


การแนะแนวเบื้องต้น 

Introduction to Guidance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฤตวรรณ  ค าสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

2559 



ค ำน ำ 
 

 ต าราการแนะแนวเบื้องต้น เป็นต าราที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้ประกอบการเรียนวิชาจิตวิทยาการ
แนะแนว จิตวิทยาส าหรับครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และวิชาอ่ืนๆ ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับ     
การแนะแนว ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้มีต าราที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวไว้ศึกษา ค้นคว้า
เพ่ิมเติม จ าแนกเนื้อหาสาระเป็นบทเรียนที่เน้นให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว ประวัติและความเคลื่อนไหวของการแนะแนว หลักการด าเนินงาน     
แนะแนว บริการแนะแนวที่ส าคัญ การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน ระบบโฮมรูม การส่งเสริม        
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน และการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งการจัดท าต าราฉบับนี้ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าจาก     
หนังสือ-ต ารา ผลงานวิจัยและจากประสบการณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แล้วน ามา
เรียบเรียงเพ่ือให้นักศึกษาได้น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและใช้เป็นแนวทางในการศึกษา  
แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับการแนะแนวที่จะสามาถน าไปใช้ในการด าเนินงานด้านการแนะแนวใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณผู้เขียนเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ได้น ามาใช้ในการอ้างอิง 
และเรียบเรียงเป็นหนังสือ -ต าราฉบับนี้  และขอขอบพระคุณบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ ให้               
ความช่วยเหลือและก าลังใจในการจัดท าต าราฉบับนี้จนกระทั่งส าเร็จ และหากท่านที่น าต าราฉบับนี้    
ไปใช้แล้วมีข้อเสนอแนะที่จะให้ค าแนะน าแก่ผู้ เขียน ซึ่งผู้ เขียนมีความยินดีที่จะน้อมรับและ             
น าค าแนะน าเหล่านั้นมาใช้พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้ต าราฉบับนี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ต่อไป 
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บทท่ี 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว 

 

 การแนะแนวเป็นกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้รู้จัก เข้าใจตนเองและ
ผู้อ่ืน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล เห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงการมี
ความสามารถในการคิดและตัดสินใจเลือกแนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับ
ตนเอง ทั้งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดบริการและกิจกรรมแนะแนวให้แก้ผู้เรียนทุกคน และได้บรรจุ        
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์  การแนะแนวระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า การแนะแนวมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาด้าน
การศึกษา อาชีพส่วนตัวและสังคม เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต มีความสุข อยู่อย่างพอเพียง                     
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  ดังนั้นการแนะแนวจึงไม่เป็นเพียง
เป็นกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรเท่านั้น  แต่การแนะแนวมีบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนได้เติบโต
อย่างมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
 

ความหมายของการแนะแนว 

 ค าว่า “การแนะแนว” ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Guidance ซึ่งมีความหมายว่า “การชี้
แนวทาง” หรือ “การชี้ช่องทาง” ได้มีผู้ให้ความหมายของค าว่าการแนะแนวต่าง ๆ กัน ดังนี้ 
 กู๊ด (GOOD, 1973: 270) ได้อธิบายความหมายของ “การแนะแนว”   
 1. การแนะแนว คือ แบบของการช่วยเหลือที่ มี ระ เบี ยบแบบแผนอย่างหนึ่ ง 
(นอกเหนือจากการสอนตามปกติ)  แก่นักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให้เขารู้จักแสวงหาความรู้ 
ความฉลาดโดยปราศจากการบังคับใดๆ เป็นการน าทางให้เขารู้จักการน าตนเอง 
 2. การแนะแนว หมายถึง กลวิธีในการน าเด็กไปสู่จุดหมายที่เขาปรารถนา โดยจัด
สิ่งแวดล้อมให้สนองความต้องการมูลฐานของเขาและช่วยให้ความต้องการของเขาสัมฤทธิ์ผล 

 3. การแนะแนว คือ วิธีการที่ส าคัญวิธีหนึ่งในการสอนแบบพัฒนาการ (Progressive 

Teaching) โดยการที่ครูเป็นผู้น าเด็กให้รู้จักค้นคว้า และช่วยให้ความต้องการของเขาได้รับการ
ตอบสนอง 
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โครว์ และ โครว์ (Crow and Crow, 1960: 1) ให้ความหมายของการแนะแนวในแง่ว่า คือ 
การที่ผู้ให้ค าปรึกษาให้ความช่วยเหลือ แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม ให้สามารถที่
จะช่วยเหลือตนเองได้  รู้จักคิด และตัดสินใจ รวมทั้งรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาทุกๆ ด้านของตนเองได้
ด้วยดี 
 มิลล์เลอร์ (Miller, 1976: 13) กล่าวว่า การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทาง
การศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือแต่ละบุคคลให้สามารถเข้าใจตนเอง ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และ
มีการวางแผนในการพัฒนาระบบของชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น 

 โจนส์ (Jones, 1951: 71) อธิบายความหมายของการแนะแนวว่าเป็นการช่วยเหลือให้
บุคคลรู้จักตัดสินใจว่าเขาต้องการจะไปที่ไหนเขาต้องการจะท าอะไร ช่วยให้เขาสามารถตัดสินใจได้ว่า
เขาจะท าให้ความหวังหรือจุดมุ่งหมายของเขาสัมฤทธิ์ผลโดยสมบูรณ์ได้อย่างไร ช่วยให้เขาสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ซึ่งเขาต้องประสบในชีวิตได้ด้วยดี 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2554: 33) ได้นิยามค าว่า แนะแนว ไว้ว่า             
การแนะแนว หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน
คิดเป็น ใช้ชีวิตเป็น  สามารถตัดสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 รังสรรค์  โฉมยา (2555: 3)  กล่าวว่า  การแนะแนว  หมายถึง กระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลเพ่ือให้บุคคลได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆ  ด้วยตนเอง  สามารถที่จะปรับตัวและ
พัฒนาด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม 

 อัชรา  เอิบสุขสิริ (2556: 196) กล่าวว่า  การแนะแนวหมายถึงกระบวนการช่วยเหลือ
บุคคลให้รู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจสภาพแวดล้อม  สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ  และ
วางแผนชีวิตได้อย่างฉลาด  โดยพัฒนาตนเองให้เติบโตเต็มศักยภาพและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข
และมีคุณค่าตอ่สังคม 

 สรุปคือ การแนะแนวเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนและ
สามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต สามารถวางแนวชีวิต
อนาคตของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอันจะน าไปสู่ความสุขและความส าเร็จในชีวิต  

 จะเห็นได้ว่าการแนะแนวเป็นกระบวนการในการชี่ช่องทางให้เด็กได้รู้จักตนเองด้วย
เครื่องมือการส ารวจตนเองที่หลากหลาย การที่เด็กได้ส ารวจตัวเอง  รู้ว่าตนเองมีข้อดี  ข้อบกพร่อง
อะไร  รู้ว่าตนเองสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ  รู้ว่าตนเองถนัดทางด้านอะไร  ควรปรับปรุงหรือพัฒนา
ตนเองไปในทิศทางใด  การให้เด็กได้รับข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกท าในสิ่งที่
เหมาะสมกับตัวเขาเอง  ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ  จึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้
วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นจริง  และเป็นประโยชน์  ดังนั้นจึงต้องมีการการให้
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ค าปรึกษากับเด็ก  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในตัวตนของตัวเองยิ่งขึ้น  ทั้งนี้จะส่งผลให้เด็กเห็น
เส้นทางชีวิตของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น  และถ้าดังนั้นการที่เด็กได้ส ารวจตนเองจะท าให้เด็กได้การรู้จัก
ตนเองและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามผลจากเด็กที่ได้เข้าสู่กระบวนการของการแนะแนว  
เมื่อเด็กได้ผ่านกระบวนการแนะแนวอย่างเป็นระบบจะท าให้เด็กด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  และ
สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน  สังคม และประเทศชาติต่อไป  
 

ความแตกต่างระหว่างการแนะแนวและการแนะน า 

 การแนะแนว และการแนะน า มีความหมายและแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 พจนานุกรมไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของ การแนะแนว เป็นการแนะน า
แนวทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร ส่วนการแนะน า เป็นการชี้แจงให้ท าหรือปฏิบัติ   
 จากความหมายตามพจนานุกรม  อธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ 
 การแนะแนว เป็นการชี้แนวทางให้ผู้รับบริการแนะแนวรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจ
ผู้อื่น เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถวางแนวทางชีวิตของตนเอง ซึ่งการ
แนะแนวนั้น ผู้แนะแนวจะเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้รับบริการแนะแนวได้เกิดการเรียนรู้ที่จะตัดสินใจได้
ด้วยตนเอง 
 การแนะน า เป็นการบอกให้ผู้รับบริการปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้แนะน า ซึ่งผู้แนะน าใช้
ประสบการณ์ของตนเองเป็นแนวทางในการให้ค าแนะน า ดังนั้นการแนะน าจึงไม่สามารถช่วย
ผู้รับบริการให้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ ฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการแนะน าจะก่อให้เกิดผลทางลบมากกว่าผลทางบวก 
นั่นคือ 

 ในกรณีที่ผู้รับบริการน าข้อแนะน าไปปฏิบัติ จะด้วยความเชื่อถือหรือถูกบังคับก็ตาม          
หากปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลผู้รับบริการจะกลับมากล่าวโทษผู้แนะน าว่าเป็นต้นเหตุให้เขาได้รั บความผิด
พลาดเสียหาย และในกรณีท่ีผู้รับบริการปฏิบัติตามแล้วได้ผลที่ดี จะท าให้ผู้รับบริการเชื่อถือ และพ่ึงพา
ผู้ให้ค าแนะน ามากยิ่งขึ้น ไม่ได้เกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเอง อาจส่งผลให้ผู้รับบริการเกิด
ความอ่อนแอ ไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัดสินใจ และจ าเป็นต้องพ่ึงพาผู้อื่นมากกว่าพึ่งตนเอง 
 จากความแตกต่างระหว่างการแนะแนวและการแนะน าดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า           
การแนะน าไม่สามารถช่วยให้ผู้รับบริการได้ใช้ความคิดในการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาได้ และน าไปสู่การมี
ความรับผิดชอบตนเองต่ า และมักพ่ึงพาคนอ่ืนให้ช่วยตัดสินใจแทน ซึ่งตรงกันข้ามกับการแนะแนว ซึ่งเป็น
วิธีการที่ผู้ให้บริการเอ้ืออ านวยให้ผู้รับบริการได้ค้นพบต้นเหตุแห่งปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถใช้
ความคิดในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งการแนะแนวจะช่วยให้ผู้รับริการมีประสบการณ์ในการ
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แก้ปัญหา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความเข้มแข็งทางจิตใจ  และสามารถพ่ึงตนเองได้แม้ว่าจะไม่มี
ผู้ให้การแนะแนวอยู่ด้วย 

 

จุดมุ่งหมายของการแนะแนว 

 การแนะแนว เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้รับบริการได้รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถช่วยเหลือ
ตนเอง พึ่งพาตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง 
และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเลือกของตนเอง สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ดังนั้นจึงมีการกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการแนะแนว  ดังนี้ 
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ (2553: 18) ได้
เสนอจุดมุ่งหมายของการแนะแนว ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมพัฒนา เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเอง  สามารถวางแผนด้าน
การศึกษา  อาชีพ  ส่วนตัวและสังคม  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  มีความเจริญสูงสุดตามศักยภาพ 

 2. ป้องกัน  เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันปัญหา  เลือกวิธีการปฏิบัติได้เหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ
โดยเน้นการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น  ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือกับฝ่าย
ต่างๆ  เช่น  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ฝ่ายต่างๆ  ของโรงเรียน ฯลฯ 

 3. แก้ไขปัญหา  เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะก่อตัวหรือปัญหาที่ไม่รุนแรง  การแก้ไขปัญหา
จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายส่วน  เช่น  ความสามารถในการวินิจฉัยปัญหาและ
สาเหตุได้ถูกต้อง ความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา  การประสาน
ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ  เช่น  นักแนะแนว  นักจิตวิทยาคลินิก  จิตแพทย์  ฯลฯ 

 จันทร์เพ็ญ  ภูโสภา (2558: 255)  ได้สรุปว่า  การแนะแนวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บุคคลรู้จัก
ตัวเอง  รู้จักสิ่งแวดล้อม  สามารถวิเคราะห์  ตัดสินใจแก้ปัญหา  รู้จักเลือกและวางแผนชีวิตการเรียน  
อาชีพ  และสามารถปรับตัวเองได้อย่างเหมาะสม  สามารถพัฒนาตนเต็มศักยภาพ  อันจะน าไปสู่  
การมีชีวิตที่ดี  มีความสุข  ความส าเร็จ  และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  สังคมและประเทศชาติต่อ ไป  
การแนะแนวมีจุดมุ่งหมายหลัก 3 ประการ  คือ  1) ป้องกันปัญหา  2) การแก้ปัญหา  3) การส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้าน 

 วัตถุประสงค์หลักของการแนะแนวที่ปรากฏในสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การแนะ
แนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11             
(พ.ศ. 2555-2559) ได้แก่ 
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 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมให้เต็มตามศักยภาพ   
 2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างพอเพียง
และมีความสุข 

 3. เพ่ือให้ครูทุกคนใช้กระบวนการแนะแนวในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 4. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนวให้มีคุณภาพ   
 5. เพ่ือส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในกระบวนการแนะแนว 

 เป้าหมายของการแนะแนวที่ปรากฏแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้แก่ 

 1. ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม สามารถวางแผนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับตัวและอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุขและพอเพียง 
 2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้กระบวนการแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. สถานศึกษาทุกแห่งมีครูแนะแนวที่มีคุณวุฒิทางการแนะแนวหรือจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับการแนะแนว 

 4. สถานศึกษามีการพัฒนา จัดระบบ และด าเนินการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน การแนะแนว 
 5. หน่วยงานการศึกษาทุกระดับ (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน -เขตพ้ืนที่การศึกษา-

สถานศึกษา) มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการแนะแนวอย่างชัดเจน 

 6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวอย่างเข้มแข็ง 
 จากจุดมุ่งหมายของการแนะแนวดังกล่าวข้างต้น สรุปได้  ดังนี้  
 1. เพ่ือป้องกันปัญหา การป้องกันปัญหาเป็นวิธีที่จะช่วยไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
ปัญหาบางอย่างหากเกิดขึ้นแล้วจะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา หรือต้องใช้ความพยายามในการแก้ปัญหา
นั้นๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น ซึ่งการป้องกันปัญหาจะ
ช่วยให้ปัญหานั้นไม่เกิดข้ึน หรืออาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่รุนแรง ซึ่งการป้องกันปัญหา 

 2. เพ่ือแก้ปัญหา การแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อการป้องกันปัญหาไม่สามารถป้องกันได้
ทั้งหมด และเกิดปัญหาขึ้น ดังนั้นการแนะแนวจึงเป็นวิธีการช่วยให้ผู้รับบริการได้แก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง โดยมีผู้แนะแนวเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้รับบริการได้ใช้ความสามารถของตนเองในการแก้ไข
ปัญหาได ้

 3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาเป็นกระบวนการของการแนะแนวที่จะ
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทั้งนี้หาก
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ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เต็มศักยภาพแล้ว จะช่วยให้ผู้เรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป 

 จุดมุ่งหมายของการแนะแนวจะช่วยให้ผู้แนะแนว หรือครูแนะแนวได้มีทิศทางในการให้
ความช่วยเหลือผู้ เรี ยนได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งการแนะแนวเป็นกระบวนการในการให้  
ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน กล่าวคือ การป้องกัน
ปัญหาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งกายและใจของผู้เรียนก่อนที่จะต้องเผชิญกับปัญหาที่แท้จริง ดังนั้น
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจริงๆ การแก้ปัญหาจึงเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น 
และเมื่อปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขแล้ว การส่งเสริมและพัฒนาจะท าให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการด าเนิน
ชีวิต และมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น หากจะกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการแนะแนวให้เกิดความ
ชัดเจนก็คือ “การช่วยเหลือบุคคล ให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้” (HELP HIM TO HELP 

HIMSELF)   
 

ความส าคัญและความจ าเป็นของบริการแนะแนว 

 บริการแนะแนว นับว่าเป็นบริการที่มีความส าคัญและความจ าเป็น ที่จะต้องจัดขึ้นเพ่ือให้
ผู้ เรียน มีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการช่วยเหลือทุกๆ ด้ านแก่บุคคลโดยไม่จ ากัดเพศและวัย             
การจัดบริการแนะแนวอาจจะท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
เพราะปัญหาบางอย่างอาจเป็นปัญหาของกลุ่ม แต่ปัญหาบางอย่างอาจเป็นปัญหาของบุคคล 

 สาเหตุที่จ าเป็นจะต้องมีบริการแนะแนวสืบเนื่องมาจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
มากมาย การอยู่รวมกลุ่มกันของมนุษย์ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาเป็นของธ รรมดา 
นอกจากนั้น การที่มนุษย์ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือความมีชีวิตอยู่รอด และด าเนินชีวิตอยู่ตามสมควรแก่
อัตภาพ ท าให้เกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลา ปัญหาของมนุษย์เริ่มแรกจะเกิดจากปัญหาครอบครัว จะ
ค่อยๆ เป็นปัญหาที่สืบเนื่องไปสู่สังคมกลุ่มใหญ่และค่อยๆ กลายไปเป็นปัญหาของประเทศชาติไปใน
ที่สุด การแนะแนวจะช่วยป้องกันปัญหา  ลดปัญหาต่างๆ ให้ลดลง  
 ความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องมีบริการแนะแนว มีสาเหตุมาจากสิ่งต่อไปนี้  
 1. โครงสร้างครัวเรือนไทยเปลี่ยนรูปแบบ ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา โครงสร้างครัวเรือน
ไทยเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างชัดเจน ข้อมูลการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ  แสดงให้เห็นว่า        
แม้ครัวเรือนส่วนใหญ่จะอยู่กันแบบครอบครัวเดี่ยว  คือ  มีพ่อ แม่ ลูก แต่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ  จาก 
ร้อยละ  56.1 ในปี 2545 เหลือร้อยละ 50.0 ในปี พ.ศ.2555 ขณะที่ครอบครัวขยายที่มี พ่อ  แม่  ลูก  
ปู่  ย่า  ตา  ยายอยู่ด้วยกัน  และการอยู่คนเดียวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ครอบครัวที่อยู่เฉพาะสามีและ
ภรรยา  เฉพาะสามีและภรรยาและลูก  และอยู่เฉพาะสามีหรือภรรยาและลูก จะพบว่า  ครอบครัวที่
อยู่ครบทั้งสามีและภรรยาและลูกลดลงอย่างเป็นได้ชัด  จาก 1 ใน 3 (ร้อยละ 34.9)  ในปี 2545  
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เหลือเพียง 1 ใน 4 (ร้อยละ 27.5) ในปี 2555  เช่นเดียวกับครอบครัวที่อยู่เฉพาะสามี หรือภรรยาและ
ลูกก็ลดลงเช่นกัน  ส่วนครอบครัวที่อยู่เฉพาะสามีและภรรยากลับเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ  13.3 ในปี  
2545 เป็นร้อยละ 15.7 ในปี 2555  สอดคล้องกับข้อมูลของครัวเรือนที่หลานอยู่กับปูย่าตายายมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ  29.9 ในปี 2545 เป็นร้อยละ  33.9  ในปี 2555 ทั้งนี้เนื่องมาจากปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ  จึงท าให้คู่สมรสตัดสินใจย้ายถิ่นเพ่ือหางานท าโดยให้ลูกอยู่กับ ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดปัญหาเด็กขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ตามมา (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2558)  
 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของครอบครัวไทยเปลี่ยนรูปแบบ  การอยู่ใกล้ชิดกันของคนใน
ครอบครัวลดน้อยลง  เด็กๆ  ได้รับความรัก  ความอบอุ่น  และได้การอบรมเลี้ยงดูจากคนใน
ครอบครัวอย่างพอเพียงที่จะเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพได้  ดังนั้นในช่วงเวลาที่เด็ กเข้ามาอยู่ในรั้ว
โรงเรียน  กระบวนการของการแนะแนวจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจ  ยอมรับ  และสามารถ
ปรับตัวให้อยู่กับสภาวะที่เขาก าลังเผชิญอยู่ได้อย่างมีความสุข   
 2.  สภาพการการศึกษาที่ต้องเร่งการพัฒนาคุณภาพ จากรายงานสภาวะการศึกษาไทย        
ปี 2556 – 2557  พบว่า  สัดส่วนของเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้เรียนและหรือออกกลางคันมีสัดส่วนสูง             
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร  และระดับการศึกษาของแรงงานไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า  แม้จะมีแนวโน้มดี
ขึ้นบ้าง  แต่ก็เล็กน้อย ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนจากการประเมินผลทั้ งประเทศ  และ
เปรียบเทียบระหว่างต่างประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า ในส่วนของการจัดการศึกษาให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่  
21  การจัดการศึกษาไทยที่มุ่งผลิตคนที่มีความรู้ทักษะจ านวนหนึ่งไปท างานในโรงงานและหน่วยธุรกิจใน
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  อุตสาหกรรมแบบศตวรรษที่ผ่านมาเป็นเรื่องล้าสมัย  เพราะโลกได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก  และคงเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ   ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และการบริหารจัดการทาง
เศรษฐกิจและสังคม โลกเศรษฐกิจสมัยศตวรรษที่  21  เน้นการใช้แรงงานที่มีความรู้ทักษะแนวคิด
วิเคราะห์เป็น  มีจินตนาการ  และเรียนรู้อะไรใหม่ๆ  ได้ดี  ปรับตัวได้เก่ง  แก้ปัญหาได้เก่ง  การจัดการ
ศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่  เพ่ือพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด  รับผิดชอบ  คิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  ประยุกต์ใช้เป็น  มีความสามารถในการท างาน   แก้ไขปัญหา  และแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ได้มากขึ้น  ประเทศที่ไม่สามารถปฏิรูปการศึกษาของตนให้ก้าวตามทันได้  จะถูกทอดทิ้งให้ล้าหลังตกต่ า
ลง  ประชากรจะตกงานเพ่ิมขึ้นประเทศไทยจ าเป็นต้องปฏิรูปการจัดการศึกษาในเชิงโครงสร้างทั้งระบบ
อย่างเข้าใจสภาพปัญหา  เป้าหมาย  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
เห็นการณ์ไกล เพ่ือประโยชน์คนส่วนใหญ่ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 

