัง ที่ กระทรวงศึกษาธิ การได้ ป ระกาศใช้ หลั กสู ต รมัธ ยมศึกษาตอนต้ น ในปี พุ ท ธศักราช 2521และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในปีพุทธศักราช 2524 ได้มีการกาหนดให้มีการจัด การแนะแนวไว้ในคาบเรียน
ต่ อมาเมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ห ลั ก สู ต รสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศัก ราช 2544 จนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี การ
ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 “กิจกรรมแนะแนว” ได้ถูกบรรจุเข้าเป็นหนึ่ง
ในกิจกรรมพัฒนานักเรียนซึ่งทุกสถานศึกษาจะต้องจัดให้แก่นักเรียน
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ก าหนดให้ “กิ จ กรรมแนะแนว”
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา
กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่ว ย
ให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้การปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนา
นักเรียน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 20) ทั้งนี้ การแนะแนวมีลักษณะงานที่ครอบคลุมทั้งการจัดกิ จกรรมด้วย
กระบวนการทางจิ ต วิ ท ยาให้ แ ก่ นั ก เรี ย นทั้ ง เป็ น รายบุ ค คลและกลุ่ ม การจั ด บริ ก ารแนะแนวทั้ ง 5 บริ ก าร
ซึ่งประกอบด้วยบริการศึกษารวบรวมข้อมูล บริการสารสนเทศ บริการให้การปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล
และบริการติดตามผล ตลอดจนการบูรณาการแนะแนวในการเรียนการสอน โดยมีขอบข่ายการแนะแนว 3 ด้านคือ
การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวส่วนตัวและสังคม
จุดมุ่งหมายของการแนะแนวในโรงเรียนเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดาเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม
จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้เชิงพหุปัญญา รู้จักคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อและพัฒนา
ตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทา รวมทั้งการดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การแนะแนวจึงมีบทบาท
สาคัญยิ่ งต่อการพัฒนานักเรีย นโดยองค์รวม ทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ ให้เป็น บุคคลที่
สามารถบูรณาการความคิด ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม และเทคโนโลยีเข้าสู่วิถีชีวิตไทยได้อย่างเหมาะสม(ชฎา
ลักษณ์ ปาลี, 2551 : 2 - 3)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น โรงเรียนหนึ่งที่ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานแนะแนวแก่
นักเรียน โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวทุ กระดับชั้น และมีบริการแนะแนวแก่นักเรียน
ทุกคน เนื่องจากการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึก ษาที่ต้องจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน
ให้เจริญก้าวหน้าถึงขีดสุด และเป็นการเตรียมนักเรียนสู่เส้นทางชีวิตในอนาคตต่อไป
ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนในด้านการ
แนะแนวการศึกษา ด้านการแนะแนวอาชีพ และด้านการแนะแนวปัญหาส่วนตัวและสังคมทั้งนี้เพื่อนาผลการวิจัย
เป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหาร ครูประจาชั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดบริการแนะแนวให้แก่นักเรียนอันจก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตรงตามความต้องการของนักเรียน ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานแนะแนว โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ในด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการ
แนะแนวอาชี พ และด้ า นการแนะแนวส่ ว นตั ว และสั ง คม ของนั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรีย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 157 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจ าปี การศึกษา 2560 จ านวน 113 คน ซึ่ ง กาหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยคานวณจากสู ต รของยามาเน่
(Yamane, 1967 : 886 อ้างถึงใน สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2555 : 185)ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดย
กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ร้อยละ 5 และสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified
Random Sampling)
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ตัวแปรต้น ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
การศึกษา 2560 ที่เรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาษา และศิลปกรรม
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ประกอบด้วย
ด้านการแนะแนวการศึกษา
ด้านการแนะแนวอาชีพ
ด้านการแนะแนวส่วนตัวและสังคม
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน หมายถึง ความต้องการในการได้บริการต่างๆเพื่อช่วย
ให้ นั กเรี ย นรู้ จั ก และเข้า ใจตนเอง สามารถเลื อ กตั ด สิ น ใจได้ อย่ า งถูก ต้ อ งเหมาะสม สามารถปรับ ตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ได้ดังนี้
ด้านการแนะแนวการศึกษา หมายถึง การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน การฝึกทักษะหรือเทคนิคการ
เรียนที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนการเรียนที่ดี การรู้ช่องทางการศึกษา การเลือกสถานที่เรียน การสอบคัดเลือก
เข้า ศึกษาต่อ การปรับ ตัว ให้เข้า กับ ชีวิ ตภายในสถานศึกษาและการเลื อกทางศึกษาต่อได้ อย่ างเหมาะสมตาม
ความสามารถของตนเอง
ด้านการแนะแนวอาชีพ หมายถึง การสร้างเจตคติที่ดีต่อการทางาน และการประกอบอาชีพ การสร้าง
ความตระหนั ก รับ รู้เกี่ย วกับ ความเปลี่ ย นแปลงของโลกอาชี พ การส ารวจอาชี พ การตั ด สิ น ใจและวางแผน
ด้านอาชีพ การเตรียมตัวเพื่ออาชีพ การเข้าสู่อาชีพและการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
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ด้านการแนะแนวส่วนตัวและสังคม หมายถึง การรู้จักตนเอง รู้จักชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การรู้จักตนเองและรู้คุณค่าของตนเอง การรู้จักปรับตัวและแก้ปัญหา การพัฒนาตนเอง การฝึกทักษะ
ชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อให้มีบุคลิกภาพ สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามจานวน 1 ชุด ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคาถามจะเป็น แบบตรวจสอบ
รายการ(Check list) ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวได้แก่ แผนการเรียน
ตอนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ย วกับ ความต้องการการจัด บริก ารแนะแนวในโรงเรีย น ลักษณะเป็น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท(Likert) จากมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด
แบบสอบถามความต้องการการจัดบริการแนะแนว ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือตามนิยามศัพท์
ประกอบด้วยคาถามจานวน 40 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) มี 5 ระดับ
ตามแบบของลิเคิร์ท(Likert) จากมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย
ในการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และนาผลการศึกษามาสร้างเป็นแบบสอบถาม
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเที่ย งตรงของเนื้ อหา(Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน พิจารณารายละเอียดนิยามศัพท์ของตัวแปร
ขั้นที่ 3 นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out)
กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ที่ ไ ม่ ใ ช่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 30 คน
ขั้นที่ 4 หาความเชื่อมั่น(Reliability) จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค(Cronbach’ alpha coefficient)ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .924
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลกับนักเรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรีย นสาธิต มหาวิท ยาลัยศิล ปากร
ประจาปีการศึกษา 2560 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 113 คนด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จัย ครั้ง นี้ท าการวิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็จรูป สาหรับ การวิ จัย ทางสัง คมศาสตร์
กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ แผนการเรียน โดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย

จากการวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาความต้ อ งการการจั ด บริ ก ารแนะแนวในโรงเรี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร”ครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
การศึกษาความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน ของนักเรียน โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายด้าน
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับ
ความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
4.06
.42
มาก
การแนะแนวการศึกษา
4.12
.40
มาก
การแนะแนวอาชีพ
4.08
.50
มาก
การแนะแนวส่วนตัวและสังคม
3.99
.53
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนมีความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยการแนะแนวการศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือการแนะแนวอาชีพ และการแนะ
แนวส่วนตัวและสังคม ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความต้องการการจัดบริการแนะแนว
ในโรงเรียน ด้านการแนะแนวการศึกษา
ความต้องการการจัดบริการแนะแนว
ค่าเฉลี่ย ส่วน
ค่า
ด้านการแนะแนวการศึกษา
เบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน
1. ท่ า นต้ อ งการให้มี ก ารให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา 4.20
.79
มาก
ตอนปลาย ก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกระดับชั้น
2. ท่ า นต้ อ งการให้ มี ก ารแนะแนวเกี่ ย วกั บ แผนการเรี ย นก่ อ นเลื อ ก 4.37
.66
มาก
แผนการเรียน
3. ท่านต้องการให้มีการจัดทดสอบวัดความถนัดก่อนเลือกแผนการเรียน 4.22
.78
มาก
4. ท่านต้องการให้มีการสอนหลักการจดงาน จดบันทึก จากการฟังครู 4.05
.81
มาก
อธิบายให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว
5. ท่านต้องการให้มีการนาเสนอสถิติเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน 3.68
.83
มาก
เป็นรายบุคคลทุกภาคการศึกษา
6. ท่านต้องการให้มีการแนะแนวเทคนิคการเตรียมตัวสอบ
4.13
.81
มาก
7. ท่านต้องการให้มีการจัดทาเอกสารแนะแนวเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการ 4.04
.77
มาก
เรียนและการปรับปรุงการเรียนแก่นักเรียน
8. ท่ า นต้ อ งการให้ มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากร ศิ ษ ย์ เ ก่ า หรื อ ผู้ ที่ ป ระสบ 4.04
.86
มาก
ความสาเร็จในการเรียนมาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน
9. ท่านต้องการให้มีการติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วศึกษา 3.87
.90
มาก
ต่อสถาบันต่างๆ แล้วนาเสนอให้นักเรียนปัจจุบันทราบ
10. ท่ า นต้ อ งการให้ มี ก ารจั ด สอบเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นสอบเข้ า 4.05
.88
มาก
มหาวิทยาลัย (Pre-Entrance)ที่จัดโดยสถาบันการศึกษาเอกชนต่างๆ ที่
จัดขึ้น
11. ท่านต้องการให้มีการจัดทัศนศึกษาสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา 4.35
.68
มาก
สาหรับนักเรียนที่สนใจ
12. ท่านต้องการให้มีการแนะแนวเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษา 4.47
.68
มาก
ต่อ
รวม
4.12
.40
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนด้านการแนะแนว
การศึ กษาอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยนั ก เรี ย นต้ อ งการให้ มี การแนะแนวเกี่ย วกั บ การสอบสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ ศึก ษาต่ อ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.47, S.D.=.68)
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความต้องการการจัดบริการแนะแนวใน
โรงเรียนด้านการแนะแนวอาชีพ
ความต้องการการจัดบริการแนะแนว
ส่วน
ค่า
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ระดับ
ด้านการแนะแนวอาชีพ
มาตรฐาน
1.ท่านต้องการให้มีการจัดทาเอกสารแนะนาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ใน
ท้องถิ่นของท่าน

