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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา

สภาพปัญหาและความต้องการการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 2) พัฒนา

กิจกรรมแนะแนวโดยยึดหลักปรัชญาการแนะแนวที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมี

ความสุข สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน 3) ศึกษา

ผลการใช้กิจกรรมแนะแนวที่พัฒนาขึ้น 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ต่อกิจกรรมแนะแนวที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  

ปีที่ 1-6 จ านวน 6 ห้องเรียน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย

ประกอบด้วยแบบสอบถาม ค าถามในการสัมภาษณ์ และกิจกรรมการแนะ

แนวที่พัฒนาขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นใช้การวิเคราะห์เชิง

เนือ้หาในการวิเคราะหข์้อมูล 

 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมุ่งหวังที่จะเรียนรู้ในรายวิชาแนะแนว คือ 

ต้องการเนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

ในด้านการพัฒนากิจกรรมแนะแนว พิจารณาจากความเหมาะสมตาม

ระดับช้ันเรียน ในด้านความพึงพอใจของนักเรียนพบว่า นักเรียนพอใจใน
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บรรยากาศที่ผ่อนคลายสนุกสนาน นักเรียนมีความคิดแปลกใหม่ กล้าคิดและ

กล้าตัดสินใจ รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม ส าหรับเนื้อหานั้นมีเหมาะสม 

สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวันได้  

ค าส าคัญ: การพัฒนาแบบมีสว่นร่วม  การจัดกิจกรรมแนะแนว หลักปรัชญา

การแนะแนว สภาพปัญหาและความต้องการ ความพึงพอใจ  

Abstract  

 This participatory action research aimed 1)  to investigate the stage 

of problem and needs for a school-based guidance activity, 2) to develop a 

guidance activity based on principles of the guidance philosophy 

emphasizing students’  happiness and in accordance with their learning 

context, 3)  to study results of the use of the developed guidance activity, 

and 4) to explore students’ opinions on the developed guidance activity. The 

sample group obtained by purposive sampling comprised students studying 

in grades 7- 12, 6 classes in total.  Research instruments included 

questionnaires, interview questions, and the developed guidance activity. 

Statistical methods used for analyzing quantitative data were percentage, 

mean, and standard deviation while content analysis was employed with 

qualitative data.  

 The results were that students needed knowledge from a guidance 

course so that they could apply using it in their daily life. Students’ level of 

education was considered in developing a guidance activity.  As for the 

students’  opinions towards the developed guidance activity, it was found 

that students were satisfied with the activity since it allowed them to learn 

in a relaxing environment.  They could be creative, confident when making 

a decision, and responsible for themselves and their group.  The contents 

were appropriate and could be used in daily life. 
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บทน า 

 สภาวะสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยี มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด

และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอย่างมากมาย ค่านิยมทางวัตถุมีผลท าให้ใช้

ชีวิตขาดการควบคุมทางจิตส านึก ขาดสติ ขาดความรอบคอบ มีการแข่งขันกัน

ทางด้านการเรียนโดยไม่ค านึงถึงเป้าหมายชีวิตที่แท้จริง เกิดปัญหาทางสังคม

อย่างมากมาย ได้แก่ ความเห็นแก่ตัว การเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโดยไม่ค านึงถึง

คุณธรรมจริยธรรม ครอบครัวขาดความอบอุ่นเด็กขาดที่พึ่งทางด้านจิตใจ การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ตระหนักถึงปรัชญาความจริงที่จะช่วยให้การตัดสินใจ

เลือกทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเองและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีสติ รู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม และรอบคอบ เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองและ

ส่วนรวม จะช่วยน าพาชีวติและสังคมมีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในที่สุด 

 การจัดกิจกรรมแนะแนวแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน โดยใช้ปรัชญา

การแนะแนวเพื่อใหเ้ข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ได้แก่ มหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา  ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในโรงเรียน 

การแนะแนวมีจุดมุ่ งหมายและหลักการที่สอดคล้องหรือเหมือนกันกับ

จุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ การช่วยให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ที่คิดเป็น ท าเป็น 

และแก้ปัญหาเป็น โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาในทุกด้าน มุ่งสนอง

ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน (พนม  ลิ้มอารีย์, 2548, น.5) ทั้งนี้ การ