2559: 6-7)     
 การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น  ผู้บริหาร  ครูแนะ
แนว  และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความส าคัญ และพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
และบริหารจัดการตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่  21       
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ได้อย่างไร) ดังนั้นผู้บริหาร  ครูแนะแนว  ครูในโรงเรียน  และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องพัฒนาตนเองให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย     
 3. การเปลี่ยนแปลงรายได้ของครัวเรือน  จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง              
1 ทศวรรษที่ผ่านมา  ส่งผลให้ภาคครัวเรือนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในระหว่างปี พ.ศ. 
2543-2554 ครัวเรือนมีระดับรายได้ และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากที่มีรายได้
เฉลี่ย 12,150 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2543 เพ่ิมเป็น 23,236 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 
2554 ซึ่งหมายถึงอ านาจการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของครัวเรือนสูงตามไปด้วยจากที่มีค่าใช้จ่ายใน
การอุปโภคบริโภคเฉลี่ย 9,848 บาทต่อเดือน ในปี 2543 เพ่ิมเป็น 17,403 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน 
ในปี 2554 แต่อย่างไรก็ดีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการเปิด
การค้าเสรี การปล่อยสินเชื่อให้แก่ครัวเรือน และการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งผลให้
ภาคครัวเรือนประสบกับปัญหาหนี้สินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากที่มีปริมาณหนี้สินเฉลี่ย 68,405 บาท
ต่อครัวเรือนในปี 2543 เพ่ิมเป็น 134,900 บาทต่อครัวเรือน  ในปี 2554 และเมื่อพิจารณาหนี้สิน
เฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้ พบว่าในปี 2554 ครัวเรือนที่มีหนี้สินมีหนี้สินเฉลี่ย 241,760 บาทต่อครัวเรือน 
โดยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี สมุทรสาคร มีหนี้สินเฉลี่ยมากกว่า 400,000 บาท และมากกว่า
ร้อยละ 40.0 ของหนี้สิน น าไปซื้อ/เช่าซื้อบ้าน และท่ีดิน ในขณะที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ ส่วนใหญ่มีหนี้สินไม่เกิน 200,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 40 น าไปใช้จ่ายเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ส่วนครัวเรือนในภาคเหนือมีหนี้สินเฉลี่ยไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนใหญ่
น าไปใช้เพ่ือการเกษตรและท าธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการช าระหนี้ 
โดยพิจารณาจากสัดส่วนของหนี้สินต่อรายได้ พบว่า ครัวเรือนมีแนวโน้มว่าสามารถช าระหนี้ได้ไม่
แตกต่างกันมากนักใน แต่ละปี ในขณะที่หนี้สินเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2558) 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ของครัวเรือนมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของสมาชิกใน
ครอบครัว  บางครอบครัวไม่มีศักยภาพพอในการส่งเสียให้ลูกๆ  ได้เรียนหนังสือจนจบการศึกษา  
หรือในกรณีที่นักเรียนบางคนได้เงินมาโรงเรียนน้อยมากๆ  เมื่อเทียบกับเพ่ือนๆ  ท าให้นักเรียนคนนั้น
รู้สึกด้อยกว่าเพ่ือนๆ  จึงแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์  เพ่ือให้เพ่ือนเห็นว่าตนเองก็เท่า
เทียมเพ่ือนๆ  ดังนั้นงานแนะแนวจึงจ าเป็นต้องเข้าไปมีบทบาทต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นๆ  
เพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจ  ยอมรับ  และปรับตัวได้กับสภาพที่เขาเป็นอยู่ 
  4. ความเสื่อมถอยของวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตของคนไทยที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
เนื่องมาจากสื่อและสารสนเทศที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต  ดังนั้นสื่อ  จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีส่วน
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของคน เป็นเครื่องมือที่สามารถชักจูงให้คนที่รับสื่อเกิดการคล้อย
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ตามได้  ดังนั้น  การเรียนรู้เท่าทันโดยเฉพาะสื่อสมัยใหม่  ถือเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน  
นั่นคือ  สื่อเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือต้องการจะถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างไปยังกลุ่มคนที่ได้รับ  โดยอาศัย
ช่องทางและเทคนิคในการสร้างสรรค์สื่อให้มีความน่าสนใจ  บางครั้งสื่อออกมาโดยตรงและบางครั้งก็มี
ประเด็นที่แฝงอยู่ในเนื้อหาหลักของสื่อซึ่งมีความแตกต่างกัน  ผลลัพธ์ที่ออกมาจากสื่อจึงมีหลากหลาย
รูปแบบ  ดังนั้น  สื่อจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสะท้อนค่านิยมและปลูกฝังค่านิยมบางสิ่งบางอย่าง   และถูก
น าไปใช้เป็นกลไกทางสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  เพ่ือน ามาซึ่งผลประโยชน์กลับมายังผู้ที่ถ่ายทอดสื่อนั้นๆ 
จะต้องมีทักษะเบื้องต้นในการรู้เท่าทันสื่อ  เพ่ือมิให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ถ่ายทอดสื่อ  ที่ต้องการให้ผู้รับสื่อ
ปฏิบัติหรือเชื่อในเรื่องใดเรื่อหนึ่ง  ซึ่งในบางครั้งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่กลับให้โทษอีกด้วย  (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2557 : 3-4)  
 ความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ช่วยอ านวยความสะดวกให้ชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันง่าย
ขึ้น  ดังนั้นมนุษย์ในยุคเทคโนโลยีจึงเต็มไปด้วยวัตถุสิ่งของที่อ านวยความสะดวก  เพ่ือให้ชีวิตสุขสบาย  และ
เมื่อวัตถุต่างๆ  น ามาซึ่งความสุข  ความสบาย  มนุษย์จึงยึดติดกับวัตถุสิ่งของมากกว่าการให้คุณค่าของ
วัฒนธรรม  ประเพณีที่สืบต่อกันมา  เพราะเห็นว่าล้าสมัย  และไม่ได้สร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตมาก
นัก  ดังนั้นวัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงามของไทยจึงถูกกลืนไปพร้อมกับการให้คุณค่ากับวัตถุ  มากกว่าคุณค่า
ทางจิตใจ   งานแนะแนวจึงมีบทบาทอย่างมากในการหล่อหลอมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมของไทย  
การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยจะช่วยหล่อหลอมจิตใจของนักเรียนให้มีความอ่อนโยนยิ่งขึ้น   
 5. ปัญหาความรุนแรง  สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมมีผลกระทบต่อทักษะ
ชีวิตของเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ในปี 2556 มีการกระท าความรุนแรงต่อกันในบุคคลในครอบครัว  ร้อย
ละ  9.05 โดยส่วนใหญ่มีการกระท าความรุนแรงทางจิตใจ  ทางร่างกายและทางเพศ  สาเหตุที่ส าคัญ
ที่ท าให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว  คือ  เมาสุรา  ความเครียด  ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาการ
เสพยาเสพติด  และกลุ่มบุคคลที่ถูกกระท าหรือได้รับผลกระทบจากความรุนแรง  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
สตรี  กลุ่มเด็ก เยาวชน  และกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้พิการ (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, 2556)   และในปี 2558  มีผู้หญิงและเด็กถูกกระท าความรุนแรง  23,977  
คน  เป็นเด็ก  10,712  คน  ผู้หญิง  13,265  คน  หรือโดยเฉลี่ยจะมีเด็กและผู้หญิงเป็นเหยื่อ       
ความรุนแรงวันละ  66  คน (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2558)  
 จากปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม  จะเห็นได้ว่าเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนตกอยู่ใน
สถานการณ์ของความรุนแรง  ทั้งที่ครอบครัวตั้งใจให้เกิดความรุนแรงทางร่างกาย  และจิตใจ  และ
ครอบครัวที่ไม่มีเจตนาจะให้เกิดความรุนแรง  แต่พฤติกรรม  ค าพูดบางอย่างเป็นการสร้าง          
ความรุนแรงให้กับเด็ก  ดังนั้นงานแนะแนวจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการดูแลทางด้านจิตใจให้กับ
เยาวชนไทย 
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   6. การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของวัยรุ่นไทย  ปัจจุบันวัยรุ่นไทย (อายุ 13 -14 ปี)         
ช่วยท างานบ้านเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ  86.7 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 94 ในปี 2554  โดยมีสัดส่วนที่ท า
เป็นประจ าเพ่ิมขึ้นร้อยละ  4.2  ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ  เช่น การอ่านหนังสือ เล่นกีฬา        
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้  และเล่นดนตรี  ร้องเพลง  ความถี่ของการท างานประจ าลดลง
จากปี 2551  อาจเป็นเพราะวัยรุ่นหันมาสนใจการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่เล่นประจ าเพ่ิมขึ้นมากกว่า 2 
เท่า  จากร้อยละ  5.8  ในปี 2551 เป็นร้อยละ  12.3  ในปี 2554  และการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต  
เช่น  ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก  เว็บบอร์ด  มีเกือบร้อยละ  50 ซึ่งมีผู้ที่เล่นเป็นประจ าร้อยละ  15.2  ส าหรับ
พฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงของวัยรุ่นสมัยนี้นั้น  พบว่า  วันรุ่นที่นอนดึกตื่นสาย  เที่ยวเตร่  และเล่น              
การพนัน หวย บอล เป็นประจ าเพิ่มขึ้นจากปี 2551 น้อยกว่าร้อยละ  2.0      
  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของเด็กไทย  ให้ความสนใจกับกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ต
มากขึ้น  เด็กจะอยู่ในกับคอมพิวเตอร์มากกว่าอยู่กับสังคม  จึงส่งผลให้เด็กขาดทักษะในการสื่อสาร  
ทักษะในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง  ขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง  ดังนั้นงานแนะ
แนวจะมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือในการปรับพฤติกรรมของเด็กให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  จากการวิจัยปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ได้พบปัญหาใน 5 มิติ 
(วรัชญ์  ครุจิต. “ถอดรหัสปัญหาเด็กและเยาวชนไทยในมิติวัฒนธรรม” ซึ่งจัดโดยศูนย์เฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2557) ได้แก่ 

 1. ปัญหาขาดศีลธรรมและรักษาวัฒนธรรมไทย โดยเด็กไทยมักมีค่านิยมใหม่ คิดว่าเก่งแล้ว
โกงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ และการพูดภาษาไทยค าภาษาอังกฤษค าก็เป็นความนิยม หากใครไม่พูดก็ถือ
ว่าเชย 

 2. เรื่องการบริโภค เด็กไทยมักมีค่านิยมการบริโภคเลียนแบบสื่อ ที่พยายามท าให้เกิด             
ความอยากได้อยากมี เด็กบางคนถึงกับต้องกู้หนี้ยืมสิน หรือ ใช้ตัวเข้าแลกเพ่ือให้ได้เงินน ามาซื้อของ
ฟุ่มเฟือย  
 3. เรื่องการพนัน จัดเป็นภัยเงียบที่แฝงเข้ามาถึงตัวเด็กได้ง่ายมาก โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์  
กีฬาที่มักน าเสนอข้อมูลช่องทางการพนันกีฬา ถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากที่สุดที่จะบ่อนท าลายอนาคต
ของเด็กไทย ท าให้เด็กอยากได้ อยากมี ไม่รู้จักพอ 

 4. ปัญหาเด็กชอบใช้ความรุนแรง ทั้งทางด้านร่างกาย วาจา และจิตใจ ซึ่งเป็นผลมาจาก           
การเล่นเกม ชมภาพยนตร์ ละคร ที่มีภาพ ภาษาท่ีมีความรุนแรงบ่อยครั้ง  
 5. ทัศนคติการแสดงออกทางเพศ พบว่า เด็กไทยเสียตัวมากขึ้น และ มีการร่วมรักแบบ
ข้ามคืนโดยที่ยังไม่รู้จักกันเพ่ิมมากขึ้นด้วย โดยสังเกตได้จากปัจจัยจากการน าเสนอค่านิยมทางเพศใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะเพลงไทยวัยรุ่น กว่า 90% เป็นเพลงเกี่ยวกับความรัก บางเพลงมีเป้าหมายการ
น าเสนอเนื้อหาในเรื่องความรักแบบไร้เหตุผล 



                                                                                                              11 
 

 นอกจากนี้ ในแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 
2554: 8-9) ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาการ    
แนะแนว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ภายนอกสังคมไทย และส่วนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ภายในสังคมไทย  ดังนี้ 
 ส่วนที่  1  การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอกสังคมไทย   
 1. การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาใหม่ของโลกด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม  
ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ ภัยพิบัติจากความไม่สมดุลของธรรมชาติ และการให้ความส าคัญ
แก่สิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังมากขึ้น ประเทศต่างๆ จึงมีการปรับตัวเคลื่อนจากสังคมยุคข้อมูล
ข่าวสาร ยุคสารสนเทศ เข้าสู่ยุคสังคมใหม่ที่ใช้ความรู้เป็นฐาน หรือการก้าวเข้าสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ มีความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร มีการเรียนรู้ วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมกันมากขึ้น 
ความอยู่ รอดของผู ้คนในยุคปัจจ ุบ ันขึ ้นอยู ่ก ับความรู ้ ความสามารถ และค ุณภาพ ด ังนั ้น              
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคนไทยให้สามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับประชากรโลกได้อย่างชาญฉลาด             
ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เตรียมตนเองในด้านวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะชีวิต เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รู้จักวิเคราะห์เลือกสรรได้อย่าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ จากหลักการพ้ืนฐานของการแนะแนว
จะให้ความส าคัญกับผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาปัญญา จิตใจ อารมณ์
และสังคม ตามศักยภาพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล โดยยึดพื้นฐานการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเป็น
ส าคัญ 

 2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการกระจายตัวของศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก
มาสู่ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสให้แก่คนไทยในการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลาย 
และต้องอาศัยความรู้ความช านาญเฉพาะมากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจตนเองด้านความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด สามารถแสวงหาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับโลกของงานในสังคมยุคใหม่ เตรียมตนเองเข้าสู่อาชีพอย่างเหมาะสม ซึ่งการพัฒนา        
การแนะแนวอาชีพสามารถพัฒนาคนเข้าสู่อาชีพและการมีงานท าได้ 
 3. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความก้าวหน้าอย่าง  
ไม่หยุดยั้ง การติดต่อสื่อสาร การคมนาคม การรับข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ประชาชนสามารถติดต่อกันได้เสมือนโลกไร้พรหม
แดน มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตในสังคม ปรับเปลี่ยนสังคมเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร ท าให้การแสวงหา 
การกระจายข่าวสารข้อมูลรวมทั้งการเรียนรู้มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายดายมากขึ้น ดังนั้นเด็กและ
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เยาวชนไทยจะต้องรู้เท่าทัน  รู้จักวิเคราะห์ เลือกสรร ในการน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ การแนะแนวจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะที่จะเข้าถึงข้อมูล มีความสามารถวิเคราะห์ คัดเลือก 
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีประโยชน์ เพ่ือน ามาใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง รวมถึงการรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างมี
คุณค่าและเหมาะสม 

 4. กระแสการให้ความส าคัญในระบอบประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพมีบทบาทมากขึ้น  
โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนที่ส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน มีข้อผูกพันที่เกิดจาสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเข้าร่วมและต้อง
ปฏิบัติ  ได้แก่ ด้านสิทธิเด็ก ด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ด้านสิทธิของคนพิการ ด้านการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้านการต่อต้าน      
การทรมาน และด้านสิทธิพลเมือง ซึ่งในการให้บริการแนะแนวจ าเป็นต้องค านึงถึงสิทธิเหล่านี้
ประกอบด้วย เพราะการแนะแนวเป็นกระบวนการที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน ค านึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ทั้งนี้บุคลากรทางการแนะแนวจะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั้นการให้บริการแนะแนวจึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณวุฒิโดยตรงด้านการแนะแนว 
 ส่วนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายในสังคมไทย 

 1. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมและ           
การบริการจากสังคมเครือญาติสู่สังคมปัจเจก ภาวการณ์เป็นสังคมเมือง และมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น 
ความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน วิถีชีวิตต่างคนต่างอยู่และท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว
น้อยลง อัตราการหย่าร้างและการแยกกันอยู่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งน าไปสู่สภาพครอบครัวล่มสลาย ท าให้
สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งถูกทอดทิ้ง การไหลบ่าของวัฒนธรรมโลกท่ีไม่
เหมาะสมกับวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาของเด็กและเยาวชนตามมา เช่น 
ปัญหาสุขภาพจิต เสพสารเสพติดและอบายมุข  ติดเกม มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม การแนะ
แนวจึงมีบทบาทส าคัญในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง     
มีทักษะชีวิต และสามารถดูแลตนเองให้รอดพ้นจากวิกฤติทั้งหมดทั้งมวล 

 2. สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ แนวโน้มของสังคมไทยก าลังก้าวไปสู่สังคมเศรษฐกิจ 
ฐานความรู้ ผู้ที่มีความรู้ มีความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และความต้องการที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ สังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐานจะมีลักษณะของการถ่ายทอด
ความรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์เพ่ือสามารถเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ อย่างรู้เท่าทัน ด้วยการใช้ปัญญา
และสติ และเป็นลักษณะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีระดับสูง 
การให้บริการ และการพัฒนาตนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยในการสร้างความส าเร็จในการ
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ประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพจึงไม่ใช่เพียงแต่ท าให้ทุกคนมีงานท า แต่เป็นการมุ่งสร้างคนให้รัก
และเห็นคุณค่าของงาน ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาชีพและมีรายได้สูงขึ้น 

 3. การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มีเป้าหมายให้คนไทย 

ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ก าหนดว่า การจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ อีกทั้งการจัดการเรียนรู้จะสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นการแนะแนวจะช่วยให้ครูทุก
คนรู้จักและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้วยวิธีการทางด้านการแนะแนวและจิตวิทยา จัดบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม มีจิตส านึกใน               
การรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 

ปรัชญาการแนะแนว 

 ปรัชญาของการแนะแนว คือ ความเชื่ออย่างมีเหตุผล ซึ่งนักแนะแนวจะใช้เป็นแนวทางใน
การให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ประสบกับปัญหา ให้ผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ด้วยตนเอง  ซึ่งปรัชญาของ
การแนะแนวได้มีนักแนะแนวได้เสนอแนะไว้มีดังนี้ 
 สมจิตรา  เรืองศรี (2550: 5)  กล่าวว่า  การแนะแนวเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระบวนการแนะแนวจึงยึดปรัชญาเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. บุคคลมีความแตกต่าง  โดยยึดถือว่าบุคคลมีความแตกต่างทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  
อารมณ์  บุคลิกภาพ  ให้ความส าคัญกับเอกัตบุคคล 

 2. บุคคลย่อมต้องการความช่วยเหลือ ผู้แนะแนวจึงความให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองไดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. บุคคลแต่ละคนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกาย  
ความรู้สึกนึกคิด  บุคลิกภาพต่างๆ  จะเกิดข้ึนอยู่เสมอ 

 4. พฤติกรรมของบุคคลย่อมมีสาเหตุ  สอดคล้องกับความเชื่อตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์  และศาสนา  เช่น  ผลย่อมเกิดแต่เหตุ ถ้าจะแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมก็ให้
แก้ที่สาเหตุ  ก็จะสามารถแก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้นได้ 
 5. บุคคลย่อมมีศักดิ์ศรีในตนเอง เชื่อในศักยภาพของแต่ละคนที่สามารถวางแผนสร้าง
ทางเลือกในการด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง การแนะแนวจึงควรให้แต่ละคนได้สามารถเลือกให้โอกาสใน
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การแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ช่วยให้บุคคลมีก าลังใจ มีความภาคภูมิใจ  มองเห็นคุณค่าในตนเอง  
ช่วยให้เขาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 6.  บุคคลจะประสบความส าเร็จถ้าได้รับการพัฒนาในทุกด้านตามศักยภาพที่มีอยู่                     
การแนะแนวจึงควรให้โอกาสบุคคลในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยควรให้ความช่วยเหลือ  
 รัญจวน  ค าวชิรพิทักษ์ (2545: 13)  ปรัชญาของการแนะแนวประกอบด้วยความรู้    
ความเข้าใจ หรือความเชื่อเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์  ดังต่อไปนี้ 
 1. นักเรียนทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน  นักเรียนทุกคนจึง
ควรมีสิทธิและโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันเต็มศักยภาพ   
ให้ประสบผลส าเร็จในชีวิตตามอัตภาพ  จากผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

 2. นักเรียนแต่ละคนย่อมมีคุณลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  อันเป็นผลให้นักเรียน
แต่ละคนมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้  ทักษะ  หรือเจตคติ  การให้บริการแนะแนวแก่
นักเรียนจึงควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนเป็นพิเศษ 

 3.  พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนมีสาเหตุ การแนะแนวจึงต้องท าเป็นกระบวนการให้
ครบวงจร  ทั้งด้านป้องกันปัญหาส าหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  พัฒนาและสร้างเสริมพฤติกรรมที่
เหมาะสม  และปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

 4. มนุษย์ทุกคนควรให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและผู้ให้ความช่วยเหลือได้ดี  ควรมี
ความรู้และหลักในการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอุทิศตนเพื่อสังคมดูจะลดน้อยลงกว่านักเรียนวัยรุ่น
ในช่วง  2  ทศวรรษที่ผ่านมา  งานแนะแนวจึงต้องท าให้ครบทุกด้าน  ไม่เฉพาะด้านการศึกษาหรือ
ด้านประกอบอาชีพเท่านั้น  จะต้องมีงานแนะแนวส่วนตัวและสังคมด้วย 

