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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้สารสนเทศของครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2) เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) ศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศ
ของครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จ้านวน 553 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว
ผลการวิจัย พบว่า 1) ครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการใช้สารสนเทศ เพื่อก้าหนด
ขอบเขตด้านการศึกษา อาชีพ และพัฒนาบุคลิกภาพ ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการใช้เพื่อติดตามประเมินผล
และเพื่อแนะแนวด้านการศึกษา สื่อที่ใช้มากที่สุด คือ สื่อบุคคล 2) เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของครูแนะแนว
โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้าแนกตามอายุ และประสบการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ พบว่า ครูแนะแนวที่มีอายุ
และประสบการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ต่างกัน มีการใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ .05 จ้าแนก
ตามระดับการศึกษา และขนาดโรงเรียนที่สังกัด พบว่า ครูแนะแนวมีการใช้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน 3) ปัญหา
การใช้สารสนเทศที่อยู่ในระดับมาก คือ เนื้อหาสารสนเทศไม่สมบูรณ์ ขาดความถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ รองลงมา คือ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ไม่เพียงพอ

คาสาคัญ การใช้สารสนเทศ ครูแนะแนวในโรงเรียน
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Information Use by School Guidance Counselors
in Surattani Province
Ruethaiwan Wongchana1
Namtip Wipawin2
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the information use by school guidance
counselors in Suratthani province, 2) to compare information use by school guidance counselors in
Suratthani province, and 3) to study the problems of information use by school guidance counselors in
Suratthani province.
This research was a survey study, and the population consisted of 553 school guidance
counselors in Suratthani province. The instruments used were questionnaires. The statistics used in
data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way analysis of variance.
The research findings can be summarized as follows: 1) school guidance counselors use
information to support the scope of study, career, and personality development of their guidance work
most often, followed by to follow up the evaluation and to provide educational guidance. The most
popular media is personal 2) Comparing information use by age and experience to perform duties, a
significant difference of 0.5 overall was found while comparing by education background and school
size, there was no statistical significance. 3) The most common problem of information use was
incomplete, inaccurate and unreliable information followed by insufficient information technology
facilities.
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บทนา
สังคมปั จจุ บัน มีปั ญหาหลายด้านที่ส่ งผลกระทบต่อการพัฒ นานักเรียนในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
เศรษฐกิจ เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาทางสภาพแวดล้อมและสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด การคบเพื่อน และ
ปัญหาครอบครัว ด้วยเหตุที่พ่อแม่แยกทางกัน เป็นต้น งานแนะแนว จึงเป็นงานที่มีความส้าคัญมากในโรงเรียน
สถาบันการศึกษาทุกระดับมีความมุ่งหมายในการบริการแนะแนว เน้นทั้งด้านการป้องกันปัญหาและการแก้ปัญหา
และการส่งเสริมพัฒนาการแก่บุคลากร การแนะแนวช่วยให้บุคคลรู้จักตนเอง รู้จักโลกรอบตัว ด้วยกลวิธีและ
เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้สามารถตัดสิน ใจด้วยตนเองอย่างเหมาะสมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (คมเพชร
ฉัตรศุภกุล, 2557)
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข ท่ามกลางสภาพสังคมปัจจุบันนับเป็นสิ่งยากยิ่ง
โดยเฉพาะในยุคที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบโดยตรงและ
โดยอ้อมต่อการด้าเนินชีวิตของคน ทุกเพศ ทุกช่วงวัยของชีวิต ปัญหาสังคมได้ทวีความซับซ้อน รุนแรงมากขึ้นทุก
ขณะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมีค่านิยมฟุ้งเฟ้อ การเลียนแบบ การแพร่ระบาดของสารเสพติด การก่ออาชญากรรม
การท้าแท้ง การฆ่าตัวตาย ความอ่อนไหวทางจิตใจ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุส้าคัญ คือ บุคคลไม่รู้จักตนเองและ
สภาพแวดล้อมที่ดีพอ ขาดทักษะการคิดตัดสินใจแก้ปัญหา และไม่สามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่ง
จ้าเป็นที่สถานศึกษาต้องใช้กระบวนการแนะแนวเป็นกลไกส้าคัญในการป้องกันช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ตั้งแต่เยาว์วัย เพราะจุ ดมุ่งหมายของการแนะแนวเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างเสริมให้ มีคุณภาพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2546)
ครู อาจารย์ นับเป็นผู้ ที่มีบทบาทมากที่สุด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเยาวชนในโรงเรียน ซึ่งเป็น
ความหวังอันส้าคัญว่าจะช่วยน้าเยาวชนไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมและในการใช้กระบวนการแนะแนวหรือการจัดบริการ
แนะแนว ในการป้องกันและแก้ปัญหาในโรงเรียน ครูจึงเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยตรง เพราะครูมีบทบาทหน้าที่ในการศึกษา
ปัญหา และพฤติกรรมนักเรียน รวมทั้งการจัดบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและอย่างมีหลักวิชา
ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าบทบาทของครูมีความจ้าเป็นและมีความส้าคัญต่อการด้าเนินกิจกรรมแนะแนวโดยเฉพาะครูแนะ
แนวเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อการจัดระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา โดยมีบทบาทที่ส้าคัญเป็นผู้วางแผนและ
จัดท้าโครงการแนะแนว เพื่อเสนอผู้บริหารตามนโยบายของสถานศึกษา โดยส้ารวจสภาพแวดล้อมเป็นผู้จัดท้าแผนการ
จัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร เป็นที่ปรึกษาให้แก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีปัญหาซับซ้อนเกิน
ความสามารถของครูที่ปรึกษา หรือส่งต่อเด็กไปยังผู้เชี่ยวชาญจัดท้าแผนและด้าเนินการในการพัฒนาครู หรือบุคลากร
แนะแนวในสถานศึกษา (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557)
ครูแนะแนวในโรงเรียนมีหน้าที่จัดบริการต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการแนะแนว ทั้งนี้เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
นักเรียนเป็นส้าคัญ เพื่อให้นักเรียนมีสติปัญญาความรู้ความสามารถ ในการพัฒนา ตนเอง และสังคม ให้เจริญขึ้น ครู
แนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของความส้าเร็จของเด็ก เพราะฉะนั้นหน้าที่ครูต้องหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เตรียมความรู้ใหม่ๆ
มาให้เด็กสม่้าเสมอ เพราะเทคโนโลยีความรู้ใหม่เกิดขึ้นทุกวัน และเด็กต้องการค้าแนะน้าที่ดี
สารสนเทศ มีความส้าคัญ คือ ช่วยในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบุคคลและสังคม และช่วยใน
การพัฒนาบุคคลและสังคม เนื่องจากสารสนเทศเป็นตัวแปรที่มีความส้าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็น
ปัจจั ยที่ส้ าคัญในการพัฒ นาด้านต่างๆ ผู้ที่มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภ าพ สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้ว น
ต่อเนื่องทันสมัย ผู้นั้นย่อมมีอ้านาจ สารสนเทศเป็นรากฐานอันจ้าเป็นส้าหรับความก้าวหน้าของอารยธรรมและ
สั ง คมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการสร้ า งสรรค์ ห รื อ การใช้ ท รั พ ยากรเป็ น สิ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้ ใ นการตั ด สิ น ใจเป็ น