4.04

.81

มาก

2. ท่านต้องการให้มีการจัดทาเอกสารแนะนาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ นอก
ท้องถิ่นของท่าน

4.04

.85

มาก

3. ท่านต้องการให้มีการจัดแบบสารวจความสนใจทางอาชีพให้แก่
นักเรียน

4.13

.77

มาก

4. ท่านต้องการให้มีการแนะแนวการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับผลการ
เรียนและสายการเรียน

4.21

.83

มาก

5. ท่านต้องการให้มีการเชิญเจ้าหน้าที่จากสานักงานจัดหางานมาให้
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวประกอบอาชีพ

4.07

.76

มาก

6. ท่านต้องการให้มีการนาเสนอตาแหน่งงานต่างๆ รวมถึงอัตรารายได้
ในงานนั้นๆ เป็นประจาทุกปีการศึกษา

4.14

.75

มาก

7. ท่านต้องการให้มีการเชิญวิทยากรในแต่ละสาขาอาชีพมาให้ความรู้

4.19

.71

มาก

8. ท่านต้องการให้มีการแนะนาเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสมัคร
งาน
9. ท่านต้องการให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อ
เตรียมตัวเข้าทางาน

3.87

.87

มาก

4.17

.72

มาก

10. ท่านต้องการให้มีการจัดทัศนศึกษาสถานทีป่ ระกอบวิชาชีพต่างๆ

4.24

.82

มาก

11. ท่านต้องการให้มีการแนะนาอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