 5.  นักเรียนมีสิทธิและเสรีภาพและความสามารถในการเลือกแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
ครูแนะแนวไม่สามารถตัดสินใจแทนนักเรียนคนหนึ่งคนใดได้ 
 6.  นักเรียนทุกคนควรได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างเหมาะสม  ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ความส าเร็จในข้อนี้จะเกิดขึ้นได้  จะต้องได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน  การท างานแนะแนวจึงควรประสานสัมพันธ์กับทุกหน่วยงานในโรงเรียน 

 กล่าวโดยสรุปปรัชญาของการแนะแนวที่นักแนะแนวควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  ดังนี้    
 1. มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกัน 

  เนื่องจากบุคคลมีความแตกต่างกันทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และ 

ด้านสติปัญญา  ซึ่งบุคคลถูกหล่อหลอมมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน   
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 2. พฤติกรรมทุกพฤติกรรมต้องมีสาเหตุ 
  พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมานั้นย่อมต้องมีสาเหตุ ดังนั้น การจะท าความเข้าใจกับ
บุคคลจะต้องเข้าใจเหตุแห่งการเกิดพฤติกรรมของบุคคลนั้น  เนื่องจากพฤติกรรมเดียวกัน อาจมาจาก
หลายสาเหตุ   
 3. มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งท่ีจะต้องพัฒนาให้ถึงขีดสุดในทุกๆ ด้าน  
  มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงยิ่ง ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงควรได้รับการพัฒนาให้ถึงขีด
สุด ในทุกด้าน 

 4. มนุษย์ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีในตนเอง   
  มนุษย์มีสิทธิ์ในการจัดการกับชีวิตของตนเองในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของชีวิตได้อย่าง
เต็มที ่ และต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับและให้เกียรติตนเอง    
 5. มนุษย์จะมีความสุข เมื่อได้ด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง 

  การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถต้องอาศัยการศึกษา การศึกษาจะช่วยให้บุคคลมี
แผน การด าเนินชีวิตที่ถูกหลักวิชาการ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งก าลังเผชิญหน้าอยู่และซึ่งอาจจะ
ต้องเผชิญ ในอนาคต  และใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง
และต่อสังคมให้ได้มากท่ีสุด 

 6. มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการความช่วยเหลือ 

  ทุกคนต้องมีประปัญหา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นต้องการการแก้ปัญหา ปัญหาที่
เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบไปยังบุคคลอ่ืน เพราะคนเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่รวมกัน บางปัญหาซึ่งไม่
สลับซับซ้อน จนผู้ที่มีปัญหาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่บางปัญหาก็ยิ่งซับซ้อนจนผู้ที่มีปัญหาไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้  
 

หลักการแนะแนวเบื้องตน้  
 จากปรัชญาของการแนะแนวดังกล่าวข้างต้น น ามาสู่หลักการของการแนะแนว และได้มี             
นักแนะแนวได้เสนอหลัการแนะแนวไว้ดังนี้ 
 เชิร์ท เซอร์ และสโตน (Shertzer and Stone, 1966: 42-44, อ้างถึงใน นิรันทร์            
จุลทรัพย์. 2558: 43-44)  กล่าวถึง  หลักการเบื้องต้นของการแนะแนวที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
โดยมีหลักการส าคัญ  10  ประการ ดังนี้ 
 หลักการข้อที่  1  การแนะแนวเป็นการช่วยเหลือบุคคลโดยอาศัยระบบการพัฒนา ไม่ใช่
เป็นการน าบุคคลเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในตัวของเขา  การช่วยเหลือนั้นจะต้องอาศัยวุฒิภาวะของแต่
ละบุคคลเป็นหลักยึด  ผู้ให้การแนะแนวต้องเคารพและยอมรับในความรับผิดชอบของบุคคลที่มาขอ
ความช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือให้บุคคลได้เพ่ิมพูนประสบการณ์  เกิดเจตคติในการที่จะช่วยตนเอง 
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 หลักการข้อที่  2  หน้าที่ที่เหมาะสมของการแนะแนว  คือ  การพยายามสร้างสัมพันธ์
ระหว่างวิชาการและสังคมภายนอก  เพราะการแนะแนวเป็นเรื่องพิเศษของบุคคลต่างๆ เกี่ยวกับ
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอก 

  หลักการข้อที่  3  การแนะแนวตั้งอยู่บนรากฐานของความส านึกที่ว่าคนทุกคนมีเกียรติ      
มีค่า  และค านึงถึงความถูกต้องของแต่ละบุคคล  มีความนับถือต่อคนอ่ืนด้วยใจจริง  การให้                    
ความเคารพนับถือในตัวบุคคลนั้นก็เพราะทุกคนย่อมมีค่า  มีสิทธิในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย  ดังนั้นทุกคนจึงมีสิทธิที่จะเลือกแนวทางของตัวเองและคนเราสามารถก้าวไปสู่
จุดมุ่งหมายที่เขาอยากจะเป็นนั้นได้  แม้ว่าจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากความจริงที่เคยคาดคิดไว้
ก็เป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง 
 หลักการข้อที่  4  การแนะแนว  คือ  การให้ความช่วยเหลือบุคคลในการเลือกการวางแผน 
การตีความสิ่งต่างๆ  และการตัดสินใจอย่างฉลาด  พร้อมจะแก้ไขหรือต่อสู้กับอุปสรรค  อันจะเกิดขึ้น
ในแผนต่างๆ  ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง  การแนะแนวนี้นักเรียนสามารถ
วางแผนด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง  รู้จักตัวเอง รู้จักการวางโครงการที่จะเข้าเป็นสมาขิกต่างๆ        
โดยการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ  รู้จักเลือกแนวทางชีวิตเพ่ือปฏิบัติและรู้จักรับผิดชอบตัวเอง 
  หลักการข้อที่  5  การแนะแนว  คือ  จุดเริ่มต้นในการรู้จักการท างานร่วมกันโดยไม่บังคับ  
ไม่ควรบังคับให้นักเรียนปฏิบัติตามค าของผู้แนะแนว  เมื่อนักเรียนไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติก็จะรู้สึก
ต่อต้าน ขัดแย้ง  บางทีอาจจะรู้สึกโกรธ  ไม่พอใจ  การแนะแนวจะเกิดขึ้นจากแรงจูงใจภายในหรือ
ด้วยความเต็มใจของบุคคลนั้นๆมากกว่าจะเกิดจากแรงจูงใจภายนอก  นักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะขอ
ความช่วยเหลือ  
 หลักการข้อที่  6  การแนะแนว  เป็นกระบวนการศึกษาที่จะต้องปฏิบัติการต่อเนื่องกัน
ตลอดไป  จะเริ่มตั้งแต่ในโรงเรียนประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  จนถึงระดับวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย        
มีคณะผู้ให้การแนะแนวท างานร่วมกันติดต่อกันมีข้อมูลต่างๆ  รวบรวมไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน      
เพ่ือช่วยให้โครงการการแนะแนวของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

 หลักการข้อที่  7  การแนะแนวต้องอยู่บนพื้นฐานกว้างๆ  ของบุคคลและสังคมของเขาเป็น
รายบุคคล  ก่อนจะให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลหนึ่งควรต้องรู้จุดอ่อน  จุดเด่น  และความสามารถ
พิเศษ การที่จะรู้จักสิ่งต่างๆ  เหล่านี้จ าเป็นต้องใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เข้าช่วยเหลือให้รู้จักบุคคล
ให้มากที่สุด 

 หลักการข้อที่ 8 การแนะแนว  เป็นหน้าที่ของบุคคลหลายคนช่วยกันท างานอย่างเข้มแข็ง  
ได้แก่  ผู้แนะแนว  ผู้ปกครอง  ครูอาจารย์  นักจิตวิทยา  ทั้งหมดนี้จะช่วยกันให้การแนะแนวแก่เด็ก  
หนุ่มสาว   ตามขีดจ ากัดของความสามารถและความรับผิดชอบของบุคคลเหล่านั้นเป็นรายบุคคล 
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 หลักการข้อที่  9  การแนะแนว  คือการช่วยให้นักเรียนได้ตระหนักในความจริงเกี่ยวข้อง
กับตัวของเขาเองอย่างมากที่สุด  เพ่ือจะได้รู้จักปรับตัว  ปรับความเข้าใจในตนเอง  การยอมรับและ
เข้าใจจุดมุ่งหมายของตนเอง  เพ่ือทราบว่าตนเองมีความสามารถและโอกาสต่างๆ  มากหรือน้อย
เพียงใด 

 หลักการข้อที่  10  การแนะแนว  คือการชี้ให้เห็นความแตกต่างของสภาพบุคคลภาวะ
สังคมของนักเรียนแต่ละคน รวมทั้งการชี้ให้เห็นผลของการศึกษาของบุคคล  ตลอดจนความพยายาม
ของโรงเรียน  ที่จะช่วยให้นักเรียนได้เล่าเรียนจนจบบรรลุความส าเร็จตามความต้องการของแต่ละคน
ได้ 
 จากหลักการทั้ง 10  ข้อดังกล่าวข้างต้น  นิรันดร์  จุลทรัพย์ (2558: 44) ได้สรุปว่า         
การด าเนินงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีหลักการ  มีการวางแผนในการที่จะให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลทั้ง  3  ลักษณะด้วยกันคือ  
 1. Development  Approach  คือ มุ่งจะให้บุคคลได้เกิดพัฒนาการในด้านต่างๆ   
 2. Preventive  Approach  คือ มุ่งจะป้องกันปัญหาต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล 

 3. Curative  Approach  คือ มุ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  ที่ดีขึ้นแล้ว 

 โดยค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล  การยอมรับในคุณค่า  ความเข้าใจในพฤติกรรมต่างๆ  
ของบุคคล  ยอมรับในคุณค่า  เคารพในศักดิ์ศรีและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานตามวัฒนธรรมของบุคคล                        
การด าเนินงานแนะแนว  โดยจะต้องมีการประสานงานและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียน   
 จากค าอธิบายหลักการแนะแนวที่น ามาสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมจึงสรุปได้ดังนี้   
 1. การแนะแนวต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฉะนั้นในกระบวนการช่วยเหลือ
บุคคล จะต้องมีกลวิธีและกิจกรรมต่างๆ กัน 

 2. การแนะแนวจะมีประสิทธิภาพ จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กให้ถ่องแท้ 
 3. การแนะแนว คือ กระบวนการช่วยให้บุคคลเข้าใจตนเอง และช่วยเหลือตนเองได้  
 4. ผู้แนะแนวพึงตระหนักว่าการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของตัวเด็กเอง 
 5. การแนะแนวมิได้มุ่งแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งป้องกันปัญหาและการส่งเสริม
พัฒนา 
 6. การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา 
 7. กระบวนการแนะแนวมีหลักในการช่วยให้บุคคลปรับตัวได้ในปัจจุบัน และมีการวางแผนที่
ดีในอนาคต 

 8. การแนะแนวเป็นบริการที่จัดให้กับเด็กทุกคน 

 9. กระบวนการแนะแนวเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 
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 จากปรัชญาของการแนะแนวซึ่งน าไปสู่หลักการแนะแนวได้ดังตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาแนะแนวและหลักการแนะแนว 

 

ปรัชญาแนะแนว หลักการแนะแนว 

1. มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกัน 1. การแนะแนวต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ฉะนั้นในกระบวนการช่วยเหลือบุคคล จะต้องมีกลวิธีและ
กิจกรรมต่างๆ กัน 

2. พฤติกรรมทุกพฤติกรรมต้องมีสาเหตุ 

 

2. การแนะแนวจะมีประสิทธิภาพ จะต้องศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับตัวเด็กให้ถ่องแท้ 

3. มนุษย์ทุกคนย่อมมีศักด์ิศรีในตนเอง 
 

3. การแนะแนว คือ กระบวนการช่วยให้บุคคลเข้าใจตนเอง 
และช่วยเหลือตนเองได้ 

4. ผู้แนะแนวพึงตระหนักว่าการตัดสินใจเป็นหน้าท่ีของ         
ตัวเด็กเอง 

4. มนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งท่ีจะต้อง
 พัฒนาให้ถึงขีดสุดในทุกๆ ด้าน  
 

5. การแนะแนวมิได้มุ่งแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว                     
แต่มุ่งป้องกันปัญหา  และการส่งเสริมพัฒนา 

6. การแนะแนวเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการศึกษา 
5. มนุษย์จะมีความสุข เมื่อได้ด าเนินชีวิต
 ให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง 

7. กระบวนการแนะแนวมีหลักในการช่วยให้บุคคลปรับตัวได้
ในปัจจุบัน  และมีการวางแผนท่ีดีในอนาคต 

6. มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการ 

      ความช่วยเหลือ 

8. การแนะแนวเป็นบริการท่ีจัดให้กับเด็กทุกคน 

9. กระบวนการแนะแนวเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 
 

ประโยชน์ของการแนะแนว 

 การแนะแนวนับว่ามีประโยชน์มากมายต่อนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม การที่ผู้ เรียน 

ขาดประสบการณ์ ขาดผู้ให้การช่วยเหลือชี้แนวทางในการด าเนินชีวิต เป็นเหตุให้ต้องด าเนินชีวิต
ผิดพลาด ประสบกับปัญหาบางอย่างที่ร้ายแรงที่อาจจะท าลายอนาคตได้ เป็นการเกินกว่าที่จะแก้ไข 
การจัดบริการแนะแนวจะช่วยขจัดปัญหาทุกๆ ด้าน ช่วยให้นักเรียนมองเห็นปัญหาแล้วเกิดความกระจ่าง
ขึ้นในใจ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง ยอมรับสภาพที่แท้จริงของตนเอง พยายามที่จะ
ช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด  รู้จักระมัดระวังตัวในการด าเนินชีวิต รู้จักตั้ง “เป้าหมายของชีวิต” 
ความส าเร็จในชีวิตมนุษย์อยู่ที่การรู้จักก าหนดเป้าหมายที่อยู่ในความสามารถของตนเองที่จะก้าวไปถึง     
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ไม่เกียจคร้านรอคอยโชคชะตา บุคคลที่มีหลักในการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของการแนะแนวจะ
เป็นบุคคลที่ประสบความส าเร็จ ในชีวิต 

 สรุปประโยชน์ของการแนะแนว ดังนี้ 
 1. ช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้อย่างถูกวิธี ช่วยให้เกิดความเข้าใจในบทเรียน
ให้ดียิ่งขึ้น ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

 2. ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนไปตามความถนัดของตนเอง สามารถเลือกวิชาตาม
ความรู้ความสามารถของตนเอง 
 3. ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการศึกษา ท าให้เกิดความสนใจในการเรียน 
พอใจที่จะศึกษาหาความรู้ 
 4. ช่วยให้โรงเรียนสามารถจัดวิชาเรียนได้สนองความต้องการของนักเรียน รู้แนวทางว่า
วิชาใดควรจัดและเหมาะสมกับผู้ใด 

 5. ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ โดยการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า เพ่ือช่วยให้นักเรียนหลีกหนีจาก
ปัญหาไม่ต้องเผชิญกับปัญหา 
 6. ช่วยให้นักเรียนรู้จักคิด และร่วมกิจกรรมต่างๆ ไปตามความพอใจและความสามารถของ
ตนเอง 
 7. ช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกอาชีพไปตามความถนัดของตนเอง อันจะน าไปสู่                 
ความสัมฤทธิ์ผลในวิชาที่ตนเองเลือก 

 8. ช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิดและปฏิบัติสิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 
สร้างความเชื่อม่ันให้กับตนเอง 
 9. ช่วยให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการไปอย่างถูกหลักวิธี โดยมีการพัฒนาการไปพร้อมๆ 
กัน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 10. ช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น 

 11. ช่วยให้นักเรียนรู้จักรักษาระเบียบวินัย และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รู้จัก
หน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว มีมานะอดทน 
ขยันหมั่นเพียรเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ 

 12. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเอง รู้จักตนเองอย่างแท้จริง รู้จักคิดและแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง รู้จักวางแผนของชีวิตในอนาคตและด าเนินชีวิตไปตามที่ตนเองต้องการ 

 13. ช่วยให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว รู้จักและเข้าใจบุคคลอ่ืน             
มีความเห็นอกเห็นใจและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม ท าให้เกิดความรู้สึก
อบอุ่นในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นได้ดี สามารถท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคมได้ 
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 14. ช่วยให้นักเรียนเป็นคนที่มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์เป็นเครื่องตัดสินปัญหา รู้จักคุณค่าของ
ตนเองและน าคุณค่าของตนเองไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
 15. ช่วยให้ครูและผู้บริหารรู้เหตุแห่งพฤติกรรม เพื่อหาทางช่วยขจัดปัญหาได้ง่ายขึ้น 

 

สรุป 

 การแนะแนว หมายถึง การแนะแนวเป็นเครื่องที่ช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน 

และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถวางแผน
ชีวิตอนาคตของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อันจะน าไปสู่ความสุขและความส าเร็จในชีวิต  ซึ่ง      
การแนะแนวจะมีลักษณะของการชี้แนะแนวแนวทางให้กับผู้ที่รับบริการ โดยผู้รับบริการจะต้องคิด
พิจารณา ไตร่ตรองและเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง ส่วนการแนะน า เป็นลักษณะของการบอกให้ผู้มารับ
บริการ ท าตามประสบการณ์ของผู้แนะน า ผู้ตัดสินใจคือผู้แนะน า ไม่ใช้ผู้รับบริการ ดังนั้นจึงมีโอกาสเกิด
ความผิดพลาดขึ้นได้ การแนะแนวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันปัญหา แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนา ซึ่ง
จุดมุ่งหมายของการแนะแนวที่ชัดเจนคือ “การช่วยเหลือบุคคล ให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้” 
(HELP HIM TO HELP HIMSELF) ทั้งนี้ การแนะแนวมีความส าคัญและความจ าเป็นต่อการให้        
ความช่วยเหลือ เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งทางด้านการศึกษา และด้านอาชีพ ดังนั้นจึง
มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากมายเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพที่นักแนะแนวจ าเป็นต้อง
รอบรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแนะแนว ประกอบกับปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นในสังคมมากมาย และแต่ละ
ปัญหาก็มีความซับซ้อนไม่เท่ากัน ดังนั้น การแนะแนวจึงมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่
ประสบกับปัญหาและหาทางออกให้กับตนเองไม่ได้ ให้สามารถพบแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง ดังนั้น ผู้ที่ท าหน้าที่แนะแนวจึงต้องยึดปรัชญาของการแนะแนว ตลอดทั้งต้องมีหลักในการแนะ
แนวไว้เพ่ือใช้ในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับบุคคลทั่วไปได้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่  1 

 

1. จากความส าคัญและความจ าเป็นของการแนะแนว  ท่านคิดว่าควรวางแผนแนะแนวใน
โรงเรียนอย่างไร 

 

ความส าคัญและความจ าเป็นของบริการแนะแนว การวางแผนแนะแนว 

ตัวอย่าง 

โครงสร้างครัวเรือนไทยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

 

เนื่องจากรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนจากการที่
เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ได้อยู่พร้อม
หน้าพ่อ  แม่  ลูก  และได้รับความรักความอบอุ่น 
เป็นพ่อ แม่ต้องท างานหาเลี้ยงครอบครัว  มีการ
หย่าร้างเพิ่มขึ้น  เด็กไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพ่อ แม่ ลูก 
จึงขาดความรัก ความอบอุ่น  จึงต้องเรียกร้อง
ต้องการความรัก  ดังนั้นครูแนะแนวจึงต้องช่วยให้
เด็กได้เข้าใจ  และยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
เพื่อให้เขาด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

  

  

 

 2. ให้นักศึกษาเลือกหลักการของการแนะแนว  2 ข้อ และอธิบายว่าถ้าท่านเป็นนักแนะ
แนวจะน าหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไร   
 3.  จงเขียนอธิบายความแตกต่างระหว่างการแนะแนว และการแนะน ามาให้เข้าใจ 

 4. การแนะแนวมีประโยชน์ต่อผู้ใดบ้าง จงอธิบาย 
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บทท่ี 2 

ประวัติและความเคลือ่นไหวของการแนะแนว 

 

 ศาสตร์ทุกศาสตร์ย่อมมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกัน การจะศึกษาศาสตร์ใดๆ ให้เข้าใจ
อย่างลึกซึ้งนั้น จ าเป็นต้องเริ่มจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของศาสตร์นั้นๆ ให้เข้าใจ การศึกษา
เรื่องการแนะแนวให้เข้าใจและสามารถน ามาใช้ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราควรศึกษา
ประวัติความเป็นมา และการเคลื่อนไหวของการแนะแนวตั้งแต่ในอดีต ทั้งในต่างประเทศและ
ภายในประเทศของเรา เพ่ือจะได้ทราบความเคลื่อนไหวของการแนะแนว ซึ่งได้พัฒนามาเป็นล าดับ 
อันจะช่วยให้เข้าใจในงานแนะแนวในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น   
 

การแนะแนวในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ถือกันว่าการแนะแนวที่ปฏิบัติตามหลักวิชา หรือที่เรียกว่าเป็นศาสตร์เริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกา
เป็นเวลานานกว่า 70 ปีมาแล้ว การที่งานด้านแนวในประเทศนี้ เจริญก้าวหน้ายิ่งกว่าประเทศอ่ืนๆ  
ก็เพราะสถานการณ์และอิทธิพลแวดล้อมส าคัญๆ หลายทางด้วยกันที่ช่วยผลักดัน และสนับสนุน 

ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

 นักเขียนต าราแนะแนวอเมริกันทุกคน มักเริ่มต้นด้วยการเล่าถึงประวัติของการแนะแนวก่อน 
และมักอ้างด้วยเสมอว่า ความคิดในท านองแนะแนวไม่ใช่เป็นความคิดใหม่ มีมานานเกือบสองพันปีแล้ว 

 บางคนอ้างว่า ชิเซโร แห่งยุโรปโบราณกล่าวไว้ว่า “เราต้องคิดก่อนว่า เราจะต้องการ 

ให้ประชาชนพลเมืองของเราเป็นคนแบบไหน และมีอาชีพทางใดบ้าง” 

 บางคนก็อ้างว่า นักการศึกษาอังกฤษชื่อ จอห์น ล็อค เขียนหลักฐานไว้ในปี ค.ศ. 1695 ว่า 
“ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเด็กพึงพิจารณาให้ดีถึงธรรมชาติ นิสัยและความถนัดของเด็ก และทดลองดูว่า 

เด็กคนไหนจะหันไปทางอาชีพอะไรจึงจะเหมาะดี” 

 ในอเมริกา ค.ศ. 1895  โรงเรียนอาชีพช่างกล  California School of Mechanicsl Arts 

เป็นโรงเรียนแรกที่เริ่มจัดบริการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่เ มือง Sanfancisco 

สอนอาชีพหลายแขนง มักจัดให้นักเรียนทดลองอาชีพหลายอย่างว่าจะถนัดสาขาอาชีพไหน มีการพิจาณา
คุณสมบัติของนักเรียนมีการให้ค าแนะน า และหางานให้ท า นอกจากนั้นยังติดตามดูผลงานของ
นักเรียนเก่าที่ออกไปแล้วด้วย 

 ค.ศ. 1898 เจสสี บี เดวิค (Jessie B. David) ซ่ึงเป็นครูอยู่ในเมือง แกรนด์ ราปิดส์ (Grang 

Rapids) ในรัฐบิซิแกน ได้เริ่มจัดงานบริการแก่นักเรียนของเขา แต่ไม่เป็นกิจจะลักษณะ จนกระทั่งถึง 
ปี ค.ศ. 1907 เขาได้จัดโครงแนะแนวส าหรับโรงเรียนมัธยมของเขาขึ้นมาเป็นรูปแบบ มีทั้งการแนะแนว

 



24 
 

การศึกษา การอาชีพ ปัญหาส่วนตัวและศีลธรรมจรรยา ต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักแนะแนวอาชีพ ของโรงเรียนในเมือง Grand Rapids (นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2551: 

19) 
 ค.ศ. 1906 อีลิ ดับลิว วีเวอร์ (Eli W. Weaver) เป็นครูอยู่ที่มืองบรู๊คลีน (Brooklyn)  

ในนครนิวยอร์ค ได้ช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดบริการแนะแนวอาชีพและหางานให้นักเรียนท า 
นอกจากนี้เขายังเสนอข้อคิดเห็นและด าเนินการจนได้มีการจัดตั้งที่ปรึกษาทางอาชีพ (Vocational 

Advisor) และเป็นผู้ริเริ่ม ให้สมาคมครูโรงเรียนมัธยม เป็นผู้ช่วยเหลือทางการเงินแก่การจัดตั้ง
โครงการแนะแนว ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาในการเลือกอาชีพ ของหนุ่มสาวในนครนิวยอร์คเป็นอันมาก  

(นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2551: 19) 
 ค.ศ. 1907 ในนครบอสตัน (Boston) รัฐเมสซาจูเซตส์ (Massachusetts) ได้มีการเคลื่อนไหว
ที่ส าคัญที่สดุ เกี่ยวกับการแนะแนวของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแนะแนวอาชีพ 

 การแนะแนวอาชีพมีความส าคัญมากในสหรัฐอเมริกา และแฟรงค์ พาร์สันส์ (Frank Parson) 

ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการแนะแนวอาชีพจนเป็นผู้ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแนะแนวอาชีพ
ของอเมริกา 
 

ประวัติของแฟรงค์ พาร์สัน (Frank Parson) 

 แฟรงค์ พาร์สัน (Frank  Parsons) เกิดเมื่อ 14 พฤศจิกายน 1854 ที่เมือง Mount Holly   

มลรัฐ New Jersey เมื่อปฐมวัยได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนใกล้ๆ บ้าน ครั้ง ค.ศ. 1869 ได้เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย Cornell เขาศึกษาจบใน 3 ปี คะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์อยู่ในเกณฑ์
ดีเขาเข้าท างานบริษัท ต าแหน่งช่างทางรถไฟ แต่บริษัทได้ได้ล้มเลิกกิจการใน ค.ศ. 1873 เขาจึงเข้าไป
ท างานในโรงงานผลิตเหล็ก งานหนักมากกว่าค่าจ้างก็ถูกเพียงเดือนละ 39 ดอลลาร์ ท าอยู่ไม่ถึงปี 
ก็ลาออกไปเป็นครูที่ Southbridge มลรัฐเมสซาจูเซตส์ (Massachusetts) เขาสอนวิชาประวัติศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส ขณะเป็นครูอยู่นั้นมีโอกาสได้เข้าร่วมอภิปรายปัญหาต่างๆ ของท้องถิ่นกับ
สมาคม Debating Society เขามีวาทศิลป์คารมคมคายดี จึงมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชุมชน
รอบโรงเรียน ทนายความผู้หนึ่ง ในย่านนั้น เห็นว่าเขาเป็นคนพูดเก่ง เชาวน์ไวไหวพริบดี จึงชวนให้ไป
เรียนวิชากฎหมาย Parsons จึงเข้าเรียนกฎหมายที่ Southbridge ต่อมาย้ายไปเรียนที่ Worcester เขา
สอบได้เนติบัณฑิตเกียรตินิยมดีมาก ค.ศ. 1885 ได้มาเป็นจ่าศาลที่ บอสตัน (Boston) รัฐแมสสาซูเสตส์ 
อยู่ 6 ปี ก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นอาจารย์สอนกฎหมายในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบอสตัน สอนอยู่ได้ 
4 ปี ก็หันเข้าเล่นการเมือง สมัครเข้ารับเลือกเป็นเทศมนตรีของนครบอสตันแต่พลาดไป ได้ที่ 2 ค.ศ. 1897 

จึงสมัครเข้าเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยชื่อ Kansas State College of Agriculture and 

Appide Science ขณะเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่เขาแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีทั้งการพูดและเขียนบทความ 
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ความเห็นของเขาไปขัดกับผลประโยชน์ของการรถไฟบีบให้ออกจากมหาวิทยาลัยนั้น พร้อมทั้งอธิการบดี
ด้วยทั้งสองจึงพากันไปสมัครเป็นอาจารย์ที่ Glen Elly ในรัฐ Illinois  พาร์สัน ได้เป็น Dean of the 

College of Liberal Art ตอนหลังเขาหันมาท างานด้านสังคมสงเคราะห์ ช่วยวางรากฐานแนะแนวของ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1905 เขาได้ช่วยก่อตั้ง Breadwinners College วิทยาลัยแห่งนี้เป็นงานส่วนหนึ่งของ 
Civic Service House ของนครบอสตัน ภายหลังได้ยกฐานะเป็น Breadwinners Institute ซึ่งเป็น
สถาบันที่ผลิตนักสังคมสงเคราะห์ ปลายปี ค.ศ. 1907 เขาได้วางแผนก่อตั้งส านักงานแนะแนวอาชีพแห่ง
นครบอสตันขึ้น โดย Mrs. Quincy Adams Shaw บุตรีของศาสตราจารย์ Jean Louis Randolphe 

Agassiz แห่งมหาวิทยาลัย Harvard เป็นผู้อุปถัมภ์การเงิน จึงสถาปนา The Vocation Bureau of 

Boston ขึ้น ในวันที่ 13 มกราคม 1908 ตัวเขาเองด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ (Director) และเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ (Vocational Counselor) ส านักงานใหญ่อยู่ที่ Civic Service 

House และมีสาขาอยู่ที่สมาคม Y.M.C.A สมาคมเศรษฐกิจ สหพันธ์การศึกษาและอุตสาหกรรมของ
สตรี แต่น่าเสียดายเขาต้องอ าลาจากโลกไปด้วยโรคมะเร็ง เมื่อ 26 กันยายน 1908 มีอายุ 54 ปี เท่านั้น 

 แฟรงค์ พาร์สัน (Frank Parsons) ได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการแนะแนวอาชีพของสหรัฐ 
เพราะเขาได้วางหลักเกณฑ์การแนะแนวไว้เป็นอย่างดี นักแนะแนวทั้งในอดีตถึงปัจจุบันยังต้องด าเนิน
ตามหลักของเขาอยู่ การแนะแนวในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มเป็นรูปแบบขึ้นโดย แฟรงค์ พาร์สัน ซึ่งได้รับ
ความช่วยเหลือทางการเงินจาก Mrs. Quincy A Shaw เศรษฐีนักสังคมสงเคราะห์ผู้ปรารถนาจะช่วยวัยรุ่น 
หรือหนุ่มสาวที่ไร้อาชีพให้มีงานท า เธอจึงเริ่มการแนะแนวอาชีพขึ้น โดยให้ Frank Parsons เป็นผู้ด าเนินงาน
ก่อตั้ง “ส านักงานการอาชีพแห่งนครบอสตัน” (The Vocational Bureau of Boston) ที่เมืองบอสตัน 
สหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ. 1908  ดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากการตั้งโรงเรียน California School 

of Mechanical Arts ซึ่งบางท่านเรียกว่าเป็น โรงเรียนต้นตระกูลแนะแนว ที่ได้ล้มเหลวไปประมาณ 
13 ปี  แม้ว่าโรงเรียนจะมีอันต้องล้มเลิกไป แต่บทเรียนในเรื่องการแนะแนวก็อ านวยประโยชน์แก่นักคิด
เรื่อง การแนะแนวในระยะต่อมา แต่ไม่มีใครยกย่องผู้ริเริ่มบริการแนะแนวในโรงเรียนแห่งแรกดังกล่าว 
อาจเป็นเพราะยังจัดไม่เป็นรูปเป็นหลัก ส่วนแฟรงค์  พาร์สัน ได้เป็นผู้ริเริ่มงานบริการแนะแนวขึ้น เป็นรูป
เป็นร่างอย่างเป็นหลักเป็นฐาน ถือว่าความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแนะแนวในนคร Boston รัฐแมสสาชูเสตส์ 
เป็นความเคลื่อนไหวที่ส าคัญที่สุด 

 แฟรงค์ พาร์สัน (Frank Parsons) จัดตั้งโครงการแนะแนวอาชีพ (Vocational Bureau) ขึ้น 
ด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญคือ เพ่ือช่วยเหลือเยาวชนให้รู้จักตัดสินใจในการเลือกอาชีพบนพ้ืนฐานของ
ความรู้ ความถนัดตามธรรมชาติ ศักยภาพ ความสามารถ และความสนใจของแต่ละบุคคล มุ่งพัฒนา
คนรอบด้าน โดยให้การฝึกหัดอบรมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา ความจ า อุปนิสัย เขาได้
อธิบายวัตถุประสงค์ วิธีด าเนินงานและพัฒนาการของงานของเขา ตั้งแต่เริ่มต้นไว้ในหนังสือที่เขาแต่ง
ซึ่งให้ชื่อว่า การเลือกอาชีพ (Choosing a Vocation) และได้พิมพ์เผยแพร่เมื่อ ค.ศ. 1909 ภายหลัง
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จากเขาถึงแก่กรรม 1 ปี เขาได้เป็นผู้บัญญัติศัพท์ “Vocation Guidance” (การแนะแนวอาชีพ) ขึ้นใช้ 
และได้อธิบายความหมายไว้ในหนังสือของเขาว่า Vocation Guidance is the Choice of  a Vocation, 

Adequate Preparation for it, and the Attainment of Efficiency and Success  “การแนะแนว
อาชีพ เป็นโครงการที่เป็นกระบวนการที่มุ่งช่วยเหลือเยาวชนเกี่ยวกับการเลือก การฝึกฝน การเตรียมตัว 
การแสวงหาอาชีพ เลือกสถานที่ท างานต าแหน่งฐานะทางการงานและการปรับปรุงตัวเองให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้รับความส าเร็จก้าวหน้าในอาชีพที่ได้เลือกสรรแล้วนั้น” ซึ่งต่อมา National 

Vocation Guidance Association คือ สมาคมการแนะแนวอาชีพแห่งชาติ ได้ปรับปรุงใหม่ว่า “การแนะแนว
อาชีพเป็นกระบวนการในการช่วยเหลือบุคคลที่จะเลือกอาชีพ เตรียมตัวเพ่ืองานอาชีพ การเข้าท างาน
และมีความก้าวหน้าในงานนั้น” ส านักงานการอาชีพของ แฟรงค์ พาร์สัน เป็นบริการที่อุทิศเพ่ือเยาวชน 
หลักการดี มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ถือหลักว่าในการจะแนะแนวอาชีพให้แก่เด็กจะต้องพิจารณาความ
สนใจ และความถนัดก่อนเป็นอันดับแรก แฟรงค์ พาร์สัน เป็นทั้งผู้มีความคิดริเริ่ม เป็นนักคิด นักปฏิบัติ 
นักบริหารพร้อมสรรพ เป็นผู้เขียนเรื่องการแนะแนวขึ้น เพ่ือออกไปท าการแนะแนวตามมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย โรงเรียน องค์การ สมาคม และสถาบันธุรกิจอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ งานของเขาจึงประสบ
ความส าเร็จเป็นปึกแผ่นกว่านักคิดคนอ่ืนๆ ในอดีต ประกอบกับเขาได้ด าเนินการในช่วงจังหวะที่เหมาะ 
เพราะเป็นระยะที่เกิดปัญหาวุ่นวายในเรื่อง การครองชีพ จึงเป็นเหตุการณ์ที่ส่งเสริมงานของเขา 
 

หลักการแนะแนวอาชีพของ แฟรงค์ พาร์สัน 

 แฟรงค์ พาร์สัน กล่าวไว้ในหนังสือ Choosing a Vocation (วิธีเลือกอาชีพ) เขายึดหลักใน
การแนะแนวอาชีพ 3 ประการ 

 1. การวิเคราะห์ตนเอง ผู้แนะแนวช่วยผู้มารับบริการให้เข้าใจคุณสมบัติของตัวเองอย่าง 
แจ่มแจ้ง ด้วยการวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ  
ความต้องการ จุดอ่อนจุดแก่ของตนเองได้ 
 2. การวิเคราะห์อาชีพ ผู้แนะแนวต้องช่วยให้ผู้ที่มารับบริการเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาชีพต่างๆ มีความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับลักษณะของอาชีพประเภทต่างๆ รวมทั้งปัจจัยส่งเสริม
ความส าเร็จในอาชีพนั้นๆ ด้วย เช่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะอาชีพ คุณสมบัติต่างๆ ที่ต้องเตรียม
ให้พร้อมก่อนเข้าท างาน เวลาและทุนทรัพย์ที่ต้องใช้ในช่วงเวลาเตรียมตัวก่อนประกอบอาชีพโอกาส  

ที่จะเข้าท างาน ความต้องการของตลาดในวิชาชีพนั้นๆ 

 3. การใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ผู้แนะแนวช่วยผู้ที่มารับบริการให้เขา
สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัยหลัก 1-2 ข้อคือ การวิเคราะห์ตนเองกับ 

การวิเคราะห์อาชีพ มาเป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
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 หลักการเหล่านี้ นักแนะแนวอาชีพในปัจจุบันยังยึดถือปฏิบัติอยู่ จึงเห็นเป็นการสมควร
อย่างยิ่งที่ยกย่องว่า แฟรงค์  พาร์สัน เป็น “บิดาแห่งการแนะแนวอาชีพ” นับว่าเขาเป็นผู้น าแนวความคิด
ในการพิจารณาวิเคราะห์คุณสมบัติของบุคคล ก่อนการตัดสินในการเลือกอาชีพ ต่อจากนั้น ก็มีการตื่นตัว
ใช้กลวิธีต่างๆ วิเคราะห์บุคคลทั้งใช้แบบทดสอบ และวิธีไม่ใช้แบบทดสอบ มีผู้คิดแบบทดสอบความถนัด 
ความสนใจ สติปัญญา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพนั้น เพ่ือใช้ในการแนะแนวอาชีพ 

 หลังจากนั้น นักแนะแนวมีความคิดว่า ถ้าได้มีการแนะแนวกันตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียน 

จะได้ผลดีกว่ามาแนะแนวกันเมื่อตอนตัดสินใจเลือกอาชีพ 

 แฟรงค์ พาร์สัน เชื่อมั่นว่า การให้ค าปรึกษา (Counseling) เป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับ
บริการแนะแนวและสังเกตเห็นว่า ผู้ต้องการค าปรึกษา (Counselee) ที่เป็นผู้ใหญ่มีแนวโน้มที่จะรับ
ข้อมูลเพ่ือน าตนเอง (Self-Direction) มากกว่าจะรับค าแนะน า Brewer ก็เห็นว่าในการให้ค าปรึกษา 
ธรรมชาติของคนเราจะรู้สึกว่าเป็นสถานการณ์เพ่ือการเรียนรู้มากกว่าการให้ค าแนะน า  8 เดือน
หลังจากท่ีแฟรงค์ พาร์สัน ก่อตั้ง Vocational Bureau ได้มีประกาศตั้งแผน การฝึกหัดผู้ให้ค าปรึกษา 
(Plan for Training Counselors) ขึ้น 

 แฟรงค์ พาร์สัน มีแนวความคิดว่า การให้ค าปรึกษาควรจะจัดให้มีขึ้นอย่างกว้างขวาง ให้บริการ
ได้ทั่วถึงทัง้เยาวชนและผู้ใหญ่ ด้วยอิทธิพลจากการแนะน าของ Parsons งานแนะแนวจึงแพร่หลายกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบงานโรงเรียนมัธยม และชุมชนทุกแห่ง หลักส าคัญของการเลือกอาชีพของแต่ละ
บุคคลควรให้ผู้รับบริการตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลเกี่ยวกับงาน (Job Information)  

 เนื่องจากงานของ Vocational Bureau ท าให้ผู้บริหารของโรงเรียนต่างๆ ใน Boston สนใจ
บริการแนะแนว จึงเกิดงานแนะแนวในโรงเรียนในบอสตัน (Guidance Work in Boston School) ขึ้น
ในต้นปี ค.ศ. 1990 คณะกรรมการจัดการศึกษา (Board of Superintendents) ย้ าว่า การช่วยเหลือ  
ที่แน่นอนแก่นักเรียนมัธยมควรจะให้เขามีโอกาสเลือกวิชาเรียน และได้รับการแนะแนวดีพอ และ ค.ศ. 1990 

นี้ ได้เริ่มมีครูแนะแนวการศึกษาขึ้นในโรงเรียนสหรัฐเป็นครั้งแรก นับว่าเกิดครูแนะแนวพวกแรกของ
สหรัฐขึ้น หลังจากท่ีส านักงานการอาชีพแห่งนครบอสตันของ แฟรงค์  พาร์สัน ได้ผลิตครูแนะแนวขึ้น 
การแนะแนวให้ก้าวเข้าสู่วงการศึกษา ได้เริ่มมีการแนะแนวในโรงเรียน มีการตั้งต าแหน่งครูแนะแนว 
(Teacher-Counselors) ขึ้นในโรงเรียนประถมและมัธยมในบอสตัน ทั่วทุกโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือแนะแนวแก่นักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตร และการเลือกวิชาให้เหมาะสมแต่น่าเสียดายในภายหลัง
ต าแหน่งครูแนะแนว ในหลายโรงเรียนต้องยุบเลิกไปโดยปริยาย เพราะเหตุว่าครูแนะแนวเหล่านั้น
ไม่ได้รับการลดภาระเดิมในการสอน และไม่มีการจัดสรรค่าใช้สอยให้งานแนะแนว เพ่ือเป็นค่าอุปกรณ์
ต่างๆ เลย 
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 ในปี ค.ศ. 1911 นี้ กอดดาร์ด (Goddard) เป็นผู้น าเอาแบบทดสอบเชาวน์ของ บิเนท์  
เข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา งานแนะแนวต้องอาศัยการท านายพฤติกรรมของมนุษย์อย่างถูกต้อง 
การใช้แบบทดสอบจึงใช้พยากรณ์หรือชี้ว่า เขามีความถนัด ความสามารถทางไหน ควรจะท าอะไรใน
ภายหน้าจึงจะเหมาะ ยิ่งนิยมแบบทดสอบกันมากขึ้นเท่าไรก็อ านวยผลให้บริการแนะแนวมากขึ้น
เท่านั้น โรงเรียนต่างๆ นิยมใช้แบบสอบถามชนิดต่างๆ แพร่หลายขึ้น เช่น วัดความถนัดตามธรรมชาติ 
วัดความสัมฤทธิ์วัดบุคลิกภาพ (นริันดร์ จุลทรัพย์. 2551 : 26) 
 ค.ศ. 1912 ได้มีการประชุม เรื่องการแนะแนวอาชีพในระดับชาติเป็นครั้งที่ 2 ณ นครนิวยอร์ค 
ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการวางแผนจัดตั้งองค์การแนะแนวอาชีพแห่งชาติด้วย 

 ค.ศ. 1913 ริเริ่มตั้งหน่วยบริการข่าวสารการอาชีพและการเผยแพร่เรื่องแนะแนวอาชีพขึ้น 
เพ่ือมุ่งหมายจะแก้ปัญหาข้างต้น มีผู้ตั้งแหล่งข่าวสารการอาชีพขึ้นในนครบอสตัน เรียกว่า หน่วยข่าวสาร 
การอาชีพ (The Vocational Information Department) จึงมีผู้ยกย่องว่า “บอสตันเป็นนครบิดา
แห่งการแนะแนวอาชีพ” ต่อมาหน่วยนี้จึงเป็นศูนย์บริการผลิตเอกสารการอาชีพส่งให้โรงเรียนต่างๆ  

ในโรงเรียนทั้งหลายในนครนี้ ได้รับประโยชน์จากการบริการนี้อย่างยิ่งจนท าให้สภาการค้าแห่งบอสตัน 