องค์ป ระกอบที่จ ะต้องใช้ในการพัฒ นาเศรษฐกิจ สั ง คม และวัฒ นธรรม ด้านการเรียนการสอน การเลื อกใช้
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สารสนเทศที่มีคุณค่าท้าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (ภณิดา จิตนุกูล, 2553 :
น.1-4)
ด้ ว ยภาระงานและบทบาทหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบของครู แนะแนว จะพบว่ า มี ความจ้ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่
สถานศึกษา ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ต้องมีครูแ นะแนวที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการบริหาร
จัดการและด้าเนินงานแนะแนวให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตร และการแนะแนวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว จ้าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด้าเนินงาน และจากการอบรมเชิง
ปฎิบัติการ “โครงการสุราษฎร์ธานีเมืองคนดี เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการแนะแนว” ของครูแนะแนวโรงเรียนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ้าทุกปี พบว่า สารสนเทศของครูแนะแนว มีข้อจ้ากัด สารสนเทศขาดความถูกต้อง ไม่เป็น
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ครูแนะแนวขาดความช้านาญในการใช้สื่อและเทคโนโลยี ขาดความรู้และ
ทักษะในการปฎิบัติงาน ภาระงานมีจ้านวนมาก (ส้านักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2554)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้สารสนเทศของครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ เนื้อหาสารสนเทศของครู แหล่งสารสนเทศที่ใช้ ประเภทของสื่อที่ใช้ การเข้าถึง
สารสนเทศ เทคโนโลยี สารสนเทศที่ใช้ เปรี ยบเทียบการใช้ สารสนเทศของครูแนะแนว และศึกษาปัญหาการใช้
สารสนเทศ เพื่อน้าผลการศึกษาค้นคว้ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูแนะแนว ตลอดจนทราบแนวทางในการ
แก้ปัญหาการใช้สารสนเทศของครูแนะแนว เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้สารสนเทศของครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เพือ่ เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. เพือ่ ศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศของครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ คือ ครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้านวน 553 คน
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 2 สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จ้านวน สังกัดส้านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนเทศบาล)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ข้อมูลสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม การใช้สารสนเทศของครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัญหาการใช้ สารสนเทศ
ของครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรด้วยตนเอง และแบบสอบถามส่งไปยัง
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้ช่วยอีก 6 คน โดยประสานงานกับโรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ครูแนะแนว
4. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 540 คน พบว่า ส่วนใหญ่มี
อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมามีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.20 และน้อยที่สุด คือ มากกว่า
50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9.10 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 83.30 รองลงมา คือ สูงกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.20 และต่้ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 3.50 ประสบการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ครูแนะแนว มากที่สุด 5- 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมา คือ
11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.60 และมากกว่า 15 ปีขึ้นไป น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.20 ขนาดโรงเรียนที่สังกัด