4.12

.90

มาก

12. ท่านต้องการให้มีการจัดป้ายนิเทศ หรือบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพต่างๆ อยูเ่ สมอ

3.92

.87

มาก
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ความต้องการการจัดบริการแนะแนว
ด้านการแนะแนวอาชีพ

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่า
ระดับ

13. ท่านต้องการให้มีการแนะนาเกี่ยวกับการเลือกศึกษาเพื่อให้
เหมาะสมกับอาชีพที่สนใจ

4.13

.75

มาก

14. ท่านต้องการให้มีการจัดตลาดนัดอาชีพเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพต่างๆขึ้นในโรงเรียน

3.86

.92

มาก

รวม

4.08

.50

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนด้านการแนะแนว
อาชีพอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนต้องการให้มีการจัดทัศนศึกษาสถานที่ประกอบวิชาชีพต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
( x =4.24, S.D.=.82)
ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความต้องการการจัดบริการแนะแนว
ในโรงเรียนด้านการแนะแนวส่วนตัวและสังคม
ความต้องการการจัดบริการแนะแนว
ค่าเฉลี่ย
ส่วน
ค่า
ด้านการแนะแนวส่วนตัวและสังคม
เบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน
1. ท่านต้องการให้มีการจัดการเยี่ยมบ้านของนักเรียนเป็นประจาทุก 3.33
1.24
มาก
ภาคการศึกษา
2. ท่านต้องการให้มีการจัดป้ายนิเทศหรือบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการ 3.72
.99
มาก
ปรับตัวและการใช้ชีวิตในสังคม
3.ท่านต้องการให้มีการจัดทาจุลสารแนะแนวเกี่ยวกับความรู้ต่างๆ ที่ใช้ 3.83
.79
มาก
ในชีวิตประจาวัน
4.ท่านต้องการให้มีการจัดเวลาให้คาปรึกษาแก่นักเรียนตามโอกาส
4.12
.79
มาก
5. ท่านต้องการให้มีการจัดทากล่องขอรับคาปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ
4.09
.75
มาก
6. ท่านต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเรื่องการปรับตัว
3.99
.80
มาก
7. ท่านต้องการให้มีการจัดการแนะแนวเกี่ยวกับการใช้หรือบริหารเวลา 4.07
.78
มาก
ของนักเรียน
8. ท่านต้องการให้มีการจัดวิทยากรมาให้ความรู้การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 4.01
.90
มาก
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ความต้องการการจัดบริการแนะแนว
ด้านการแนะแนวส่วนตัวและสังคม