(The Boston Chamber of Commerce) เกิดความสนใจ ได้เข้าร่วมมือส่งเสริมกิจการนี้ด้วย กิจกรรม
แนะแนวได้พัฒนาอย่างรวดเร็วพอสมควร นอกจากจัดตั้งหน่วยผลิตข่าวสารการอาชีพขึ้น เพ่ือวัตถุประสงค์
ให้เป็นหน่วยงานส่งเอกสารการอาชีพไปตามโรงเรียนต่างๆ แล้ว ในปีนี้ยังได้มีการประชุมเรื่องการแนะแนว
อาชีพระดับชาติครั้งที่ 3 ขึ้น มีการร่างธรรมนูญชั่วคราว จัดตั้งสมาคมการแนะแนวอาชีพแห่งชาติ 
(National VocationaI Guidance Association ย่อว่า NVGA) ขึ้น และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สมาคม การแนะแนวอาชีพแห่งชาติขึ้นด้วย 

 ค.ศ. 1914 ทรูแมน แอล เคลเลย์ (Truman L. Kelley) ได้บัญญัติศัพท์ “Educational 

Guidance” (การแนะแนวการศึกษา) ขึ้นและให้ความหมายว่า “การให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกวิชาและการปรับตัวในโรงเรียน” (พนม  ลิ้มอารี. 2548 : 19) 
 ค.ศ. 1951 ได้จัดตั้ง “หน่วยแนะแนวอาชีพ” (The Department of VocationaI Guidance) 
ขึ้นในนครบอสตัน และได้โอนส านักงานการอาชีพเดิมให้อยู่ในอ านาจของฝ่ายบริหารการศึกษาของ
นครบอสตันด้วย 

 ค.ศ. 1932 จอห์น เอ็ม บรีเวอร์ (John M.Brewer) ได้ให้มีหลักสูตรสอนวิชาการแนะแนวขึ้น  
ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาดผลิตนักแนะแนวออกมา จากนั้นมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อีกหลายแหล่งได้เปิดสอน
วิชาสาขาแนะแนวขึ้น จอห์น เอ็ม บรีเวอร์ มีปรัชญาส่วนตัวว่า การแนะแนวไม่ใช่การแนะน าหรือบอก
หรือบังคับให้กระท าตาม แต่เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลสามารถน าตนเองได้พยายามให้มีกิจกรรม
ในโรงเรียน ล้วนแต่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถน าตนเองได้ปรับตัวเองได้มีพัฒนาการถึงขีดสุด 

ในทุกๆ ด้าน (พนม  ลิ้มอารี, 2548: 19) 
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 จากนั้นมาการขยายตัวของการแนะแนวได้ขยายเขตกว้างขวางออกไป ทั้งการแนะแนวอาชีพ 

แนะแนวการศึกษา การแนะแนวทางด้านสังคมและส่วนตัว มีการปรับปรุงพัฒนากลวิธีของการแนะแนว
ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการให้ค าปรึกษาซึ่งเป็นขบวนการช่วยเหลือแต่ละบุคคล พบกัน 

ตัวต่อตัว เฉพาะผู้ให้ค าปรึกษากับผู้มาขอรับค าปรึกษาเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับค าปรึกษา (Client)  

ได้ข้อคิดสามารถเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น จนสามารถวาดเค้าโครงชีวิตหรือแผนอนาคตของ
ตัวเองได้อย่างเหมาะสมและตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ค.ศ. 1933 มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาอาชีพและองค์การ
คาร์เนจิ (Carnegie Corporation) ได้จัดให้มี “การประชุมระดับชาติเรื่องการอาชีพ” (The National 

Occupational Conference) เรียกย่อๆ ว่า Noc 

 ค.ศ. 1936 ได้จัดให้มีหน่วยผลิตดรรชนีนิตยสารชื่อ Occupational Index (ดรรชนีอาชีพ) 
เพ่ือเผยแพร่ให้รู้จักหนังสือและเอกสารดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อวงการแนะแนวเป็นและยังผลิตต าราวิชาการ
แนะแนวเผยแพร่ด้วย เช่น Job Satisfaction โดย Robert Hoppock และ Aptitude and 

Aptitude Testing โดย Walter V.Bingham ต่อมาได้ผลิตนักแนะแนว (Counselors) นักแนะแนว
สงเคราะห์ (Guidance Workers) ออกมามากมายล้วนแต่มีคุณภาพท างานได้ผลในระดับสูง (Professional 

Standard) ทั้งสมาคมและองค์การเกี่ยวกับการแนวแนะก็เกิดมีมากขึ้น จึงเป็นก าลังส่งเสริมให้กิจกรรม
แนะแนวพัฒนารวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ค.ศ. 1938 รัฐบาลกลาง (Federal Government) เป็นแหล่งอิทธิพลใหญ่ช่วยสนับสนุน
เพราะเห็นคุณประโยชน์ของการแนะแนว คณะกรรมการการศึกษาระดับชาติ เสนอแนะให้รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณให้แก่การอาชีวศึกษาให้มากขึ้น และเสนอให้จัดบริการแนะแนวอาชีพ (Occupational 

Outlook Service) ให้มีหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการอาชีพทั้งในและดับท้องถิ่น และระดับมลรัฐ เช่น ให้
รู้ว่าแต่ละปีตลาดต้องการบุคคลอาชีพใหญ่ๆ อะไรบ้าง อย่างละจ านวนเท่าไร สถาบันวิชาชีพใดผลิต
คนในสาขาวิชาชีพได้จ านวนเท่าไร และในปี ค.ศ. 1938 นี้เอง กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา  
(U.S Office of Education) ได้จัดตั้ง “หน่วยบริการข่าวสารและการแนะแนวอาชีพ” (Occupational 

Information and Guidance) จัดสรรงาบประมาณให้โดยอาศัยกฎหมายชื่อ George-Deen Act. ซึ่งเดิม
เป็นงบประมาณส าหรับการอาชีวศึกษาเท่านั้น แต่ได้แปรญัตติให้กินความกว้างขึ้น ใช้งบประมาณนี้
เพ่ือการแนะแนวได้เลย เป็นการเปิดช่องทางให้รัฐต่างๆใช้เงินด าเนินการด้านแนะแนวได้ 
 ในช่วงเวลา ค.ศ. 1938 และ 1939 นี้ มีหลายท่านน าวิธีการให้ค าปรึกษาต่างๆ กัน มาใช้ 
เช่น โดแนลด์ จี. แพทเตอร์สัน (Donald G. Patterson) อี.จี.วิลเลียมสัน (E.G Williamson) ใช้กระบวนการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับค าปรึกษา (Client) แล้ววิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา คาดคะเนพฤติกรรมให้ค าปรึกษา 
แล้วติดตามผล ใช้เครื่องมือบางอย่างช่วย เช่น แบบทดสอบ ทั้งสองท่านมีแนวความคิดว่า มีความจ าเป็น 
ต้องอบรมฝึกฝนผู้ท าหน้าที่แนะแนวให้มีความรู้เรื่องจิตวิทยา การวิจัย กระบวนการและวิธีการเทคนิค 
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ไม่ใช่เพียงแต่รู้ข้อมูลทางการอาชีพจากเอกสารต่างๆ ก็แนะแนวได้ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้มีปัญหา
เรื่องเกี่ยวกับการปรับตัว (ประทุม แป้นสุวรรณ, 2523: 10) ในปี ค.ศ. 1940 ได้จัดตั้ง “หน่วยบริการ
แนะแนวอาชีพ” (Occupational Outlook Service) ในกระทรวงแรงงาน (Department of Labor) 

ซ่ึงเป็นผลจากการเสนอเรียกร้องของคณะกรรมาธิการการศึกษา เมื่อปี ค.ศ. 1938 ในปีนี้ ได้มีการ 

จัดสรรงบประมาณเก่ียวกับการแนะแนวอาชีพ โดยรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา และได้มีการจัดตั้ง
บริการข่าวสารการแนะแนวอาชีพโดยได้รับงบประมาณตามกฎหมาย George Dean Act ขึ้นใน
กระทรวงศกึษา 
 ค.ศ. 1942 คาร์ล อาร์ รอเจอร์ส (Carl R. Rogers) ได้น ากระบวนการให้ค าปรึกษาแบบให้ผู้รับ
ค าปรึกษาได้ส ารวจสภาวะของตัวเอง แล้วมองเห็นลู่ทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้มาใช้ 
 ค.ศ. 1946 สมาคมอาชีพแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Vocational Association)  

ได้มีส่วนผลักดันรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายฉบับหนึ่ง ชื่อ George-barden Act ก าหนดให้
รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณส าหรับเงินเดือนต าแหน่งศึกษานิเทศก์แนะแนว (Guidance Supervisors) 

และนักแนะแนว (Guidance Counselors) เพ่ือปฏิบัติงานการแนะแนวประจ าท้องถิ่นและให้มลรัฐ
จัดบริการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาของสหรัฐ (U.S. Office of 

Education) ได้มีส่วนช่วยด้านการแนะแนวอย่างมาก โดยรวบรวมและสนับสนุนการเก็บสถิติเกี่ยวกับ
การแนะแนวในโรงเรียน จัดพิมพ์คู่มือเอกสารแนะแนวมหาวิทยาลัยเริ่มตื่นตัวในการสอนวิชาการแนะแนว 
เนื่องจากรัฐบาลอเมริกาการสนับสนุนให้งบประมาณแก่มลรัฐต่างๆ และท้องถิ่นต่างๆ ปรากฏว่า   
ปี ค.ศ. 1949 นี้ มีมหาวิทยาลัยกว่า 1,000 แห่ง ได้จัดสอนวิชาการแนะน าขึ้นปรากฏว่า 24 มลรัฐ
ออกประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการอบรมวิชาแนะแนว 

 

สิ่งที่ช่วยให้การแนะแนวของประเทศสหรัฐอเมริกาก้าวหน้า 
 1. ความเจริญทางด้านจิตวิทยา ระยะนั้นจิตวิทยาก าลังเจริญ มีหลักวิธีการที่ให้ผลแน่นอน
ขึ้น จึงช่วยให้การวินิจฉัยคุณสมบัติของตนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จิตวิทยายังเป็นอุปกรณ์ช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของบุคคล และส่งเสริมพัฒนาการของคนได้ผลดียิ่ง  
 2. การค้นคว้าเรื่องเด็ก (Child Study) มีการวิจัยค้นคว้าทั้งเรื่องของเด็กและผู้ใหญ่ 
มหาวิทยาลัยเยล มหาวิทยาลัยไอโอวา และมหาวิทยาลัยชิคาโก ได้จัดตั้งสถาบันการค้นคว้าเรื่องเด็ก 

(Child Study Institute) ขึ้น ผลของการวิจัยค้นคว้าย่อมมีประโยชน์ในการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว 

 3. วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ (Social Science) ก าลังก้าวหน้า มีการศึกษาค้นคว้า 
วิจัย อิทธิพลของสิ่งต่างๆ ที่ท าให้คนเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสิ่งแวดล้อมของสังคม   

 4. ความเจริญทางด้านวิชาสุขภาพจิต (Mental Hygiene) เป็นก าลังหนุนอีกแรงหนึ่ง  
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 5. การพัฒนาการทดสอบช่วยให้การแนะแนวการศึกษาก้าวหน้า นักการศึกษาชื่อ Horace 

Mann เสนอให้ปฏิวัติการสอบด้วยวิธีปากเปล่ามาเป็นการสอบข้อเขียน เมื่อ ค.ศ.  1850 เขาได้น า
ข้อบกพร่องมาแจกแจงให้เห็นจริง จึงมีการหันมาใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบอัตนัยกันในเวลาต่อมาครั้น 
ค.ศ.1890 นักศึกษาชื่อ เอดจ์เวิธ (Edgeworth) ได้ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของข้อสอบแบบอัตนัย (Essay 

Examination) ว่า ขาดคุณภาพและความยุติธรรม ท าให้นักศึกษาหาทางแก้ไข 

  ธอร์นไดค์ (Thondike) แห่งสหรัฐอเมริกาได้เขียนต าราเล่มแรกในอเมริกาว่าด้วยการวัด
คุณสมบัติทางสมองของเด็ก เมื่อ ค.ศ. 1904 ส่วนในประเทศฝรั่งเศส อัลเฟรต บิเนท์ (Alfred Binet)  
ได้เริ่มใช้แบบสอบ เชาวน์ปัญญาเมื่อ ค.ศ. 1905 ธอร์นไดค์ ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งวิธีการ
วัดผลการศึกษาแผนใหม่” ในอเมริกา ต่อมามีผู้สร้างข้อสอบที่มีคุณภาพและทันสมัยขึ้นมากมายใน
ยุโรปตื่นตัวสนใจการวัดสอบคุณลักษณะทางสมอง (Mental Measurement) ค.ศ. 1928 ผู้ผลิต
ข้อสอบแบบมาตรฐาน (Standardized Test) และแบบกึ่งมาตรฐาน (Semi Standardized Tests) 
เป็นจ านวนถึง 1,300 ฉบับ ถึง ค.ศ. 1940 มีเพ่ิมขึ้นเป็น 2,600 ฉบับ การวัดผลก้าวหน้าขึ้น มีข้อสอบ
สารพัดอย่าง เช่น แบบทดสอบเชาวน์ แบบทดสอบความถนัด แบบทดสอบบุคลิก แบบทดสอบปรนัย 
นับว่าเป็นแบบทดสอบมีประโยชน์ต่อการคัดเลือกผู้สมัครงาน การปรับปรุงการเรียนการสอน และ  

การแนะแนว 

  ไรซ์ (Rice) เป็นนักวัดผลการศึกษาแผนใหม่คนแรก เขาเป็นเจ้าของนิตยสาร Forum  

จึงจูงใจคนได้มาก เขาไปทดสอบนักเรียนหลายโรงเรียนในสหรัฐ แล้วแถลงผลแก่กรรมการบริหาร
การศึกษา (Department of Superintendence) เมื่อ ค.ศ.1897 นับว่าเป็นบุคคลส าคัญที่ท าให้
นักศึกษาเอาใจใส่วิธีการวัดผลแบบวิทยาศาสตร์ และเป็นยุคที่มีการใช้กลวิธีวิทยาศาสตร์เข้าไปสู่
การศึกษา (Scientific Movement in Education) ต่อมาศึกษาธิการประจ านิวยอร์ค ชื่อ Maxwell 
(แมกเวลล์) ใช้อายุเป็นหลักแทนชั้นเรียนเรียกว่า “Age Grade” ตลอดจนหาวิธีคัดแยกนักเรียน 

สมองต่ าไปเรียนในโรงเรียนพิเศษ ซึ่งเรียกว่า Child Guidance Chilies 

 6. มีสมาคมต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้การแนะแนวอาชีพเจริญขึ้น เช่น สมาคมการศึกษา
แห่งชาติ (The National Education Association เขียนว่า N.E.A.) สมาชิกประกอบด้วยผู้บริหาร 
ครูอาจารย์ในสถาบันต่างๆ ได้ผลิตต าราเกี่ยวกับการแนะแนว สมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา 
(The America Psychological Association) ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมีอาชีพแนะแนว 

 ที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า เดิมทีการศึกษาชั ้นมัธยมของสหรัฐอเมริกามุ่งไปสู่
มหาวิทยาลัยอย่างเดียว ใครเรียนไม่ไหวก็เพียงแต่แนะว่าอย่าไปเรียนต่อ ให้ออกไปหางานท าแต่ตอนนั้น
นักเรียนมัธยมยังไม่มากนัก งานก็หาท าได้ง่าย ครั้นนักเรียนมัธยมมากขึ้น นักเรียนประเภทต้อง
ออกไปหางานท าก็มีมากข้ึน จึงเกิดปัญหานักศึกษาว่างงาน ท างานไม่เป็น ไม่รู้จักหางาน ปัญหานี้ 
จึงเป็นปฐมเหตุให้มีการแนะแนวอาชีพในสหรัฐขึ้นเป็นครั้งแรก และในระยะแรกก็มีเพียงการแนะแนว
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อาชีพอย่างเดียวเท่านั้น และก็ไม่มีเทคนิคหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพแต่อย่างใด เพียงแต่ครูอาศัย
ประสบการณ์ บอกให้นักเรียนปฏิบัติตามที่ครูบอก ซึ่งครูก็บอกไปตามความคิดเห็นของตนโดยอัตโนมัต 

ไม่มีแบบทดสอบ เครื่องมือวิเคราะห์วิจัย เทคนิคในการสัมภาษณ์ให้ค าปรึกษาแต่อย่างใด ใช้วิธี
แนะน าก่อนมีการแนะแนวนั้นเอง ครั้นระยะต่อมามีผู้นิยมเรียนมัธยมศึกษากันมากขึ้นเพราะเป็นยุคที่
คิดกันว่า การศึกษาชั้นมัธยม จ าเป็นส าหรับทุกคนไมใ่ช่เฉพาะ ผู้ที่เตรียมจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ต่อไปเท่านั้น ตอนที่นักเรียนจบชั้นมัธยมเท่ากันเดินมาถึงทางหลายแพ่ง จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย 

หรือไปประกอบอาชีพ หรือไปทางไหน ใครจะช่วยบอกช่วยแนะ การแนะแนวจึงเป็นบริการ 

ที่จ าเป็นต้องมีขึ้นในโรงเรียนทันที ในโรงเรียนส่วนมากมักเรียกบริการแนะแนวว่า “Pupi Personnel 

Sevices” เมื่อวงการตอบรับการแนะแนวเข้ามาเป็นกิจอันพึงท า เพ่ือประโยชน์แก่เยาวชนแล้ว  

ได้พัฒนาเจริญก้าวหน้า ขยายตัวเบ่งบาน รุดหน้าไป ได้กลายเป็นการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

เชื่อมต่อเนื่องกันจนเกือบจะแยกไม่ออก เมื่อการแนะแนวอาชีพให้คุณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ผลแล้ว  

ก็ท้าทายให้เจ้าหน้าที่การศึกษา และโรงเรียนคิดถึงการแนะแนวการศึกษาตามมาด้วย ข้อเท็จจริง
ความส าเร็จของนักเรียน นักศึกษา ย่อมเกี่ยวโยงกับการศึกษาเบื้องต้น และวิชาชีพในล าดับต่อไป  

การแนะแนวที่สมบูรณ์จงควรเป็นการแนะแนวทั้งการศึกษาและอาชีพเชื่อมโยงกันด้วย ต่อมาเห็นว่า 

การศึกษา การอาชีพ และเรื่องส่วนบุคคลมีเหตุผลผูกพันเกี่ยวโยงกันเป็นอันมากจึงเห็นควรน าเอา    

การแนะแนวปัญหาส่วนตัวผนวกเข้าไปด้วย 

 นับแต่ 70 ปีที่แล้วเป็นต้นมา การแนะแนวในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้น
ตามล าดับ และได้เข้าไปมีบทบาทส าคัญยิ่งในระบบการศึกษาของเขา เป็นเพราะพัฒนาของวิชาการ
ด้านต่างๆ เช่น การทดสอบสุขภาพจิต จิตวิทยา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ เป็นปัจจัยช่วย
สนับสนุนให้การแนะแนวรุดหน้า ประกอบกับภาวะแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เช่น 

เยาวชนหางานท าไม่ได้ บิดามารดาไม่มีเวลาอบรมบุตรนักเรียนนักศึกษาทวีจ านวนมากขึ้น ความสับสน
และเพ่ิมพูนของวิชาต่างๆ ช่วยบีบบังคับผลักดันให้การแนะแนวมีความส าคัญยิ่งขึ้น เพราะเป็นเครื่องมือ
คลี่คลายปัญหาให้เบาบางลง 
 ที่ว่าการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมมีสิ่งผลักดันทางอ้อมให้เกิดขึ้น สิ่งส าคัญ คือ จ านวน
นักเรียนทวีมากขึ้น ส่วนใหญ่เตรียมฝึกฝนอาชีพเพ่ือออกไปท ามาหากิน มีส่วนน้อยจะขึ้นไปเรียน
มหาวิทยาลัย การแนะแนวอาชีพจึงมีความจ าเป็นตั้งแต่ระหว่างเขายังเรียนอยู่เป็นธรรมดา ยิ่งมี
จ านวนนักเรียนมาก ก็ย่อมจะมีความแตกต่างในเรื่องความถนัด ความสามารถ ความสนใจ ฐานะ
เศรษฐกิจมากเป็นเงา ตามตัว จึงจ าต้องมีบริการแนะแนวเป็นแสงสว่างส่องทางให้แต่ละคนรู้สภาพ
ฐานะของตัวเอง เพ่ือเลือกวิชาชีพหรือทางอาชีพที่เหมาะสม วิชาการในหลักสูตรมีมากขึ้น เพราะ
วิชาการเจริญขึ้นท าให้ล าบากยุ่งยากต่อการเลือกเรียนแก่นักเรียน บริการแนะแนวจะช่วยให้นักเรียน



                                                                                                            33 
 

สามารถเลือกว่าเรียนได้อย่างเหมาะสม จ านวนอาชีพก็มีมากข้ืน ยากแก่การเลือกและตัดสินใจ จึงต้อง
อาศัยการแนะแนว 

 ปัจจุบันนี้ วงการแนะแนวของสหรัฐอเมริกาก้าวหน้าไปมาก ถือเป็นความจ าเป็นและมีอยู่ใน
วงการต่างๆ ไม่เฉพาะในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย แม้ในโรงงาน โรงพยาบาลและสถาบันต่างๆ ก็ม ี

ผู้แนะแนว และถึงกับมีผู้ตั้ง Clinic แนะแนวขึ้นเพ่ือให้บริการ เวลานี้เขามีอุปกรณ์และวิธีการที่มี
มาตรฐานมาก เขาถือว่าเทคนิคในการให้ค าปรึกษา (Counseling) และเทคนิคในเรื่องการทดสอบ 

(Testing) เป็นหลักส าคัญในการที่จะให้ผลงานการแนะแนวมีประสิทธิภาพ มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Method) ยิ่งขึ้น และขณะนี้ขบวนการให้ค าปรึกษาได้พัฒนามากขึ้นจนกระทั่งถือกันว่า 