ขนาดเล็ก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.30 รองลงมา คือ ขนาดกลางขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.70
2. ผลการศึกษาการใช้สารสนเทศของครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูแนะแนวมีการใช้สารสนเทศ มากที่สุด คือ ด้านวัตถุประสงค์การใช้
สารสนเทศ รองลงมา คือ ด้านเนื้อหาสารสนเทศ ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ ด้าน
ประเภทของสื่อที่ใช้ และด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ ตามล้าดับ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
1) วัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ ครูแนะแนวมีวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ครูแนะแนวใช้สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
วัต ถุป ระสงค์ ล้ าดั บ แรก คือ เพื่อ ก้ าหนดขอบเขตด้ านการแนะแนวการศึก ษา อาชีพ และพัฒ นาบุ ค ลิ กภาพ
รองลงมา เพื่อด้าเนินการจัดงานแนะแนว จัดกิจกรรมด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา การจัดบริการและบูรณาการ
แนะแนวในการเรียนการสอน เพื่อก้าหนดมาตรฐานกิจกรรม เพื่อจัดบริการแนะแนว และเพื่อประเมินผลการจัด
กิจกรรมแนะแนว ตามล้าดับ
ครู แนะแนวใช้ส ารสนเทศ เพื่อสนั บสนุน การปฏิ บัติง านทั่ว ไป ภาพรวมอยู่ใ นระดั บมาก เมื่ อ
พิจารณารายวัตถุประสงค์ ล้าดับแรก คือ เพื่อการติดต่อสื่อสาร รองลงมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อ
การเขียนรายงาน ตามล้าดับ
2) เนื้อหาสารสนเทศ ครูแนะแนวมีการใช้สารสนเทศด้านเนื้อหาสารสนเทศภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อ ล้าดับแรก คือ การปฐมนิเทศ รองลงมา การจัดนิทรรศการ และการทัศนศึกษาแหล่ง
วิทยาการ และสถานประกอบการ ตามล้าดับ
3) การเข้าถึงสารสนเทศ ครูแนะแนวมีการใช้สารสนเทศด้านการเข้าถึงสารสนเทศ ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ล้าดับแรก คือ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน รองลงมา จัดบริการต่างๆ เช่น
แนะแนวกลุ่ ม จัดบริการด้านสุขภาพ จัดหาทุนและอาหารกลางวัน จัดหางาน และจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน ตามล้าดับ
4) เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ใช้ ครูแนะแนวมีการใช้สารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ใช้โทรศัพท์มือถือ มากที่สุด รองลงมา ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว และใช้เครื่องมือช่วยค้น
(Search Engine) เช่น Google, Yahoo เป็นต้น ตามล้าดับ
5) ประเภทของสื่อที่ใช้ ครูแนะแนวมีการใช้สื่อประเภทต่างๆ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ครูแนะแนวใช้สื่อบุคคล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ ล้าดับแรก คือ การ
สังเกต รองลงมา การสัมภาษณ์ และการเขียนรายงาน ตามล้าดับ ครูแนะแนวใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อ ล้าดับแรก คือ แฟ้มสะสมงาน รองลงมา หนังสือและคู่มือการปฏิบัติงานแนะแนว และ
คู่มือการบริหารงานแนะแนว ตามล้าดับครูแนะแนวใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
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รายข้อ ล้าดับแรก คือ ฐานข้อมูลโรงเรียน รองลงมา เว็บไซต์เกี่ยวกับแนะแนวภายในประเทศ และระบบ OPAC
ตามล้าดับ
6) แหล่งสารสนเทศที่ใช้ ครูแนะแนวมีการใช้สารสนเทศด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายแหล่ง พบว่า ครูแนะแนวใช้แหล่งสารสนเทศภายในองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ ล้าดับแรก คือ นักเรียน รองลงมา ครูในโรงเรียน และเครือข่ายพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรีย น
ตามล้าดับ
3. ผลการเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของครูแนะแนว
1) จ้าแนกตามอายุ พบว่า ครูแนะแนวที่มีอายุต่างกันมีการใช้ส ารสนเทศแตกต่างกัน ในด้าน
ประเภทของสื่อที่ใช้
2) จ้าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูแนะแนวที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการใช้สารสนเทศ
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูแนะแนวที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการใช้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน
3) จ้าแนกตามประสบการณ์ในการปฎิบัติห น้าที่ พบว่า ครูแนะแนวที่มีประสบการณ์ในการ
ปฎิบัติหน้าที่ต่างกัน มีการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน ในด้านประเภทของสื่อที่ใช้
4) จ้าแนกตามขนาดโรงเรียนที่สังกัด พบว่า การใช้สารสนเทศจ้าแนกตามขนาดโรงเรียนที่สังกัด
ครูแนะแนวที่สังกัดโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลางขึ้นไป เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายด้าน พบว่า มีการใช้
สารสนเทศไม่แตกต่างกัน
4. ผลการศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศของครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.49 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูแนะแนวมีปัญหาการใช้สารสนเทศ
มากที่สุด คือ ด้านเนื้อหาสารสนเทศ รองลงมา คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ ด้านประเภทของสื่อสารสนเทศ
ด้านแหล่งสารสนเทศ และด้านผู้ใช้สารสนเทศ ตามล้าดับ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
1) ด้านเนื้อหาสารสนเทศ ครูแนะแนวมีปัญหาการใช้สารสนเทศด้านเนื้อหาสารสนเทศภาพ
รวมอยู่ ในระดับ มาก เมื่อพิจ ารณารายข้อ ล้ าดับแรก คือ เนื้อหาสารสนเทศไม่สมบูรณ์ ขาดความถูกต้อง ไม่
น่าเชื่อถือ รองลงมา คือ เนื้อหาสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการ และเนื้อหาสารสนเทศไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ ตามล้าดับ
2) ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ใ ช้ ครู แ นะแนวมี ปั ญ หาการใช้ ส ารสนเทศด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ ล้าดับแรก คือ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ รองลงมา
คือ ขาดความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ และไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ตามล้าดับ
3) ด้านประเภทสื่อสารสนเทศ ครูแนะแนวมีปัญหาการใช้สารสนเทศด้านประเภทสื่อสารสนเทศ
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ ล้าดับแรก คือ ขาดการเชื่อมโยงข้อมู ลเอกสารที่เป็นระบบ
รองลงมา คือ ) ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นระบบ และสื่อบุคคลเข้าถึงได้ยาก ตามล้าดับ
4) ด้านแหล่งสารสนเทศ ครูแนะแนวมีปัญหาการใช้สารสนเทศด้านแหล่งสารสนเทศ ภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ ล้าดับแรก คือ การเข้าถึงสารสนเทศภายนอกเข้าถึงได้ยาก รองลงมา
คือ ไม่ทราบแหล่งสารสนเทศที่ต้องการ และแหล่งสารสนเทศภายในเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ตามล้าดับ
5) ด้านผู้ใช้สารสนเทศ ครูแนะแนวมีปัญหาการใช้สารสนเทศด้านผู้ใช้สารสนเทศ ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ ล้าดับแรก คือ ขาดการติดต่อประสานงาน รองลงมา คือ ขาดความสนใจ
ด้านสารสนเทศ และผู้ใช้สารสนเทศไม่มีเวลาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ตามล้าดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษาการใช้สารสนเทศของครูแนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
1.1 ด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ ครูแนะแนวมีวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูแนะแนว เพื่อก้าหนดขอบเขตด้านการแนะแนวการศึกษา
อาชีพ และพัฒนาบุคลิกภาพมากที่สุด รองลงมา คือ ใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วไป เพื่ อการติดต่อสื่อสาร
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อติดตามข่าวสาร เพื่อการเขียนรายงาน และเพื่อความบันเทิง จากผลการวิจัยจะ
เห็นได้ว่า วัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศของครูแนะแนวส่วนมาก เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานของครูแนะแนว
สอดคล้องกับผลการวิจัยของจุไรภรณ์ สุ ภาการ (2554) ดวงใจ วงษ์เศษ (2556) และ Akbiyik & Seferoglu
(2012) พบว่า วัตถุประสงค์การใช้ ครูใช้สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตนเอง เพื่อการ
เขียนรายงาน และเพื่อการติดต่อประสานงาน