แนะแนวเป็นการส่งเสริมพัฒนาการให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง เลือกและตัดสินใจ

ก าหนดชีวิตและอนาคตอย่างเหมาะสม การแนะแนวเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการ

เลือกตีความ มีการวางแผนและมีการปรับตัวที่ถูกกาลเทศะ โดยผู้จัดกิจกรรม

แนะแนวมุ่งช่วยให้ทุกคนได้รับความสุข ช่วยให้แต่ละคนตระหนักในความเป็นตัว

ของตัวเองและเข้าใจตนเองดี ชีวิตที่ดีมีคุณค่าย่อมต้องอาศัยการช่วยเหลือจาก
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การแนะแนวเพื่อด าเนินไปในทางที่ถูก การแนะแนวเน้นที่การคิดร่วมกัน  (ลักขณา 

สิรวัฒน,์ 2543, น.15)  

การจัดกิจกรรมแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาในปัจจุบัน นักเรียนยังไม่

สามารถเข้าถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยมทางสังคมที่คาดหวังให้

เป็นไปได้มากนัก ขาดเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวที่จะกระตุ้นพัฒนาการให้

บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็น

สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะความรู้

ให้กับครูในโรงเรียน เพื่อพัฒนากิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน ให้เป็นต้นแบบของ

การจัดการเรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีพื้นฐานชีวิต

ที่ดีงาม สถานศึกษาที่สามารถเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว คือโรงเรียน

สันทรายวิทยาคม  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับมัธยมศกึษา          ปี

ที่ 1 - 6 โรงเรียนมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนากิจกรรมแนะ

แนวในโรงเรียนมีความเข้มแข็ง เสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กและ

เยาวชนให้เป็นคนเฉลียวฉลาด สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรม

สร้างสรรค์สังคมให้มีความสุขสืบต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดกิจกรรม  

แนะแนวในโรงเรยีน 

              2.  เพื่อศึกษาและพัฒนาหลักการวิธีการและการจัดกิจกรรมแนะ

แนว โดยยึดหลักปรัชญาการแนะแนวที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุข ส าหรับ

นักเรียนโรงเรียน 

              3.  เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมแนะแนวโดยยึดหลักปรัชญาการ

แนะแนวที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุข สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการของนักเรียน 

    4.  เพื่อติดตามประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบมี

ส่วนรว่มส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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วิธีด าเนินการวิจัยหรอืระเบียบวิธีวจิัย  

การศึกษาครั้ งนี้ ใ ช้วิ ธีการวิจัย เ ชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม 

(Participatory Action Research) โดยมีรายละเอียดวิธีด าเนินการวจิัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ าเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม่ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ านวน 

1,785 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนในระดับมัธยมศกึษาโรงเรียนสันทราย

วิทยาคม อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 - 6 จ านวน 173 

คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

              2.  เครื่องมอืและการหาคุณภาพของเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย    

                   2.1  แบบสอบถามปัญหาและความตอ้งการของนักเรียนในระดับ

มัธยมศกึษา เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 110 ข้อ โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความ

สอดคล้อง (Index of Congruence : IOC = 0.91) 

2.2 แบบสัมภาษณ์ครูแนะแนว ผู้ปกครอง และนักเรียน มลีักษณะ

เป็นแบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 35 ข้อ โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณา

ความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC = 0.92) 

                   2.3  แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักปรัชญาการแนะแนว

ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในแต่ละชั้นเรยีน คือ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 

จ านวน 25 แผน ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 24 แผน ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 

จ านวน 26 แผน ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 26 แผน ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 

จ านวน 26 แผน และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 25 แผน  โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ 3 

ท่าน พจิารณาความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC = 0.91)                  

                  2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  

เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สุด จ านวน 28 ข้อ โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง 

(Index of Congruence : IOC = 0.91) 
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              3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                    ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

                     3.1  ด าเนินการศึกษาบริบทและสัมภาษณ์ครูแนะแนว 

ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อส ารวจข้อมูล

เบือ้งตน้และสรุปองค์ความรูท้ี่ได้ 

                     3.2  ประชุมเชงิปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วมระหว่างผูว้ิจัย ครูแนะ

แนว นักเรียน และนักศึกษาเพื่อพัฒนาแบบส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการ

ของนักเรียน ชนิดแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อยที่สุด และด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้ 

                     3.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผู้วิจัย ครูแนะแนว 

นักเรียน และนักศึกษาเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้หลัก

ปรัชญาการแนะแนว และน าแผนที่ได้มาใช้กับนักเรียนในชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 ถึง

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2559  

3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผู้วิจัย ครูแนะแนว 

นักเรียน และนักศึกษาเพื่อสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

กิจกรรมแนะแนว ชนิดแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้ 

  3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัย ครูแนะ

แนว นักเรียน และนักศึกษาเพื่อสรุปผลการด าเนินงานวิจัยและสรุปองค์ความรู้

ที่ได้รับ 

               4.  การวิเคราะหข์้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 

                    การวิเคราะหข์้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ข้อมูล

เชงิคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 

          4.1  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เขิงเนื้อหา (Content 

Analysis) 

                   4.2  ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการวจิัย 

 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวแบบมีส่วนร่วมส าหรับนักเรียนในระดับ

มัธยมศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

1. สภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนมี

ปัญหาด้านการเรียน ต้องการกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน ความรู้ที่สามารถ

น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน นักเรียนต้องการค้นพบความถนัดของตนเอง 

แนวทางการศึกษาต่อ กังวลใจเรื่องการมีงานท า กลัวไม่ประสบความส าเร็จ 

และนักเรียนมีปัญหาเรื่องความรัก การใช้จ่ายเงิน การปรับตัวกับเพื่อน 

นักเรียนบางคนตดิสารเสพติด และผูป้กครองไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้  

2. การพัฒนากิจกรรมแนะแนว ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา

ต่อและอาชีพ และด้านชีวิตและสังคม พิจารณาจากความเหมาะสมตาม

ระดับช้ัน และความจ าเป็นตามสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน 

นักเรียนมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบของกิจกรรม ได้แผนการจัดการ

เรียนรู้ในแต่ละช้ัน คือ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 25 แผน ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 

2 จ านวน 24 แผน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 26 แผน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จ านวน 26 แผน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 26 แผน และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

6 จ านวน 25 แผน โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัมพันธ์กับหลักปรัชญา

การแนะแนว  

          3 .  การจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียนส าหรับนักเรียนในช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 พบว่า ครูประจ าช้ันมีความเข้าใจในเรื่องของการจัด

กิจกรรมแนะแนว นักเรียนให้ความส าคัญกับการเรียนในรายวิชาแนะแนวมาก

ขึ้น การจัดกิจกรรมแนะแนวในห้องเรียนเป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน นักเรียน

มีความสุขในการเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแนะแนวได้พัฒนา

ตนเองในเรื่องของการจัดท าแผนการเรียนรู้ในรายวิชาแนะแนว การรู้จักและ

เข้าใจนักเรียน และสามารถชว่ยเหลอืนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

         4. ความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า บรรยากาศการเรียนรู้ในรายวิชา

แนะแนวมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายสนุกสนาน ช่วยให้นักเรียนมีความคิดแปลก
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ใหม่ กระตือรือร้นในการเรียน การจัดกิจกรรมแนะแนวในช่ัวโมงเรียน ช่วย

ส่งเสริมท างานเป็นทีม มีเนื้อหาที่เหมาะสม สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ท าให้นักเรียนกล้าคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง รู้จักบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักโลกกว้างทางอาชีพที่น่าสนใจ 

ช่วยให้นักเรียนค้นพบความถนัดของตนเอง รู้จักการวางแผนชีวิตและอาชีพได้

อย่างเหมาะสม 

         5. การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูแนะแนว ครูฝ่าย

กิจการนักเรียนนักเรียน นักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู และผูว้ิจัย ท าให้

ทราบว่าการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครูมี

ความจ าเป็น การวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนจะช่วยให้มี

งบประมาณสนับสนุน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา และการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น  

สรุปและอภิปรายผล 

 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวแบบมีส่วนร่วมส าหรับนักเรียนในระดับ

มัธยมศกึษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อภปิรายผลได้ดังนี้ 

          1. สภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม นักเรียนมุ่งหวังเรียนรู้ในรายวิชาแนะแนว คือ การ

จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน การ

พัฒนากิจกรรมแนะแนวค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบัน และ

ความจ าเป็นเพื่อชีวิตและอนาคต ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดที่ว่าในการด าเนิน

กิจกรรมแนะแนว คือ เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือบุคคลให้ได้รับ

ความส าเร็จทางดา้นการศึกษาตามความสามารถของเขา การช่วยเหลือบุคคล

ให้รู้จักโลกกว้างทางอาชีพและสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสม และ

เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือบุคคลให้สามารถด ารงชีวิตภายในสังคม

อย่างมคีวามสุข (นิรันดร์  จุลทรัพย์, 2545, น.16-17) 

          2. การพัฒนากิจกรรมแนะแนว พิจารณาจากความเหมาะสมตาม

ระดับช้ันเรียน และความจ าเป็นตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
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นักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบของกิจกรรม ได้แก่ การ

ท างานร่วมกันเป็นทีม การแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

ความสนุกสนานน่าสนใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้การ

ด าเนนิการจัดกิจกรรมแนะแนวใหส้อดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ

สนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง (ประหยัด ทองมาก, 2533, น.

378) โรงเรียนสันทรายวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากร

ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ท าให้การจัด

กิจกรรมแนะแนวในระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพ          

3. การแนะแนวคือกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักและเข้าใจ

ตนเอง เข้าใจสภาพแวดล้อม รู้จักวิธีการที่จะเผชิญกับปัญหา ตัดสินใจเลือก

วิธีแก้ปัญหาได้ถูกต้อง สามารถวางแผนการด าเนินชีวิตในอนาคตของตนเอง

ได้อย่างถูกต้อง และปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างดี ประสบความส าเร็จในการ

ด าเนนิชีวติ (วัฒนา พัชราวนิช, 2531, น.11) ผลการทดลองใช้แผนผูส้อนทุกคน

เห็นว่ามีความเหมาะสมกับผู้เรียน นักเรียนให้ความส าคัญกับการเรียนใน

รายวิชาแนะแนวมากขึ้น เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน มีประโยชน์

และสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวติประจ าวัน  

         4. การพัฒนากิจกรรมแนะแนวในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการ

พัฒนาตนเอง ให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

นักเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้น การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้หลัก

ปรัชญาการแนะแนว ท าให้ครูสามารถน ากิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้

สะท้อนถึงคุณค่าของการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้สอดคล้องกับ

แนวคิดของ พนม ลิม้อารีย์ (2548, น.11-12) กล่าวไว้สรุปได้ว่า การจัดบริการ

แนะแนวมุ่งให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคน  จนกระทั่งสามารถน าตนเองได้ 

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการในการจัดการศกึษา ผูแ้นะแนวจะต้องยอมรับใน

เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 

         5. การวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมแนะแนวแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนสันทรายวิทยาคมร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  องค์ความรู้ที่ได้รับ คือ การจัดกิจกรรมแนะ
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แนวควรจัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เป็น

ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา คือ

นักศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบ เป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียนสันทราย

วิทยาคม คือ ได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนากิจกรรมแนะแนวแบบมีส่วนร่วม 

เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คือ การจัดกิจกรรมแนะแนวให้เหมาะสมกับผูเ้รียน 

และประโยชน์ต่อผู้วิจัย คือ การพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ การวิจัย และ

บริการวิชาการสู่สังคม 

           6. การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูแนะแนว ครู

ฝ่ายกิจการนักเรียน นักเรียน นักศึกษา และผู้วิจัย ได้ท ากิจกรรมร่วมกันใน

ลักษณะของการร่วมรับรู้ รับทราบการด าเนินงานของโครงการวิจัย ร่วม

ปฏิบัติกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด ร่วมวางแผน แสดงความคิดเห็นให้

ข้อเสนอแนะ เสนอแนวทางในการด าเนินงาน รวมทั้งร่วมตัดสินใจในทุก

ขั้นตอนตั้งแต่ก าหนดปัญหา วางแผน การด าเนินงานตามแผน และการ

ประเมินผลงาน ซึ่งสัมพันธ์กับแนวทางในการบริหารโรงเรียนแบบมีสว่นร่วมว่า

มีลักษณะของ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากคณะครู นักเรียน และชุมชนที่

เหมาะสม (วิโรจน ์สาระรัตนะ, ม.ป.ป., น.16)  
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