การให้ค าปรึกษาเป็นหัวใจของบริการแนะแนว ฉะนั้นผู้ที่จะเป็นนักแนะแนวจะต้องผ่านการศึกษา
อบรมหลักการให้ค าปรึกษาเสียก่อน บริการอ่ืนๆ ของการแนะแนวก็ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก 

การแนะแนวในปัจจุบันครอบคลุมถึงการแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวด้าน
ส่วนตัวและสังคม  

 

กิจการแนะแนวในประเทศต่างๆ  
 

ประเทศ การด าเนินกิจกรรมแนะแนว 

1. ออสเตรีย ค.ศ. 1959 ได้มีกิจกรรมสนับสนุนการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนโดยได้มีการ
จัดพานักเรียนไปดูโรงงานและโรงอุตสาหกรรมต่างๆ  

ค.ศ. 1960 นี้ โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนฝึกหัดครูในภาคออสเตรียเหนือได้
เริ่มทดลองใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Tests) เป็น ครั้งแรก 

โดยการทดลองใช้แบบทดสอบคัดเลือก (SchooI Admission Tests) ส าหรับเด็ก
อายุ  6 ปี และ 10 ปี เป็นเวลาหลายปี ปรากฏว่าแบบทดสอบใช้การได้ผลดี 
จนมีการใช้เป็นข้อสอบคัดเลือกกันอย่างกว้างขวาง 
ค.ศ. 1961 กระทรวงศึกษาธิการประเทศออสเตรีย ได้ให้ความส าคัญกับงาน  

แนะแนว  โดยได้พิมพ์จุลสารเผยแพร่การแนะแนวชุด “โรงเรียนและอาชีพ”  
2. ราชอาณาจักร
กัมพูชา (เขมร) 

มีการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกงาน (Apprenticeship Centers) ขึ้น เพ่ือให้เด็ก
ที่ส าเร็จประถมศึกษาท างานในบ้านเกิดของตน เนื่องจากเด็กที่จบประถมศึกษา
เข้าไปคับคั่งกันในเมืองหลวง และเพ่ือพัฒนาอาชีพทางการช่างและเกษตร 

3. ศรีลังกา ได้ด าเนินการส่งเสริมการแนะแนวอาชีพอย่างจริงจัง มีการคัดเลือกบุคคลเข้า
อบรมให้เป็นคูรแนะแนว (Teacher counselors) และครูทั่วไปนิยมใช้
ระเบียนสะสมกันมากข้ึน 
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ประเทศ การด าเนินกิจกรรมแนะแนว 

4. โคลอมเบีย เริ่มด าเนินการส ารวจความถนัดทางอาชีพของนักเรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 และ 6 และ ส ารวจความสามารถของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 

และได้จัดท าหนังสือแนะแนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยออกเผยแพร่ 
5. เชโกสโลวาเกีย ด าเนินการเตรียมอาชีพให้แก่นักเรียน  โดยส่งเสริมให้มีการฝึกงาน 

(Apprenticeship) ในบริษัทห้างร้าน เมื่อจบการศึกษาปีที่ 9 โดยการฝึกงาน
เป็นเวลา 2 หรือ 3 ปี ตามกฎหมายการฝึกงาน (Apprenticeship Act) ระบุ
ให้ทุกบริษัทจัดการฝึกงานให้แก่นักเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. เอกวาดอร์ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความส าคัญกับบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

โดยมีการค้นคว้าท าระเบียนประจ าตัวนักเรียน (Individual Record Cards) 

ระเบียนส าหรับนักเรียนประถมมีบันทึกรายการเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ 

สังคมชีวประวัติ และลักษณะบุคลิกภาพ เพ่ือให้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเมื่อนักเรียนขึ้นไปสู่มัธยม ซึ่งมีระเบียนอีกฉบับหนึ่ง บันทึกเกี่ยวกับ
สุขภาพ ความสูง น้ าหนัก ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และลักษณะ
บุคลิกภาพ 

7. ฟินแลนด์ ด าเนินการส ารวจนักเรียนประถมเพ่ือการแนะแนวในการศึกษาต่อในระดับ
มัธยม เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบความถนัดความสามารถของนักเรียนก่อน
พิจารณา ว่าจะให้เรียนต่อทางไหน ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษามัธยมต่อตรง
ตามอัตภาพ ความถนัดของตน โดยการออกเป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 

1960 นับว่าเป็นกิิจการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่ก้าวหน้าต่อไปอีกขั้น
หนึ่ง 

8. ปานามา ด าเนินการจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ในปี ค.ศ.1959 ปรากฏว่า 
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงได้ด าเนินการจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพใน
โรงเรียนมัธยมสายสามัญ  และอาชีพ และมีการฝึกเจ้าหน้าที่แนะแนวเพ่ืองานนี้ 
ต่อไปด้วย 
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ประเทศ การด าเนินกิจกรรมแนะแนว 

9. สวีเดน ด าเนินการเลือกวิชาเรียนและแนวอาชีพในโรงเรียนมัธยมแบบประสม ซึ่งมีการ
ร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน และสถาบันอาชีพภายนอก โดยแนะแนวให้นักเรียน
ได้ทราบลักษณะอาชีพประเภทต่างๆ  โดยจัดไว้ในชั่วโมงการสอน  
คณะกรรมการอาชีพ (Labour Market Board) ได้จัดท าประชาสัมพันธ์งาน
แนะแนว  เช่น ปทานุกรมอาชีพ จุลสาร และแผ่นปลิวเกี่ยวกับอาชีพ        
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนให้ได้ รู้ เรื่องเกี่ยวกับการแนะแนว  อีกทั้ง               
การแนะแนวรายบุคคลท าให้นักเรียนมีความรอบรู้ เรื่องการอาชีพและวิชาชีพ
กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รู้ถึงโอกาสและแหล่งงาน ตลอดจนความถนัดที่ตนมี
อยู่เป็นอย่างดี 

10.พม่า ด าเนินการน าระเบียนสะสมมาใช้ เพ่ือบันทึกรายการข้อมูลส าหรับการแนะแนว
การศึกษา มีการอบรมครูให้รู้จักใช้ระเบียนสะสม การใช้บัตรรายงานการเรียน 

เพ่ือแสดงผลการเรียนประจ าสัปดาห์และประจ าเดือน 

11. อังกฤษ นักจิตวิทยาการศึกษาได้รับมอบหมายจากผู้รับผิดชอบทางการศึกษาให้ไป
เยี่ยมนักเรียนตามโรงเรียน เพ่ือช่วยแก้ปัญหาของนักเรียน ด้วยวิธีแนะแนว  

  

 กิจกรรมแนะแนวในแต่ละประเทศดังปรากฏในตารางข้างต้น  จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศ
จะเริ่มต้นจากการแนะแนวอาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละประเทศให้ความส าคัญกับการมีงานท าของ
ประชากร  เมื่อผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพยังอยู่ในวัยเรียน  ดังนั้นการแนะแนวทางการศึกษาจึงเกิดขึ้นตามมา  
ด้วยเหตุผลที่ว่า ผู้ที่จะเลือกอาชีพ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่ตนเองเลือก  
รวมถึงมีทักษะในอาชีพที่ตนเองสนใจ และต้องการประกอบอาชีพที่ตนเองเลือกในอนาคต             
ซึ่งกระบวนการของการส ารวจตนเอง  ส ารวจอาชีพ ประกอบกับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะ
ของระเบียนสะสม  ซึ่งจะน ามาซึ่งการรู้จักตนเองว่าตนเองมีความถนัด  ความสนใจในด้านใด  ซึ่งจะ
น าไปสู่การเลือกอาชีพในอนาคต    
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ประวัติการแนะแนวในประเทศไทย 

 กิจกรรมของงานแนะแนวในประเทศไทย ได้กระท ากันมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ว่าปฏิบัติ
อย่างถูกต้องนั้นยังใหม่อยู่มาก 

 ประวัติการพัฒนาการแนะแนวของไทยที่จัดเป็นรูประบบนั้น เห็นจะเพ่ิงเริ่มประมาณ  

30 กว่าปีมานี้เอง คือ เมื่อ พ.ศ. 2491 ได้มีการด าริจัดตั้ง “กองการศึกษาประชากร” ขึ้นในกรม
วิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (วัชรี ทรัพย์มี, 2531) ให้มีหน้าที่โฆษณาให้ประชาชนเห็นคุณค่าของ
การศึกษา แนะน าการศึกษาและอาชีพ จัดทัศนศึกษา ให้การศึกษาทางวิทยุและหนังสือพิมพ์และจัด
โรงเรียนเด็กพิการ ตลอดจนตั้งส านักงานให้ผู้ปกครองมาติดต่อรับค าแนะน าเกี่ยวกับเลือกแนวทาง
ศึกษาและอาชีพของเด็ก 

 พ.ศ. 2491 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เริ่มให้มีวิชาแนะแนวขึ้น 

 พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธิการสนใจการแนะแนวจึงส่งข้าราชการครูไปศึกษาดูงาน   

แล้วน ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ในระยะนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักกันดีนัก 

 พศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อ “กองการศึกษาประชากร” เป็น “กองเผยแพร่การศึกษา” และได้
ประกาศพระราชกฤษฎีการจัดวางระเบียบราชการกรมวิชาการให้กองเผยแพร่การศึกษา แบ่งออกเป็น 

2 แผนก คือ แผนกเผยแพร่การศึกษา กับ แผนกแนะน าการศึกษาและอาชีพ (ราชกิจานุเบกษา, 2495: 

เล่ม 69) ซึ่งมีบริการแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ นับว่ากระทรวงศึกษา 

ได้เริ่มวางหน่วยงาน เพ่ือการพัฒนากิจการแนะแนวขึ้นแล้ว 

 ในช่วงนั้นกรมอาชีวศึกษา ได้จัดตั้ง “กองส่งเสริมอาชีพ” ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2495 โดยมีวัตถุประสงค์จะปรับปรุงกิจการด้าน
อาชีวศึกษากองนี้ ได้แยกออกเป็น 2 แผนก คือ “แผนกตรวจสอบและแนะน า” กับ “แผนกอาชีว 
สงเคราะห์” ซึ่งมีรูปแบบงานที่เกี่ยวข้องกับบริการแนะแนวอาชีพเป็นอย่างมาก “แผนกตรวจสอบและ
แนะน า” มีหน้าที่โดยตรงซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและให้ค าแนะน าปรึกษาในการแนะแนวเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพการเลือกเรียนวิชาชีพให้แก่นักเรียน ได้จัดท าแบบทดสอบต่างๆ 

ขึ้น จัดพิมพ์แบบทดสอบความสามารถของนักเรียนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแนะแนวการศึกษา และ
อาชีพได้ถูกต้องและอีกแผนกหนึ่งคือ “แผนกอาชีวสงเคราะห์” มีหน้าที่จัดหางานให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาให้มีรายได้เพ่ือเป็นทุนการศึกษา ตลอดจนเป็นการฝึกงานให้แก่นักเรียน
ในระหว่างฤดูร้อน เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการท างาน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และให้
นักเรียน มีโอกาสส ารวจตนเองเกี่ยวกับอาชีพ ความรู้สึกที่มีต่องานต่างๆ รวมทั้งรู้จักค่าของเงินด้วย  

นอกจากนั้นมีการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เผยแพร่ เช่น “แผนภูมิแนะแนวทางประกอบ
อาชีพ” วิเคราะห์งานอาชีพ “การวิเคราะห์ตนเองเพ่ือศึกษาต่อ” 
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 ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการวางแผนส่งเสริมกิจการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพขึ้น 
ในกรมวิชาการ ใน พ.ศ. 2495 นั้น ท าให้หน่วยงานในวงราชการหลายแห่งเริ่มให้ความสนใจในเรื่อง
การแนะแนว เช่น กรมวิสามัญศึกษาและกรมอาชีวศึกษาก็ก าลังสนใจในเรื่องการแนะแนวอาชีพ 
(Vocation Guidance) อยู่ แต่ในระยะนั้นเรื่องการแนะแนวยังเป็นวิชาใหม่ มีลักษณะค่อนข้างจะ
ลึกลับอยู่ ยังไม่ได้บัญญัติศัพท์ค าว่า “แนะแนว” ขึ้นใช้ ยังไม่เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งแก่บรรดานักบริหาร 
ศึกษาธิการ อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ การแนะแนวจึงไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ในระยะ 5 ปีแรก  
แห่งการริเริ่มจึงค่อยๆ คืบเคลื่อนไปอย่างช้าๆ แต่อย่างไรก็ถือว่าการแนะแนวเริ่มมีบทบาทส าคัญ  
เริ่มเผยแพร่จริงจังตั้งแต่ พ.ศ. 2495 

 ใน พ.ศ. 2496 ได้ตั้งสถานีวิทยุศึกษาขึ้นเป็นเครื่องมือให้กองเผยแพร่การศึกษา 

ได้สอดแทรกงานแนะแนวไว้ในรายการต่างๆ และได้ขยายการจัดการเกี่ยวกับการแนะแนวขึ้นด้วย 

 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 UNESCO ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงการศึกษา เช่น โรงเรียน
แบบประสม  ซึ่งมีการสอนหลายแขนงวิชาในโรงเรียน เช่น การช่าง การพาณิชย์ การเกษตร การเรือน 
รวมกับวิชาสามัญเดิมท าให้เกิดปัญหาที่นักเรียนจะเลือกแขนงวิชาให้เหมาะกับตน รวมทั้งมีปัญหา
เรื่องการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วย ฉะนั้น จึงต้องใช้บริการแนะแนวเข้ามาช่วย พ.ศ. 2496 นี้
ได้มีการทดลองจัดบริการในโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ซึ่งเป็นโรงเรียนแบบประสม (Comprehensive High School) เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนในการเลือก
สายการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสมได้เหมาะสม บริการแนะแนว ที่จัดขึ้นครั้งแรก
ที่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เรียกว่า “ห้องศึกษาสงเคราะห์” (Guidance Room) เพราะยังไม่ได้
บัญญัติศัพท์ค า “แนะแนว” ขึ้น ใช้ได้เปิดบริการให้ค าปรึกษาหรือเกี่ยวข้องกับการเลือกเรียนต่างๆ 
มีการใช้แบบทดสอบวัดเชาวน์ปัญญาของนักเรียน ต่อจากนนั้นก็มีโรงเรียนต่างๆ หลายแห่งโดยเฉพาะ
โรงเรียนกรมวิสามัญในพระนคร ได้เริ่มสนใจมากขึ้นตามล าดับ แต่ก็ขาดผู้สนับสนุนอุปกรณ์ ความเข้าใจ
ทางวิชาการและเทคนิคการแนะแนวกิจการแนะแนวจึงล้มลุกคลุกคลานอยู่นาน 

 โครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสมได้ส่งครูไปอบรมที่แคนนาดาหลายรุ่น กรมสามัญได้จัด
โครงการพัฒนาแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดกรมนี้ด้วย โรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญได้
เริ่มให้ใช้ระเบียนสะสม (Cumulative Record) ในโรงเรียนต่างๆ แต่ไม่เป็นผลส าเร็จ เลิกรากันไป
โดยปริยาย เพราะความผิดพลาดไม่รอบคอบและความไม่ฉลาดพอของผู้เริ่ม เพียงแต่ส่งแบบพิมพ์
แจกจ่ายไปให้ตามโรงเรียนแบบนั้นก็คงไม่สะดวกที่จะใช้ ไม่ได้มีการเรียกครูมาอบรมแนะน าให้เข้าใจ 
ให้แต่งานเพ่ิม แต่ไม่ได้เพ่ิมตัวบุคคลที่จะท างาน ให้ครูประจ าชั้นซึ่งมีงานล้นมืออยู่แล้วเป็นผู้ท า 

 คณะศึกษานิเทศก์ของกรมฝึกหัดครู ได้แนะน านักเรียนเกี่ยวกับการเลือกอาชีพที่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาในปีนี้ด้วย 
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 นอกจากนี้กองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษาได้สร้างแบบทดสอบ เพ่ือใช้ในการแนะแนว 
เช่น ข้อสอบทดสอบสติปัญญา แบบส ารวจความสนใจ ข้อทดสอบบุคลิกภาพ ข้อทดสอบความถนัด
ทางช่าง (Mechanical Aptitude Test) ได้เริ่มงานแนะแนวเมื่อ พ.ศ. 2496 ขณะนั้น ดร.แนม      
บุญสิทธิ์ เป็นหัวหน้ากองได้เป็นผู้ทดลองท าแบบทดสอบและแบบส ารวจต่างๆ ใช้ทดลองกับนักเรียน
ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา เช่น ที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ และ พ.ศ. 2496 ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์         
สุขวิทยาจิตเป็นองค์การรัฐบาล สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถานที่ที่ให้บริการ
ตรวจรักษาเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาทางอารมณ์ และความประพฤติไม่เหมาะสม ศูนย์ฯนี้ตั้งขึ้นมา
เมื่อปี พ.ศ. 2496 ด้วยความร่วมมือ ขององค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความเห็น
พ้องต้องกันว่า  การส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนเพ่ือมิให้กลายเป็นโรคจิต โรคประสาท และ       
ลดอัตราผู้ป่วยประเภทนี้ลงได้นั้น ต้องอาศัยการป้องกันมิให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตเสียแต่ในขั้นต้น และ         
การป้องกันนี้มีความส าคัญเท่าเทียมกับการรักษา 
 ฉะนั้น เด็กและเยาวชนที่จะมารับบริการตรวจรักษา และรับค าแนะน าได้เมื่อมีปัญหาเหล่านี้ 
เช่น เด็กเจริญเติบโตช้ามีความประพฤติไม่สมวัย เรียนหนังสือไม่ได้ เรียนไม่ดีหรือเรียนเลวลงกว่าที่
เคยเป็น มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม เช่น เกเร ลักขโมย พูดปด หนีโรงเรียน เป็นเด็กเจ้าอารมณ์ 
โกรธง่าย ลงมือลงเท้า อิจฉาตาร้อน ติดอ่าง นอนละเมอ มีความประพฤติที่ติดเป็นนิสัยไม่เหมาะสม 
เช่น ดูดนิ้ว กัดเล็บ ถอนผม ปัสสาวะรดที่นอน เป็นต้น มีความประพฤติแปลกๆ แบบโรคจิต โรคประสาท 
เช่น หวาดกลัว ไม่เข้าเพ่ือนฝูง นั่งฝัน เหม่อซึมเศร้ากระสับกระส่ายอยู่ไม่สุข มีความประพฤติแปลกๆ 
ภายหลังการเจ็บป่วยเป็นโรคทางสมอง เช่น หลังจากป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 

 ศูนย์สุขวิทยาจิตมีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน โดยให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
สุขภาพจิตและปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์ โดยอาศัยสื่อมวลชน เช่น เสนอบทความ
ทางวิทยุ อภิปรายทางโทรทัศน์ ปาฐกถา และอนุสารเกี่ยวกับปัญหาเด็ก 

 ศูนย์สุขวิทยาจิตที่ท าการศึกษาอบรมเรื่องสุขภาพจิต และวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น จิตวิทยา
ด้านพัฒนาการของเด็ก จิตวิทยาการคลินิก แก่ แพทย์ พยาบาล ครู และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 

 ศูนย์สุขวิทยาจิตท าหน้าที่ศึกษาและวิจัยเรื่องต่างๆ ที่ให้ความรู้ในเรื่องพัฒนาการของเด็ก
ปัญหาสุขภาพจิตและวิธีการที่น ามาใช้ตรวจสอบและรักษาเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา และความประพฤติ
ไม่เหมาะสม 

 เด็กหรือเยาวชนผู้มีปัญหาจะได้พบกับ จิตแพทย์ และ นักจิตวิทยา เพ่ือการตรวจด้วย       
การเล่น การทดสอบทางจิตวิทยา และการสัมภาษณ์ เพ่ือทราบถึงอารมณ์ นิสัยใจคอ ความสามารถ
ทางปัญญา ทัศนะของเขาต่อปัญหา ต่อบิดามารดา หรือผู้ปกครองและต่อสภาพแวดล้อม 
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 บริการเช่นเดียวกันนี้มีอีกหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลประสาท พญาไท โรงพยาบาลนิติจิตเวช 
อ.ตลิ่งชัน โรงพยาบาลประสาทไวทโยปถัมป์ สมุทรปราการ โรงพยาลศรีธัญญา นนทบุรี โรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา 
 สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้บริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
ประชาชนทั่วไปในปัญหาสุขภาพจิต  
 โรงพยาบาลประสาท ได้น าวิธีการรักษาคนไข้โดยให้ท างาน (Occupational Therapy) มาใช้
กับคนไข้ของโรงพยาบาล 

 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาท าแบบสอบเชาวน์นี้ขึ้นใช้ส าหรับเด็กอายุระหว่าง 7-12 ปี 
ได้ดัดแปลงแบบทดสอบของ Stanford-binet และ Wechsler มาใช้กับเด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี  
ได้น าแบบทดสอบของ Rorschach กับ T.A.T. มาใช้กับคนไข้ 

 พ.ศ. 2497 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะส่งเสริมกิจการแนะแนวให้กว้างขวางและเป็น
ปึกแผ่นยิ่งขึ้น จึงโอน “กองเผยแพร่การศึกษา” จากกรมวิชาการไปสังกัดส านักงานปลักระทรวง
ศึกษาธิการและเปลี่ยนชื่อ “แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ” พร้อมกับบัญญัติศัพท์ค าว่า  
“การแนะแนว” (จากค าว่า Guidance) 
 ในปีนี้เอง กองแรงงาน สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ได้จัด “บริการแนะแนว
อาชีพ” ขึ้น 

 แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกองเผยแพร่การศึกษา เริ่มส่งเสริมกิจการแนะแนว
กว้างขวางเป็นปึกแผ่นขึ้น ได้เริ่มต้นแนะแนวอย่างกว้างๆ ก่อน เช่น แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในสถาบัน
ที่สูงขึ้นไป ปี พ.ศ. 2497 นี้เอง ได้เริ่มเผยแพร่การแนะแนวเป็นรูปเอกสาร ได้จัดพิมพ์ “คู่มือ         
แนะแนวทางศึกษา” เพ่ือชี้แนวทางการศึกษาต่อระดับต่างๆ ได้รับความสนใจจึงพิมพ์แจกทุกปี           
จนปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2506 ได้พิมพ์หนังสือประเภทนี้ขึ้นถึง 30,000 ฉบับ 

 วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน (ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา) ได้จัดให้มีการประชุม
ครูใหญ่โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์ ที่สังกัดกรมวิสามัญศึกษา (ปัจจุบันเป็นกรมสามัญศึกษาได้มี 
การบรรยายเรื่องการแนะแนวที่ประชุมได้เสนอแนะให้มีการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมด้วย 

 กองแรงงาน กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย เริ่มบริการแนะแนวอาชีพมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2497 บริการหางานให้นักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน 

 พ.ศ. 2501 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยก าหนดให้วิชาแนะแนวเป็นวิชาบังคับของคณะครุศาสตร์ 
 พ.ศ. 2503 เป็นปีที่กรมแรงงานเริ่มด าเนินงานแนะแนวอาชีพจริงจัง เพ่ือช่วยเหลือแนะน า
ผู้ที่หางาน นักเรียนนักศึกษาท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ การเตรียมตัวเข้าท างาน การฝึกอาชีพ
และได้ผลิตเอกสารเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพไว้หลายอย่าง โดยแบ่งส่วนงานต่างๆ ออกเป็นดังนี้ 
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 1 บริการจัดหางานให้นักเรียนท า 
 2. บริการแนะแนวอาชีพ 

 3. บริการสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย 

 4. บริการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงาน 

 5. บริการจัดอาชีพ 

 6. จัดท าโครงการประเมินแรงงาน 

 7. บริการศูนย์ฝึกอาชีพที่ดินแดง 
 พ.ศ. 2503 มีนโยบายที่จะส่งเสริมบริการแนะแนวให้ดีขึ้น ในโรงเรียนต่างๆ กองเผยแพร่
การศึกษาได้จัดสัมมนาแนะแนวการศึกษาและอาชีพขึ้น ซึ่งนับเป็นครั้งแรกโดยเชิญผู้ที่มีความรู้       
ทางแนะแนว ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแนะแนวมาร่วมประชุมกันเป็นจ านวนมาก  

เพ่ือร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานพัฒนากิจการแนะแนว ระดมสมองหาแนวทางพัฒนางาน 

แนะแนว การสัมมนาครั้งนี้ ท าให้เกิดไหวตัวเรื่องการแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ มากขึ้น หลังจาก 

การสัมมนาแนะแนวเมื่อ พ.ศ. 2503 แล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้วางนโยบายต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้
กองเผยแพร่การศึกษาเป็นศูนย์ประสานงานแนะแนว (Clearing House) เพ่ือเป็นหน่วยประสานงาน
แนะแนวต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษา และท าหน้าที่ประสานบุคคลในวงการแนะแนวเพ่ือ
รวบรวมความรู้ ข้อคิดเห็นต่างๆ เผยแพร่พัฒนากิจการแนะแนวให้กว้างขวางยิ่งขึ้นกระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดให้มีศึกษานิเทศก์แนะแนวขึ้นโดยเฉพาะ มีหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนสุวรรณาราม จังหวัด 

พระนคร, โรงเรียนชลราษฎร์บ ารุง จังหวัดชลบุรี, โรงเรียนสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดบริการ
แนะแนวขึ้นในโรงเรียน ในตอนปลายปี พ.ศ. 2503 นี้ กองแรงงานได้ด าเนินงานการแนะแนวอย่างเป็น
งานเป็นการ ให้ค าปรึกษาแก่ประขาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกอาชีพ และประสบปัญหา
เกี่ยวกับการท างาน และยังได้ให้เจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพออกไปแนะแนวในการเลือกอาชีพ และ
เตรียมตัวประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาตามโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของอาชีพต่าง ๆ ความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงาน ความต้องการก าลังคนในอาชีพต่างๆ 

แหล่งที่จะไปติดต่อสมัครงาน ทั้งยังได้เผยแพร่เอกสารการอาชีพเช่น “เอกสารแนะแนวอาชีพ” 
“ข่าวสารอาชีพ” “ข่าวสารตลาดแรงงาน” “คู่มือการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ” 

 พ.ศ. 2503 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยช่วยส่งเสริม  
การแนะแนวในโรงเรียนมัธยมสามัญศึกษาต่างๆ การแนะแนวจึงไหลตัวขึ้นอีกนิด และก้าวหน้าไปอีกหน่อย 

 พ.ศ. 2504 กองเผยแพร่การศึกษาได้จัดสัมมนาเรื่อง จริยศึกษาขึ้น และในปีเดียวกันนั้น 

ได้จัดให้มีการประชุมเรื่องการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพขึ้นที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 

ผู้เข้าร่วมประชุมมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ภาคอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนสามัญ ผลจากการประชุมทั้งสองครั้ง มีผลให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งคณะกรรมการแนะแนว
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การศึกษาและอาชีพขึ้น กรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบในการวางนโยบายงานแนะแนวทั้งในส่วนกลาง             
และส่วนภูมิภาค 

 พ.ศ. 2504 แผนกวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวขึ้น 

 พ.ศ. 2505 ได้มีการประชุมแนะแนวทางการศึกษาและวิชาชีพที่คุรุสภา ผู้จัดและเข้าประชุม
เหมือนกับเมื่อ พ.ศ. 2504 อภิปรายเน้นหนักในทางการแนะแนวอาชีพเป็นส าคัญ มีผลให้กระทรวง 
ศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการการระดับกระทรวงขึ้นใน พ.ศ. 2505 ชื่อว่า “คณะกรรมการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ” มีปลัดกระทรวงศึกษาการเป็นประธาน มีหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวข้องกับงาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ และวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ได้จัดอบรมครูที่มีหน้าที่
แนะแนวขึ้น ผู้เข้าอบรมเป็นครูจากโรงเรียนกรมสามัญ อาชีวะ หลังจากนั้นได้ไหวตัวเรื่องการแนะแนว
กันมากท้ังส่วนกลางส่วนภูมิภาค งานแนะแนวเป็นที่รู้จักและสนใจของเจ้าหน้าที่การศึกษาและอาชีพ
ของกองเผยแพร่การศึกษาไปประชุม บรรยาย แนะน ากันมากขึ้น สนใจขอเอกสารแนะแนวการศึกษา
และอาชีพกันมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการช่วยริเริ่มกาจัดบริการแนะแนว
ในโรงเรียน” เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่เพ่ิงริเริ่มโดยเฉพาะ มีหลายโรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการนี้ เช่น 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์ โรงเรียนอ านวยศิลป์ 
 พ.ศ. 2506 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการกลับจากรักษาและดูงานแนะแนวจากต่างประเทศ  

ได้จัดพิมพ์เอกสารการแนะแนวเผยแพร่ไปยังส่วนภูมิภาคยิ่งขึ้น โรงเรียนสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

ได้พยายามจัดบริการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 พ.ศ. 2507 วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ได้รับผู้ส าเร็จปริญญาตรี แล้วเข้าศึกษา
วิชาการแนะแนวเป็นเวลา 1 ปี เพ่ือรับประกาศนียบัตรชั้นสูง ทั้งนี้ตามค าแนะน าของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
แนะแนวการศึกษา และอาชีพให้จัดพิมพ์ต าราเกี่ยวกับการแนะแนว ชื่อว่า “คู่มือครูแนะแนวส าหรับ
ชั้นมัธยมศึกษา” ขึ้น นับว่าเป็นต าราการแนะแนวเล่มแรกของประเทศไทย 

 พ.ศ. 2508 คณะกรรมการแนะแนวการศึกษา และอาชีพได้พิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าที่แนะแนว
ของโรงเรียนยังไม่เพียงพอ จึงขอให้คุรุสภาพิจารณาต าแหน่งบุคลากรแนะแนวในโรงเรียน คุรุสภา 
จึงยอมให้มีต าแหน่งผู้ช่วยครูแนะแนวในโรงเรียน 

 พ.ศ. 2510 กองเผยแพร่การศึกษา ได้จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่แนะแนวของโรงเรียนหลักสูตร
ระยะสั้นแก่ครูแนะแนว และในปีเดียวกันนี้ ได้สัมมนาครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยม
ส่วนกลางขึ้น เป็นครั้งแรก เพ่ือให้เข้าใจวิธีการแนะแนวการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพแก่นักเรียน 

และเพ่ือนร่วมกันวางโครงการด าเนินงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพและขจัดปัญหาต่างๆ และในปีนี้
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กองเผยแพร่การศึกษาได้ออก “วารสารแนะแนว” (The Journal of Guidance) เช่นเดียวกับที่
อเมริกามีวารสารชื่อ The Personnel and Guidance Association และ แผนกจิตวิทยาคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะสาขาวิชาจิตวิทยา
แนะแนวขึ้น 

 พ.ศ. 2511 กองเผยแพร่การศึกษาท าหน้าที่ประสานงาน ให้ความรู้ด้านการแนะแนวได้
ร่วมวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบุคลากรการแนะแนว รวมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับวุฒิบัตรครูแนะแนว และผู้ช่วยครูแนะแนวหลักสูตร 3 เดือนขึ้น 2 รุ่น 

คณะกรรมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้วางหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคลากรแนะแนวในโรงเรียน
แล้วเสนอให้คุรุสภารับรองเป็นหลักปฏิบัติและยังได้ตั้ง “คณะกรรมการวางแผนและโครงการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ” เพ่ือด าเนินการวางโครงการขยายการแนะแนวให้แพร่หลายออกไปในส่วนภูมิภาค 

ขยายงานแนะแนวทั้งระดับประถมและมัธยมทั่วราชอาณาจักร 

 พ.ศ. 2512 จัดสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวแก่อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมทุกภาค
ทั่วราชอาณาจักร 
 ได้จัดระบบการแนะแนวขึ้นในโรงเรียนประถมศึกษาส่วนกลาง 4 แห่ง คือ โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนราชวินิจ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก, โรงเรียนสวนอนันต์ 
 พ.ศ. 2513 ได้ขยายงานการแนะแนวในโรงเรียนส่วนกลางทั้งหมด กองเผยแพร่การศึกษา
ได้จัดท าโครงการ “หน่วยบริหารและประสานงานแนะแนวกลาง”เสนอเข้าอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) และปีนี้ได้จัดอบรมสัมมนาเรื่อง “การจัดบริการแนะแนว
ในโรงเรียนประถมศึกษา” แก่ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา 
 พ.ศ. 2514 มีการจัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่แนะแนวโรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา
นิเทศก์ฝายสามัญศึกษาประจ าจังหวัด ประจ าภาคการศึกษา และครูใหญ่ในโรงเรียนมัธยมและ
โรงเรียนประถมเก่ียวกับงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมและประถมศึกษา เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ได้รับ
วุฒิบัตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ในปีนี้ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นตลาดวิชาหรือมหาวิทยาลัยเปิด ได้เปิดสอนวิชา 
การแนะแนวในระดับปริญญาตรี 
 พ.ศ. 2515 สัมมนาครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาค สังกัดกรมสามัญ
กรมอาชีวศึกษา 
 กองเผยแพร่การศึกษา เสนอจัดตั้งศูนย์สนเทศแนะแนว (Guidance Information Center) 
ให้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) กองเผยแพร่การศึกษา
ได้จัดพิมพ์คู่มือและเอกสารต่างๆ เผยแพร่ไปตามโรงเรียนทั่วๆ ไป 
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 พ.ศ. 2519 สภาการฝึกหัดครู กรมการฝึกหัดครู เห็นความจ าเป็นของการแนะแนว จึงได้
จัดวิชาจิตวิทยาแนะแนว (ศึกษา 321) ให้เรียนเป็นวิชาพ้ืนฐาน (Course Requirement) ซึ่งทุกคน
ต้องเรียนในระดับปริญญาตรี 
 พ.ศ. 2520 ได้เปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว         

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีเดียวกันนี้มีการจัดตั้ง “สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย” (สนนท.) 

“The Guidance Association of Thailand (G.A.T.)” 

 พ.ศ. 2523 กรมการฝึกหัดครูเริ่มมีหลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกจิตวิทยาแนะแนวขึ้น 

หน่วยศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครูได้จัดพิมพ์เผยแพรวิชาการแนะแนว เช่น หนังสือบทบาทของครู
ในการแนะแนว บริการแนะแนวในโรงเรียน การทดสอบเพื่อแนะแนว ฯลฯ 

 พ.ศ. 2524 วิทยาลัยครูเชียงใหม่ได้เปิดสอนวิชาเอกจิตวิทยาแนะแนวเป็นแห่งแรก การแนะแนว
ในเมืองไทยยังก้าวไปไม่ไกลเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่งานแนะแนวมีความส าคัญและจ าเป็นมากขึ้นทุกวัน  

กองแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกรมวิชาการ ก็ได้พยายามท าหน้าที่บริการการแนะแนวใน
โรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดหาอุปกรณ์การแนะแนว ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แนะแนวให้      
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนและคนทั่วไป การศึกษาในประเทศไทยในระยะหลังนี้ได้
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กระทรวงศึกษามุ่งให้เด็กมีประสบการณ์หลายอย่างใน
โรงเรียนพยายามให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น หลักสูตรมีความยืดหยุ่นให้นักเรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล การแนะแนวจึงทวีความส าคัญในอันที่จะช่วยนักเรียน
เกี่ยวกับการเลือกสายการเรียน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ขณะนี้บริการแนะแนว 
หลายอย่างในโรงเรียนต่างๆ ก าลังเติบโตขึ้น นักเรียนและผู้ปกครองสนใจการแนะแนวทางศึกษาต่อ
และอาชีพมากขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ขณะนั้นเป็นวิทยาลัยการศึกษา) ได้มีคณะวิจัย
การศึกษาขึ้นมา ได้ท าการวิจัยและสร้างแบบทดสอบต่างๆ ขึ้นเช่น ข้อสอบมาตรฐาน ข้อสอบวิสัย
สามารถในการเรียนรู้ (Learning Capacity) แบบทดสอบมาตรฐานเพ่ือวัดเชาวน์ แบบทดสอบความถนัด
ตามธรรมชาติ (Aptitude Test) นับว่าอ านวยประโยชน์แก่การแนะแนวมาก ทั้งยังมีกรมประชาสงเคราะห์ 
มีส่วนเข้ามาสนับสนุนกิจการแนะแนวอีกแรงหนึ่งกล่าวคือ มีบริการแนะแนวอาชีพ แก่นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป นับว่าการแนะแนวของประเทศไทยเราได้ค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างช้าๆ กระทั่ง
เวลานี้ เข้ามามีบทบาทส าคัญในวงการศึกษามากข้ึน และก าลังได้รับความสนใจจากวงการทั่วไปยิ่งขึ้น
ทุกวัน 

 นอกจากที่กล่าวมาแล้ว มีอีกหลายสถาบันที่ช่วยส่งเสริมการแนะแนว เช่น สมาคม
การศึกษา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชมรมอาจารย์จิตวิทยาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปากร ขอนแก่น เกษตร สงขลานครินทร์ เขียงใหม ่
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ศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯลฯ ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิชาจิตวิทยาและ 

การแนะแนวขึ้น ช่วยให้การแนะแนวเป็นที่รู้จักและนิยมทั่วไป เฉพาะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มีสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ศึกษาพฤติกรรมของเด็กในหลายรูปแบบ  ตลอดจนหาทางปรับปรุง
แก้ไขพฤติกรรมให้เหมาะสม และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปิดสอนจิตวิทยาแนะแนว
ระดับปริญญาโท และจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาในระดับปริญญาเอก 

 

ความก้าวหน้าของการแนะแนวในประเทศไทย 

 ความก้าวหน้าของการแนะแนวของไทยเราไม่เป็นไปเท่าที่ควร เป็นเพราะผู้ปฏิบัติยังไม่
เปลี่ยนไปจากแนวความคิดเดิม ระบบการศึกษาก่อน พ.ศ. 2518 เรายึดปรัชญาในแนวอุดมคตินิยม 

(Idealism) คิดว่าประชาชนเรียนวิชาตามที่จัดให้แล้วจะเป็นพลเมืองดีตามจุดหมาย  ไม่ได้ค านึงถึง
ความต้องการและความแตกต่างของแต่ละบุคคล ทุกคนจึงไม่มีโอกาสเลือกวิชาเรียน กระทั่ง พ.ศ. 2518 

กระทรวงศึกษาธิการจึงเปลี่ยนความคิดเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของชน ในชาติ 
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ การแนะแนวจึงมีแนวโน้มที่จะเข้าไปมีบทบาทส าคัญ ด้วยการตัดสินใจ แต่คน
ส่วนใหญ่ยังไม่เปลี่ยนแนวความคิดเดิม ไม่ตระหนักถึงคุณค่าของการแนะแนว 

 การฝึกอบรมบุคลากร (Personnel) ด้านการแนะแนวยังไม่เน้นการปฏิบัติการแนะแนวจริง 
ส่วนใหญ่เน้นไปที่เนื้อหามากกว่า  จึงไม่ก่อให้เกิดความรักและศรัทธาในบทบาทของการเป็นครูแนะแนว 

 ขาดบุคลากร บัณฑิตที่จบการศึกษาสาขาจิตวิทยาการแนะแนว เมื่อส าเร็จออกมาแล้ว ไม่มี
ต าแหน่งอัตรางานด้านแนะแนว เพราะกระทรวงศึกษาธิการก าหนดต าแหน่งเข้าไว้ในสถาบันการศึกษา
จ านวนน้อยมาก เมื่อขาดหน่วยงานที่จะสนับสนุน หรือหน่วยงานที่มีบุคคลเหล่านี้อยู่มิได้เห็นคุณค่า 

เขาจึงไปแสวงหาอาชีพอ่ืน 

 แม้ปัจจุบันจะมีการก าหนดต าแหน่งครูแนะแนว หรือครูปรึกษาไว้ในโรงเรียนแล้วก็ตาม 
ต าแหน่งนี้ ก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่ดีเท่าที่ควร 

 

ความเคลื่อนไหวทางการแนะแนวในปัจจุบัน 

 ในปี 2553-2555 หน่วยงานของรัฐได้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของงานแนะแนว 

มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากกระทรวงศึกษาธิการได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการด าเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
ปีงบประมาณ 2553-2555 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาครูดี ครูเก่ง ผู้บริหารดี ผู้บริหารเด่นและมีคุณธรรม 
ให้ผู้บริหารและครูแกนน า ในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย  
ในปีงบประมาณ 2553 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร 
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ทั้งประเทศและครู 7 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย  ครูปฐมวัย ครูการศึกษาพิเศษ ครูบรรณารักษ์ และครู 
แนะแนว และในปีงบประมาณ 2555 จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
(สพม.) ท าการฝึกอบรมครูผู้สอน จ านวน 11 หลักสูตร  ได้แก่  การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทยและบูรณาการ
ระดับประถมศึกษา ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังคมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาพิเศษ  แนะแนวและบรรณรักษ์ (โครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง, 2553 และ 2555) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาประเทศว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง”  ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีแนวทาง
การสร้างภูมิคุ้มกันต่อการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ โดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับ
ปัจเจก ครอบครัว และชุมชนสู่สังคมที่มีคุณภาพ ประเด็นและจุดเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 
ที่ส าคัญคือ การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทักษะที่จ าเป็นส าหรับโลกอนาคตในกลุ่มนักเรียน 
(ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2557) กระทรวงศึกษาธิการ  
จึงได้ก าหนดนโยบายและมาตรการให้สถานศึกษาด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมุ่ง
ให้ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ด้วยการใช้กระบวนการแนะแนวเป็นแกนกลางในการส่งเสริม  
สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ผนวกกับการผลักดันของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 25 แห่ง และวิทยากรแกนน าหลักสูตรการอบรมครูแนะแนวระดับสูง 
(Master Teacher) ในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ พ.ศ. 2553-2555 ที่มีความเห็น
พ้องกันว่า กระบวนการแนะแนวเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สามารถป้องกันแก้ไข และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในด้านการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ตลอดจนด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข และได้มี
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2553-พ.ศ.2555) จะท าให้การบริหารงานแนะแนวสัมฤทธิ์ผลใน
การส่งเสริมบุคคลในทุกช่วงวัยของชีวิต โดยเฉพาะผู้อยู่ในวัยเรียนให้รู้จักตนเอง พ่ึงตนเอง มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต อยู่ดีมีสุข พัฒนาตนเองและสังคมได้เต็มศักยภาพ  
สู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถ มีคุณธรรม  เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย
และสามารถปรับตัวเป็นพลโลกได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
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 นอกจากนี้  ได้มีการก าหนดมาตรฐานการแนะแนวที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธศาสตร์          
การแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11           
(พ.ศ. 2555-2559) เป็นแนวทางให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาคุณภาพการแนะ
แนวและการประเมินงานแนะแนว ประกอบด้วย 3 ด้าน 6 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

 ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 2 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าใน 

 ตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ 1.2 ผู้เรียนรู้จัก และเห็นคุณค่าผู้อ่ืนและ 

 ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตด้าน
การศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและ
สังคม 

 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ผู้เรียนสามารถศึกษา วิเคราะห์  
 ตัดสินใจแก้ปัญหา และวางแผน 

 ด้านการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ 

 แก้ปัญหา และวางแผนด้านอาชีพ 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ 

 แก้ปัญหา และวางแผนด้านส่วนตัว 

 และสังคม 
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 ด้านที่ 2 คุณภาพการด าเนินงานแนะแนว 3 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐานที่ 3 ครูแนะแนว/ครูที่ท าหน้าที่  
แนะแนว ด าเนินงานแนะแนวตามหลักปรัชญา 
ขอบข่าย และจรรยาบรรณทางการแนะแนว  