1.2 ด้านเนื้อหาสารสนเทศ ครูแนะแนวมีการใช้สารสนเทศด้านเนื้อหาสารสนเทศโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก โดยเนื้ อหาสารสนเทศที่ใช้ มากที่ สุ ด คื อ งานติด ตามประเมิ นผล รองลงมา คือ การแนะแนวด้า น
การศึกษา การแนะแนวด้านอาชีพ งานศึกษารวบรวมข้อมูล การปฐมนิเทศ ตามล้าดับ จากผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่า การจัดกิจกรรมแนะแนว ครูแนะแนว ต้องมีการติดตามและประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้
และด้าเนินการประเมินเพื่อน้าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ จุไรภรณ์ สุภาการ
(2554) ที่ศึกษา สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารงานด้านวิชาการของข้าราชการครูในโรงเรีย น
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า เนื้อหาสารสนเทศ ใช้ในการพัฒนางานจัดอบรม
รวบรวมข้อมูล ประเมินผลการด้าเนินงาน และยูอิบู (Uibu & Kikas, 2008) ศึกษาผลกระทบและสภาพการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ของครู พบว่า ครูใช้ในด้านการศึกษา ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
1.3 ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ ครูแนะแนวมีการใช้ส ารสนเทศด้านการเข้าถึงสารสนเทศ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนมากที่สุด รองลงมา คือ จัดบริการต่างๆ เช่น แนะ
แนวกลุ่ม จัดบริการด้านสุขภาพ จัดหาทุ นและอาหารกลางวัน จัดหางาน ตามล้าดับ ทั้งนี้เพราะ เพื่อให้ครูรู้จัก
นักเรียน ผู้เรียนรู้จักตนเอง เพื่อสามารถพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน เช่น ความสามารถ ความสนใจ สอดคล้องกับ
จุดหมาย อารมณ์สวะ (2551) พบว่า ครูมีการจัดเก็บรวบรวมสารสนเทศ และสอดคล้องกับ Newell Eugenia
(2010) ศึกษาพบว่า อาชีพแนะแนวต้องมีความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้บริการสารสนเทศต่างๆ กับนักเรียน
1.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ ครูแนะแนวมีการใช้สารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยใช้โทรศัพท์มือถือ มากที่สุด รองลงมา คือ ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว และใช้เครื่องมือ
ช่วยค้น (Search Engine) เช่น Google, Yahoo เป็นต้นตามล้าดับ เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาให้
ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงตอบสนองความต้องการเรียนรู้ในเวลาท้างานที่จ้ากัด และเทคโนโลยียังช่ว ยให้ การ
ด้าเนินงานแนะแนว มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ จุไรภรณ์ สุภาการ (2554) ดวงใจ วงษ์
เศษ (2556) และ Uibu & Kikas (2008) พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ คือ คอมพิวเตอร์ ในการรายงาน การ
ปฎิบัติงาน และการสืบค้น
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1.5 ด้านประเภทของสื่อที่ใช้ ครูแนะแนวมีการใช้สารสนเทศด้านประเภทของสื่อที่ใช้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยใช้สื่อบุคคล จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการเขียนรายงาน มากที่สุด รองลงมา คือ สื่อ
สิ่ ง พิ ม พ์ จากแฟ้ ม สะสมงาน และสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ ฐานข้ อ มู ล โรงเรี ย น เว็ บ ไซต์ เ กี่ ย วกั บ แนะแนว
ภายในประเทศ ระบบ OPAC และเว็บไซต์เกี่ยวกับแนะแนวภายนอกประเทศ ตามล้าดับ ทั้งนี้เพราะในการ
ด้าเนินงานของครูแนะแนว ต้องอาศัยสื่อบุคคลโดยเฉพาะนักเรียนเป็นหลัก ในการด้าเนินงานแนะแนว ใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์ในการศึกษาค้นคว้า และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูล สอดคล้องกับ ทรงวิทย์ เจริญกิจธ นลาภ
(2552) พบว่า ครูมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ อินเทอร์เน็ตและฐานข้อมูลอยู่ในระดับมาก
1.6 ด้านแหล่ ง สารสนเทศที่ใ ช้ ครูแนะแนวมีการใช้ส ารสนเทศด้านแหล่ ง สารสนเทศที่ใ ช้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยใช้แหล่งสารสนเทศภายในองค์กร คือ นักเรียน มากที่สุด รองลงมา คือ ครูในโรงเรียน
และเครือข่ายพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามล้าดับ เนื่องจากการจัดกิจกรรมแนะแนว และด้าเนินงานแนะแนว