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.84

ค่า
ระดับ

9. ท่านต้องการให้มีการจัดกิจกรรมระหว่างชั้นเรียนในโรงเรียนภาค 4.07
มาก
เรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักเรียนรู้จักกันอย่างทั่วถึง
10. ท่านต้องการให้มีการจั ดทดสอบด้านบุคลิกภาพและการปรับตัว 4.04
.90
มาก
เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองมากขึ้น
11. ท่านต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่า 4.07
.86
มาก
ของตนเอง
12.ท่านต้องการให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษของ 4.21
.78
มาก
นักเรียนในหลายๆด้าน
13.ท่ า นต้ องการให้ มี การแนะแนวเกี่ย วกับ หน้ า ที่ การเป็ น พลเมื องดี 4.06
.79
มาก
ให้แก่นักเรียน
14.ท่านต้องการให้มีการแนะนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและจิต 4.21
.85
มาก
ให้แก่นักเรียน
รวม
3.99
.53
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนด้านการแนะแนว
ส่วนตัวและสังคมอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนต้องการให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน
ในหลายๆด้าน และนักเรียนต้องการให้มีการแนะนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและจิตให้แก่นักเรียน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากัน ( x =4.21, S.D.=.78) ( x =4.21, S.D.= .85)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาความต้องการการจัดบริการแนะแนวโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านแนะแนวการศึกษา ด้านแนะแนวอาชีพ และด้านแนะแนวส่วนตัว และสังคม
พบว่ า นั ก เรีย นชั้ น มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 6 มี ความต้ องการการจั ด บริก ารแนะแนว โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก
สอดคล้ องกับ การศึกษาการจั ด บริการแนะแนวในโรงเรีย นของมาลี ศรีส มปอง(2553:13) ชุ ติ ม า หอมสนิ ท
(2558 : บทคัดย่อ) และอุไรภรณ์ บุดดี (2550:17) ที่พบว่านักเรียนต้องการบริ การแนะแนวโดยมี จุดประสงค์
เพื่ อส่ งเสริม พั ฒนาการทุกด้ านของนั กเรีย นทั้ งด้ านร่า งกาย สติ ปัญ ญา อารมณ์ และสัง คม โดยการจั ดบริการ
แนะแนวนั้น ต้องคานึงถึงความเหมาะสมและตามความต้องการของนักเรียน ซึ่งต้องจัดให้ครอบคลุมทุกด้าน คือ
ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสั งคม โดยที่นักเรียนต้องการการจัดบริการช่วยเหลือทั้งในลักษณะ
การให้บ ริการและกระบวนการช่ว ยเหลือ เพื่อให้นักเรียนรู้จั กและเข้าใจตนเอง เข้าใจสั งคมและสิ่ง แวดล้ อม
สามารถปรับตนเองให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง
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ได้อย่างเต็มที่ สามารถเลือกและตัดสินใจได้อย่างฉลาด และสามารถแก้ปัญหาต่างๆของตนเองได้อย่างเหมาะสม
เมื่อจาแนกเป็นรายด้านพบว่า
ด้านแนะแนวการศึกษา
ความต้ องการการจัด บริการแนะแนวในโรงเรีย นของนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ 6 ด้า นแนะแนว
การศึ กษามี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด นั กเรีย นมี ความต้ องการบริ การช่ ว ยเหลื อให้รู้จั กตนเอง เข้า ใจตนเอง รู้ ขอบเขต
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ รู้จักยอมรับตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ตลอดทั้งสามารถ
ตัดสินใจเลือกวางแผนดาเนินชีวิตของตนได้อย่างฉลาด(อุไรภรณ์ บุดดี , 2550 : 18) ในการเลือกศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น มาสโลว์ (Maslow, 1943 : 23 - 25) กล่าวว่า ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ จะทาหน้าที่สนับสนุน
ความต้องการทางการศึกษา โดยจะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดการเรียนรู้เพื่อพั ฒนาตนเองให้ขึ้น ความต้องการ
ที่จะได้รับความสาเร็จ(self-actualization needs) เป็นความต้องการขั้นสุดท้าย เป็นความนึกคิดอย่างสูงสุด
ในชีวิตมนุษย์ อยากมีความสาเร็จทุกอย่างตามความใฝ่ฝันของตนเอง รวมถึงการพัฒนาตนเอง เช่นการศึกษาใน
ระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น นั ก เรี ย นสามารถศึ ก ษาต่ อ ในสถาบั น ที่ ต นเองต้ อ งการได้ ส อดคล้ อ งกั บ สุ ภาพร ไชยสมปาน
(2546 : บทคัดย่อ) พบว่าปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนมีความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา
ด้านแนะแนวอาชีพ
ความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้านแนะแนวอาชีพ
มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง เป็ น ล าดั บ ที่ ส องสะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง การที่ นั ก เรีย นมี ความต้ อ งการการจั ด บริ ก ารแนะแนวอาชี พ
เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ตรงกับความต้องการและความสนใจ สามารถใช้เป็นแนวทางการเลือก
อาชีพได้เหมาะสมกับนักเรียน สอดคล้องกับการศึกษาความต้องการการจัดบริการแนะแนวด้านอาชีพของนักเรียน
(ญาดา ตันตาคม, 2549 : 14) และชุติมา หอมสนิท(2558 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความต้องการบริการแนะแนว
ของนักศึกษา พบว่านักเรียนมีความต้องการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ รวมถึงอาชีพที่ขาดแคลน คุณสมบัติ
ผู้ ป ระกอบอาชี พ ลั ก ษณะอาชี พ ความก้ า วหน้ า ในการประกอบอาชี พ นั ก เรี ย นสาม ารถเลื อ กอาชี พ ได้ ต าม
ความสนใจ ความถนั ด ได้ เ หมาะสมกั บ ตนเอง การจั ด แนะแนวอาชี พ ของโรงเรี ย นอาจด าเนิ น การได้ โ ดย
การจัดวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ ทัศนศึกษาสถานประกอบการที่นักเรียนสนใจ จัดบอร์ด
ป้ายนิเทศ แผ่นพับ แบบสารวจบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ เป็นต้น
ด้านแนะแนวส่วนตัวและสังคม
ความต้องการการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้านแนะแนวส่วนตัว
และสังคม นักเรียนมีความต้องการการจัดบริการในการให้ความช่ว ยเหลือ ความใกล้ชิด ความอบอุ่น ความมั่นใจ
อันจะช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจ และเลือกได้อย่างฉลาด ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ
จาเป็น ซึ่งการให้คาปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจาเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องลึกซึ้งอย่างเพียงพอ(ญาดา ตันตาคม ,
2549 : 14) โดยนักเรียนมารับบริการด้านแนะแนวส่วนตัวและสังคมในการขอรับคาปรึกษา พูดคุย ขอคาแนะนา
ในเรื่องเพื่อน การปรับตัวกับเพื่อน การทางานกลุ่ม การคบเพื่อนต่างเพศ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความคิดเห็น
ไม่ตรงกันกับคนในครอบครัว สอดคล้องกับ เจียรนัย รัตนแสง(2548 : บทคัดย่อ) ศึกษาความต้องการบริการแนะ
แนวของนักเรียนในโรงเรียนพาณิชยการช่างเทคนิคลานารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษา
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พบว่า นักเรียนโรงเรียนพาณิชยการช่างเทคนิคลานารายณ์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการบริการแนะแนว
ด้านส่วนตัวและสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนจึงเป็นบริการที่มีความจาเป็นและสาคัญยิ่ง เพื่อมุ่งช่วยเหลือนักเรียน
ในการป้องกัน แก้ปั ญ หาที่เกิดขึ้นกับ ตัว นั กเรีย น และส่ งเสริม พัฒ นานั กเรียนได้ อย่า งเหมาะสมและตรงตาม
ความต้องการของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางเลือกอาชีพตามความถนัดตามความสามารถ
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนประสบความสาเร็จในเรื่องส่วนตัวและสังคมด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ด้าน ได้แก่
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การที่นักเรียนมีความต้องการการจัดบริการแนะแนวการศึกษาเป็นอันดับต้น สะท้อนให้เห็นถึงการที่ครู
แนะแนวหรือผู้ทาหน้าที่แนะแนวหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องแสวงหาวิธีการจัดบริการแนะแนวอย่างหลากหลายให้
สอดคล้องกับความต้องการความสนใจของนักเรียนได้ เช่น การเตรียมตัวก่อนสอบ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
เพื่อศึกษาต่อ การจัดทัศนศึกษาสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาหรับนักเรียนผู้สนใจ การเชิญวิทยากรแนะแนว
ให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดบริการให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความต้องการของนักเรียน หรือมี
รูปแบบวิธีการจัดวางตัวนักเรียนอื่นอย่างสอดคล้องเหมาะสมตามความสามารถความสนใจ เพื่อให้นักเรียนมีพร้อม
ในการเตรียมตัวศึกษาต่อและประสบความสาเร็จให้มากที่สุด
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาความต้องการการจัดบริการแนะแนวในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป
2.2 ควรมีการศึกษาประเมินผลการจัดบริการแนะแนวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายเพื่อประเมินคุณภาพการจัดบริการแนะแนวว่าอยู่ในระดับใด และเป็นแนวทางในการจัดบริการแนะแนวให้
สอดคล้องตรงตามความต้องการของนักเรียนต่อไป
2.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรต้นอื่นๆ เช่น ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน สภาพทางเศรษฐกิจ ของ
นักเรียนว่ามีความต้องการการจัดบริการแนะแนวอยู่ในระดับใด
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