เน้นนักเรียน และครูเป็นส้าคัญ สอดคล้องกับ จุดหมาย อารมณ์สวะ (2551) พบว่า ครูมีการใช้สารสนเทศโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน
2. เปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของครูแนะแนว
2.1 จ้ าแนกตามอายุ พบว่า ครูแนะแนวที่มีอายุต่างกันมีการใช้ส ารสนเทศแตกต่างกัน ในด้าน
ประเภทของสื่อที่ใช้ ผลการวิจัย พบว่า ครูแนะแนวที่มีอายุ 41-50 ปี มีการใช้สารสนเทศด้านประเภทของสื่อ
สารสนเทศที่ใช้ มากกว่าครูแนะแนวที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูแนะแนวที่มีอายุน้อยกว่า
ความรู้และประสบการณ์ยังมีน้อย จึงต้องการใช้สื่อสารสนเทศมากกว่า
2.2 จ้าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ครูแนะแนวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการใช้สารสนเทศไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะครูแนะแนวมีแนวการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีรูปแบบเดียวกัน ท้าให้มีการใช้สารสนเทศใน
การด้าเนินงานแนะแนวไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สิรินาฎ วงศ์สว่างศิริ (2550) และมัสยา รุ่งอรุณ (2554)
พบว่า ครูและผู้บริหารสถานศึกษา มีการใช้สารสนเทศ ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา ไม่พบความแตกต่าง
2.3 จ้าแนกตามประสบการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ พบว่า ครูแนะแนวที่มีประสบการณ์ในการปฎิบัติ
หน้ า ที่ต่ างกัน มี การใช้ส ารสนเทศแตกต่า งกั น ในด้ านประเภทของสื่ อ ที่ผ ลการวิ จัย พบว่า ครูแนะแนว ที่ มี
ประสบการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่ 5-10 ปี มีการใช้สารสนเทศด้านประเภทของสื่อสารสนเทศที่ใช้ มากกว่าครูแนะ
แนวที่มีประสบการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่น้อยกว่า 5 ปี และครูแนะแนว ที่มีประสบการณ์ในการปฎิบัติหน้าที่
11-15 ปี มีการใช้สารสนเทศด้านประเภทของสื่อสารสนเทศที่ใช้ มากกว่าครู แนะแนวที่มีประสบการณ์ในการ
ปฎิบัติหน้าที่ มากกว่า 15 ปีขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูแนะแนวต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารสนเทศใน
การด้าเนินงาน จึงต้องมีประสบการณ์ในสังเกต สัมภาษณ์ การเขียนรายงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิรินาฎ วงศ์สว่าง
ศิริ (2550) ที่พบว่า ครูการศึกษาพิเศษ ที่มีประสบการณ์สอนต่างกันมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศไม่แตกต่างกัน
2.4 จ้าแนกตามขนาดโรงเรียนที่สังกัด พบว่า ครูแนะแนวที่อยู่ขนาดโรงเรียนที่สังกัดต่างกันมีการใช้
สารสนเทศไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยยึด หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท้าให้มีการใช้สารสนเทศรูปแบบเดียวกัน สอดคล้องกับ ชิณกรณ์ แก้ว
รักษา (2554) พบว่า ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่อยู่ขนาดโรงเรียนต่างกันมีการใช้สารสนเทศไม่แตกต่างกัน
96

TLA Research J
Vol. 8 No.1 Jan-Jun 2015

Information use by school guidance counselors
Ruethaiwan Wongchana

3. จากการศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศของครู แนะแนวโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัญหา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาที่พบมีดังต่อไปนี้
3.1 ปัญหาด้านเนื้อหาสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ครูแนะแนวมีปัญหาเรื่อง เนื้อหาสารสนเทศไม่
สมบูร ณ์ ขาดความถูกต้อง ไม่น่ าเชื่อถือ เนื้ อหาสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการ และไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ จะเห็นได้ว่า ปัญหาด้านเนื้อหาสารสนเทศ จากงานวิจัยที่ศึกษา ส่วนใหญ่คล้ายกัน อาจเพราะมนุษย์มี
สมองคิดพัฒนาอยู่เสมอท้าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดวงใจ วงษ์เศษ
(2556) พบว่า อาจารย์และนักศึก ษา คณะแพทย์ศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย -แปซิฟิก มีปัญหา
อุปสรรคในการใช้สารสนเทศ เรื่อง สารสนเทศไม่ตรงกับความต้ องการ ไม่เพียงพอ ส่วนAbbas Zare-ee (2011)
พบว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัย มีปัญหาเรื่อง สารสนเทศไม่เพียงพอ มีน้อย
3.2 ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ อยู่ในระดับปานกลาง ครูแนะแนวมีปัญหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ เรื่อง อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดความสะดวกในการใช้อุปกรณ์และไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะงานแนะแนวส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฎิบัติ งานทุก
ด้าน และโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณในการด้าเนินงานน้อย สอดคล้อง
กับ Abbas Zare-ee (2011) พบว่า มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และครูต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.3 ปัญหาด้านประเภทสื่อสารสนเทศ อยู่ใ นระดับปานกลาง ครูแนะแนวมีปัญหาด้านประเภทสื่อ
สารสนเทศ เรื่อง ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารที่เป็นระบบ ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นระบบ และสื่อบุคคลเข้า
เข้าถึงได้ยาก ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสารสนเทศของงานแนะแนว ตลอดจนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในความส้าคัญ
ของระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล เป็นต้น
3.4 ปัญหาด้านแหล่งสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ครูแนะแนวมีปัญหาด้านแหล่งสารสนเทศ
เรื่อง การเข้าถึงสารสนเทศภายนอกเข้าถึงได้ยาก ไม่ทราบแหล่งสารสนเทศที่ต้องการ และแหล่งสารสนเทศ
ภายในเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูแนะแนวมีภาระงานที่รับผิดชอบมาก ท้าให้เวลาในการพัฒนา
ความรู้ น้ อย และขาดความรั บ ผิ ดชอบในการประสานงานกับผู้ เชี่ยวชาญ ท้า ให้ ขาดแหล่ งข้อ มูล ในการติดต่ อ
ประสานงาน เป็นต้น
3.5 ปัญหาด้านผู้ใช้สารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง ครูแนะแนวมีปัญหาด้านผู้ ใช้สารสนเทศ
เรื่อง ขาดการติดต่อประสานงาน ขาดความสนใจด้านสารสนเทศ ผู้ใช้สารสนเทศไม่มีเวลาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม
ขาดความรู้/ประสบการณ์ และขาดการประเมินผลติดตามและรายงานผล ทั้งนี้อาจเพราะการจัดอบรม สัมมนา
ของครูแนะแนวมีน้อย ไม่ต่อเนื่อง และครูแนะแนวมีภาระงานที่มาก สอดคล้องกับ ดวงใจ วงษ์เศษ (2556) พบว่า
ได้ศึกษา พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย –
แปซิฟิก พบว่า มีปั ญหาการใช้ในเรื่ องของผู้ใช้ส ารสนเทศ ขาดทักษะในการเลื อก และประเมินก่อนน้าไปใช้
ประโยชน์
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ข้อเสนอแนะ
1. ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1.1 ด้านโรงเรียน ควรจัดสรรด้านงบประมาณ ในการด้าเนินงานแนะแนวให้เหมาะสมและเพียงพอ
เช่น การจัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ช่วยอ้านวยความสะดวกในการปฎิบัติงาน
ของครูแนะแนว
1.2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริม และสนับสนุนครูแนะแนวให้ได้รับการศึกษา อบรม ดูงาน
อย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการใช้สารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น
1.3 ด้ า นแหล่ ง การเรี ย นรู้ ควรจั ด แหล่ ง การเรี ย นรู้ ที่ เพี ย งพอ หลากหลาย และทั น สมั ย เช่ น
ห้องสมุด ควรจัดบริการสารสนเทศให้กับครูและนักเรียน เช่น บริการอินเทอร์เน็ตบริการสืบค้นข้อมูล การจัดป้าย
นิ เทศ การจั ด มุมต่า งๆ เกี่ ย วกับ งานแนะแนว ข่าวสารต่ างๆ เกี่ยวกั บงานแนะแนว เพื่อ ความสะดวกในการ
ปฎิบัติงานของครูแนะแนว
2. ข้อเสนอแนะส้าหรับการศึกษาครั้งถัดไป
2.1 ควรศึกษาการใช้สารสนเทศของครูแนะแนวในเชิงคุณภาพ เพื่อน้าข้อมูลที่ค้นพบมาแก้ไข พัฒนา
ช่วยเหลือครูแนะแนว เช่น การแสวงหาสารสนเทศของครูแนะแนว
2.2 ควรมีการศึกษาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันการใช้สารสนเทศมีบทบาทส้าคัญต่อการศึกษา
และมีบทบาทต่อชีวิตประจ้าวันของทุกอาชีพในสังคมเป็นอย่างมาก
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