ตัวบ่งชี้ 3.1 มีความรู้ความสามารถในการ 

 ด าเนินงานแนะแนว ตามปรัชญา 
 ขอบข่าย เป้าหมายการแนะแนว 

ตัวบ่งชี้ 3.2 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

               การแนะแนว 

มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาจัดบริการแนะแนว
และส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

ตัวบ่งชี้ 4.1 จัดบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ  
 ครอบคลุมขอบข่ายการแนะแนว  
 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ 4.2 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
 นักเรียน 

มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนว
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 5.1 จัดกิจกรรมแนะแนวสอดคล้องกับ 

 บริบทของสถานศึกษาและ 

 ครอบคลุมขอบข่ายการแนะแนว 

 

 ด้านที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการการแนะแนว 1 มาตรฐาน 4 ตัวบ่งช้ี 

 

มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
แนะแนวอย่างมีคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ผู้บริหารให้การสนับสนุนการด าเนิน 

 งานแนะแนว 

ตัวบ่งชี้ 6.2 บริหารจัดการงานแนะแนวอย่าง 
 เป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ 6.3 จัดให้มีครูแนะแนว/ครูที่ท าหน้าที่ 
 แนะแนว 

ตัวบ่งชี้ 6.4 มีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน 

 งานแนะแนว 
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สรุป 

 จะเห็นได้ว่า มีการขับเคลื่อนการแนะแนวอยู่ตลอดทุกยุค ทุกสมัย แต่ละยุคสมัยจะพบ
ปัญหาที่ส่งผลกระทบจนกลายเป็นแผนพัฒนางานแนะแนวที่เกิดขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแต่ละฉบับ ส่งต่อมาเป็นแผนยุทธศาสตร์การแนะแนว และจากแผนยุทธศาสตร์ไปสู่  
การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะเห็นภาพของการพัฒนางานแนะแนวให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการแนะแนวให้เป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา และองค์กร 

ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย ให้เป็นเยาวชนที่มี หลักใน 

การด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งทันสมัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม มีเหตุผลในการเลือก
รับข้อมูลข่าวสารเพ่ือการตัดสนใจได้อย่างชาญฉลาด รวมถึงเยาวชนไทยจะได้เติบโตจากฐานของ        
การรู้จัก เข้าใจตนเองและผู้อื่น ปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ได้ และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ใน       
การพัฒนาประเทศว่า 
 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม 

และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที ่2 

 

 1. นักศึกษาสามารถน าหลักการแนะแนวอาชีพของ แฟรงค์ พาร์สัน มาใช้ในการแนะแนว
อาชีพได้อย่างไร จงอธิบาย 

 2. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า เพราะเหตุใดการแนะแนวของประเทศสหรัฐอเมริกา
จึงมีความก้าวหน้า 
 3. จากกิจกรรมแนะแนวในประเทศต่างๆ นักศึกษาเห็นว่ากิจกรรมแนะแนวของประเทศใด
ที่จัดกิจกรรมแนะแนวได้เป็นรูปธรรม และเห็นผลได้มากที่สุด (นักศึกษาสามารถตอบได้มากกว่า 1 
ประเทศ) 
 4. นักศึกษาคิดว่าการแนะแนวในอดีตกับการแนะแนวในปัจจุบัน มีความแตกต่างกัน
อย่างไร   
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บทท่ี 3 

หลักการด าเนินงานแนะแนว  
 

 หลักการของการด าเนินงานแนะแนว เป็นสิ่งที่ผู้แนะแนวจะต้องยึดไว้เป็นแนวทางใน             
การด าเนินงานแนะแนวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของการแนะแนว ซึ่งการด าเนินงานแนะแนวจะต้องด าเนินงานตามประเภทของการ      
แนะแนว อันได้แก่ การแนะแนวด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม การด าเนินในแต่ละ
ประเภทของการแนะแนวจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนให้มากที่สุด 

 

ประเภทของการแนะแนว 

 การด าเนินงานแนะแนวนั้นจะแบ่งเป็นการด าเนินงานตามประเภทของการแนะแนว ซึ่งการ
แนะแนวในแต่ละประเภทจะมีเนื้อหาประเภทของการแนะแนว มีผู้แบ่งไว้หลายทัศนะด้วยกัน แต่พอสรุป
เป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. การแนะแนวด้านการศึกษา (Educational Guidance) 
  การแนะแนวการศึกษา เป็นการแนะแนวที่เน้นการให้ความช่วยเหลือในด้านการเรียน 

ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ  เพ่ือช่วยชี้แนะให้ผู้เรียนได้รู้จักเลือกเรียนให้เหมาะสมกับ
ความถนัด ความสามารถของตน รู้จักวิธีเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ การจดบันทึกย่อ รู้จักวิธีพูด วิธีเรียน 
การแบ่งเวลาเรียน การเตรียมตัวสอบ ปรับตัวให้เหมาะสมกับการเรียนในวิชาต่างๆ สามารถแก้ปัญหา
ในการเรียนได้ เพ่ือให้ประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนตลอดจนรู้จักตัดสินใจในการเลือกสถานที่เรียนต่อ
การเตรียมตัวก่อนการสอบคัดเลือก และรู้จักปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในสถาบันใหม่ท่ีเข้าไปศึกษา   

  การด าเนินการแนะแนวด้านการศึกษานั้น สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
  1.1  รูปแบบของแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่งถูกบรรจุไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตั้งแต่ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากเว็บไซด์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  (http://www.obec.go.th/) 
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  1.2  รูปแบบของกิจกรรมโฮมรูม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับศึกษาอาจจะใช้เวลาเพียงสั้นๆ  
ในกิจกรรมโฮมรูม ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลวิธีการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านหนังสือให้เกิด
ความจ า  ทักษะการเรียนในชั้นเรียน  เป็นต้น 

  1.3  รูปแบบของกาจัดโครงการแนะแนวทางด้านการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น การเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ  การเชิญรุ่นพ่ีที่ส าเร็จการศึกษามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือก
ศึกษาต่อ  เป็นต้น 

  1.4  รูปแบบของการจัดนิทรรศการการให้ข้อสนเทศด้านการศึกษา 
  1.5  รูปแบบของการให้ข้อมูลด้านการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้
เพ่ือให้เข้าถึงผู้เรียนให้มากที่สุด ตลอดทั้งมีแบบทดสอบต่างๆ ที่ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความถนัดและ 

ความสนใจในการเรียน 

 2. การแนะแนวด้านอาชีพ (Vocational Guidance) 
  การแนะแนวด้านอาชีพ เป็นกระบวนการในการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักเลือกอาชีพให้
เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถ โดยเริ่มจากรู้จักเตรียมตัว เพ่ือประกอบอาชีพ วิธีการท างาน
เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการปรับตัวอย่างมีความสุขในการประกอบ
อาชีพนั้นๆ การที่บุคคลจะประสบความส าเร็จก้าวหน้าในการประกอบอาชีพนั้น แฟรงค์ พาร์สัน กล่าวว่า 
จะต้องให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ 
  2.1  ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวเองในด้านความถนัด ความสามารถ ความสนใจในอาชีพของ
ตนเอง 
  2.2  ให้ความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพอย่างกว้างขวาง เพ่ือมีโอกาสในการเลือก
อาชีพ และตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

  2.3  รู้จักตัดสินใจเลือกอาชีพด้วยตัวเอง เพราะไม่มีใครรู้จักตัวเองได้ดีเท่ากับตัวเองรู้จัก
ตัวเอง 
  2.4  ปรับปรุงตัวเองทั้งในด้านบุคลิกภาพ การท างาน ให้เหมาะสมกับอาชีพของตัวเอง 
  การด าเนินการแนะแนวด้านอาชีพนั้นสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
  1.  รูปแบบของแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  ซึ่งถูกบรรจุไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวต้ังแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1-6 จากเว็บไซด์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  (http://www.obec.go.th/) 



        53 

 

  2.  รูปแบบของกิจกรรมโฮมรูม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพอาจจะใช้เวลาเพียงสั้นๆ 

ในกิจกรรมโฮมรูม ยกตัวอย่าง เช่น การปลูกฝังให้ผู้เรียนได้สร้างเปูาหมายอาชีพของตนเอง การศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับโลกกว้างทางอาชีพ  ศึกษาอาชีพต่างๆ  จากสื่อออนไลน์  เป็นต้น 

  3.  รูปแบบของกาจัดโครงการแนะแนวทางด้านการศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น การเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ได้รับนิยม การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ การเชิญรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จ
ในอาชีพมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้งาน ตลอดทั้งการส่งผู้เรียนไป
ทดลองฝึกอาชีพที่ตนเองสนใจ เช่น ต้องการประกอบอาชีพแพทย์ ครูแนะแนวจะประสานงานกับทาง
โรงพยาบาลเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าไปสังเกตการท างานของแพทย์ในโรงพยาบาล เป็นต้น 

  4.  รูปแบบของการจัดวันงานอาชีพ หรือตลาดนัดอาชีพ ซึ่งในงานอาจจะจัดเป็น 2 รูปแบบ
รวมกัน คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองประกอบอาชีพที่ตนเองเลือกในอนาคต  และการเชิญ
ผู้ประกอบการต่างๆ  มาเปิดบริการให้ข้อมูลต่างๆ  ด้านอาชีพของสถานประกอบการนั้นๆ  
  5.  รูปแบบของการให้ข้อมูลด้านอาชีพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้
เพ่ือให้เข้าถึงผู้เรียนให้มากที่สุด ตลอดทั้งมีแบบทดสอบต่างๆ ที่ให้ผู้ เรียนได้ตรวจสอบความถนัดและ 

ความสนใจในด้านอาชีพ 

  6.  รูปแบบการทัศนศึกษา โดยการน าผู้เรียนไปยังสถานประกอบการต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับใน
สังคม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์จากการทัศนศึกษา 
  7.  รูปแบบของการฝึกอาชีพที่เป็นอาชีพของท้องถิ่น โดยใช้วิทยากรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านมา
ให้ความรู้และฝึกอาชีพให้กับผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือเป็นสืบทอดมรดกทางด้านอาชีพของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

 3. การแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance) 
  การแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม เป็นกระบวนการชี้แนะแนวทางให้แก่ผู้เรียนให้สามารถ
ด าเนินชีวิตในสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ได้อย่างมีความสุข เป็นการให้ความช่วยเหลือ
เพ่ือลดความยุ่งยากในชีวิตของผู้เรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน อีกท้ังยังเป็นการช่วยเหลือให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ที่จะรู้จักและเข้าใจตนเอง  เรียนรู้ที่จะรู้จักและเข้าใจคนอ่ืน รวมทั้งเรียนรู้ที่จะปรับตัวได้ ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนได้สามารถน าตัวเองได้ 
 การด าเนินการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคมนั้น  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 1.  รูปแบบของแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่งถูกบรรจุไว้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวต้ังแต่ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากเว็ปไซด์ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  (http://www.obec.go.th/) 
 2.  รูปแบบของกิจกรรมโฮมรูม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนตัวและสังคมอาจจะใช้เวลาเพียงสั้นๆ 
ในกิจกรรมโฮมรูม ยกตัวอย่างเช่น การบริหารเวลา การบริหารเงิน การปรับตัวเข้ากับเพ่ือน ครูอาจารย์ บุคคล
ในครอบครัว และสภาพที่อยู่อาศัย  เป็นต้น 

 3.  รูปแบบของกาจัดโครงการแนะแนวทางด้านส่วนตัวและสังคม ยกตัวอย่างเช่น การเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการควบคุมอารมณ์ ทักษะการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด เป็นต้น 

 4.  รูปแบบของการจัดนิทรรศการการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
หัวข้อที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัย 
การส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยตนเอง การมองโลกในแง่ดี เป็นต้น  
 5. รูปแบบของการให้ข้อมูลด้านส่วนตัวและสังคมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ต่างๆ 
ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าถึงผู้เรียนให้มากที่สุด ตลอดทั้งมีแบบทดสอบต่างๆ ที่ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบตนเอง 
ยกตัวอย่างเช่น แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบการบริหารเวลา เป็นต้น  
 6.  รูปแบบการปฏิบัติธรรม โดยการน าผู้เรียนไปฝึกปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรม ทั้งนี้เป็น       
การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน 

 7.  รูปแบบของการท ากิจกรรมจิตอาสา โดยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ของการให้ความ
ช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาจะช่วยหล่อหลอมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การให้ และการรับ
อย่างเหมาะสม การเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามท่ีดี การเสียสละ ความสามัคคี  เป็นต้น  
 

ลักษณะของการแนะแนว 

 ลักษณะของการแนะแนว แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ  คือ 

 1. การแนะแนวเป็นรายบุคคล (Individual Guidance) 
  ปัญหาของบุคคลย่อมแตกต่างกันออกไป การที่บุคคลมีปัญหาไม่เหมือนกัน การแนะแนว 

จึงจ าเป็นต้องจัดให้เป็นรายบุคคล โดยให้การช่วยเหลือที่ละคน ผู้มีปัญหาอาจจะเข้ามาขอความช่วยเหลือ
ด้วยตนเอง หรืออาจมีครูอ่ืนๆ หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องมาขอค าปรึกษาก็ได้ 
  การแนะแนวเป็นรายบุคคล เป็นวิธีการแนะแนวที่ละเอียดอ่อน ซึ่งผู้ให้การแนะแนวต้อง
พยายามท าความรู้จักและเข้าใจเด็กอย่างดี โดยการศึกษาจากระเบียนสะสม ระเบียนพฤติกรรม สังคมมิติ 
การสังเกต  การสัมภาษณ์ หรือการไปเยี่ยมบ้าน เป็นต้น ครูต้องใช้วิธีการต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับตัวเด็กให้ถูกต้องมากที่สุด ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จ าเป็นต้องน ามาศึกษาอย่างละเอียด วิเคราะห์และ
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พิจารณาอย่างดี  การแนะแนวเป็นรายบุคคลนี้ผู้แนะแนวอาจขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชา บิดามารดา เพ่ือนฝูง นักจิตวิทยา แพทย์ หรือนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปัญหานั้นเป็นปัญหาที่หนักควรขอความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝุายในการช่วยเหลือ
จากบุคคลหลายฝุาย ในการช่วยตีความหมาย และช่วยให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัวเด็กเพ่ิมเติม 

  การแนะแนวเป็นรายบุคคลถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเป็นรายบุคคล เพ่ือช่วย
ให้รู้จักพัฒนาการตัวเองในทุกๆ ด้าน จนถึงขีดสูงสุดแห่งความสามารถของตนเอง ช่วยให้บุคคลรู้จักมอง
ตัวเอง  รู้จักวิเคราะห์ตนเอง และเข้าใจตนเองมากที่สุด สามารถใช้สติปัญญาของตนเองในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างดี  ซึ่งการแก้ปัญหานั้นต้องเป็นการตัดสินใจอย่างฉลาดและถูกต้อง อันจะสามารถเอาตัวรอด
และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น  และสามารถเผชิญต่ออุปสรรคต่างๆ อย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
สามารถปูองกันปัญหาต่างๆ  ไม่ให้เกิดข้ึนแก่ตนเองได้ 
  1.1 ลักษณะของการแนะแนวเป็นรายบุคคล 

   การแนะแนวเป็นรายบุคคลก็คือ วิธีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้น
แก่เด็กให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกหลักวิธี การแนะแนวเป็นรายบุคคล แบ่งออกเป็น 2 วิธี  คือ 

   1.1.1 การแนะแนวแบบไม่เป็นแบบแผน (Informal Guidance) เป็นการแนะแนว
แบบทั่วๆ ไป ซึ่งครูอาจใช้เมื่อพบปะ หรือสนทนากับเด็กอาจถามปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการเลือกวิชาเรียน
หรือปัญหากับครูผู้สอน เป็นต้น ครูอาจสนทนาให้ความช่วยเหลือไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะเป็นการช่วย
ผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับเด็ก  หรือช่วยลดความกดดันทางจิตใจให้ลดน้อยลง ซึ่งการแนะแนวแบบนี้ 
เป็นวิธีการแนะแนวทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่ปัญหาหนัก  อาจท าได้ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมถ้าปัญหานั้นรุนแรง 
อาจนัดเวลาในการให้ค าปรึกษาต่อไปได้ 
   1.1.2 การแนะแนวแบบเป็นแบบแผน  (Formal Guidance) เป็นการแนะแนวที่ท า
ไปตามแบบแผนที่วางไว้  มีผู้ขอค าปรึกษาซึ่งไปขอความช่วยเหลือ ซึ่งผู้แนะแนวต้องท าการรวบรวมข้อมูล
และศึกษาปัญหาอย่างละเอียด มีการนัดสัมภาษณ์พูดคุยกัน  และร่วมกันกับเด็กวางนโยบายใน                
การแก้ปัญหา โดยให้เด็กได้เกิดความเข้าใจตัวเอง และเข้าใจปัญหาอย่างละเอียด มีการบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน 

    การแนะแนวเป็นรายบุคคล ผู้แนะแนวยึดถือหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ เป็น
องค์ประกอบ ที่ส าคัญที่จ าเป็นจะต้องทราบก่อนให้การแนะแนว คือ   
    1) ประวัติส่วนตัว ชีวิตตั้งแต่แรกเกิด สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว 
ประวัติความเจ็บปุวย  โรคประจ าตัว ความกระทบกระเทือนอันเกิดจากอุบัติเหตุ เป็นต้น 
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    2) สภาพแวดล้อมภายในบ้าน ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว เช่น 
บิดา มารดา ปูุย่า  ตายาย พ่ีน้อง หรือบุคคลอื่นๆ ฐานะของครอบครัว หรือเศรษฐกิจ รวมทั้งความอบอุ่นที่
ได้รับจากครอบครัวด้วย 

    3) สภาพแวดล้อมทางโรงเรียน การปรับตัวเข้ากับเพื่อน ปัญหาต่างๆ 
อันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นต้น 

    4) ความสามารถและความถนัด เด็กมีความสามารถหรือความถนัด
ทางด้านใด มีระดับสติปัญญาเป็นอย่างไร 

  1.2 บุคคลที่มีหน้าที่แนะแนวเป็นรายบุคคล 

   บุคคลต่อไปนี้ สามารถให้การแนะแนวเป็นรายบุคคลได้ 
   1.2.1 ครูที่ปรึกษา 
   1.2.2 ครูประจ าชั้น 

   1.2.3 ครูแนะแนว 

   1.2.4 นักจิตวิทยา 
   1.2.5 นักสังคมสงเคราะห์ 
   1.2.6 แพทย์ 
   1.2.7 จิตแพทย์ 
   1.2.8 บุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  1.3 ความส าคัญของการแนะแนวเป็นรายบุคคล 

   รอทเรย์ (Rothrey, 1972: 8-18) อธิบายว่า การแนะแนวเป็นรายบุคคลมีสาเหตุ 
มาจากมนุษย์ มีความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ต่างๆ ที่ตนเองต้อง
รับผิดชอบมีหลายอย่าง ดังนี้ 
   1.3.1 สภาพแวดล้อมทางครอบครัว  (Family Circumstances)  การให้การแนะแนว
เป็นรายบุคคลในส่วนของสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่มีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านความพร้อมทาง
เศรษฐกิจ ด้านความรักความอบอุ่นในแต่ละครอบครัว ในด้านการศึกษา นักเรียนบางคนจ าเป็นจะต้อง
ช่วยครอบครัว หาเลี้ยงชีพ  ต้องรับภาระอย่างหนักทั้งงานบ้านและทางโรงเรียน บางครอบครัวไม่สามารถจะให้
ความช่วยเหลือในการส่งเสียให้บุตรหลานของตนเองศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษาขั้นสูงได้ บิดามารดาใน
บางครอบครัวต้องมีภาระออกไปท างานนอกบ้านเพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ซึ่งฐานะการเงินจ ากัด 
บิดามารดาบางคน แสดงการไม่ยอมรับหรือเชื่อใจบุตร จะคอยระมัดระวัง ตักเตือน ไม่ปล่อยให้ท าอย่าง
อิสระ บางครั้งบิดามารดามีความขัดแย้งเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ที่วางไว้ให้เด็กปฏิบัติ  
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ในเรื่องการเลือกอาชีพ บิดามารดาตัดสินใจเลือกอาชีพให้บุตร  หรือไม่สนใจ ไม่เห็นด้วยกับการเลือกอาชีพ
ของบุตร   
   1.3.2 การปรับตัวทางด้านส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Adjustment) 
การที่ต้องให้การแนะแนวแก่เด็กเป็นรายบุคคล เนื่องจากโดยทั่วๆ ไป เด็กมีปัญหาทางด้านส่วนตัวและ
สังคม เด็กมีลักษณะเหนียมอาย ไม่กล้าแสดงอออก ชอบหลบหนีออกจากสังคม เพราะเขาพบว่าเป็น  

การยากที่จะอยู่รวมกลุ่มกับเพ่ือนๆ มีความกังวลใจเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของตนเอง มีปัญหาเกี่ยวกับ
อารมณ์ เช่น โมโห เกรี้ยวกราด เก็บตัว ไม่เข้าสังคม  
   1.3.3 ปัญหาในการเลือกอาชีพ (Problem in Choosing Vocation) เด็กมีความคิด
ที่แตกต่างกันในการเลือกอาชีพ เด็กต้องการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพก่อนการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ  
การแสวงหาโอกาสหรือประสบการณ์ในการท างาน การไปดูสถานที่ท างานของแต่ละอาชีพ การฝึกงาน 
การสนทนาพูดคุยกับบุคคลที่ท างานอาชีพต่างๆ เด็กบางคนมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนและประกอบ
อาชีพไปพร้อมๆ กัน เพราะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

  1.4 วิธีการแนะแนวเป็นรายบุคคล 

   การแนะแนวเป็นรายบุคคลมี 3 วิธี  คือ 

   1.4.1 วิธีการแนะแนวโดยตรง (Directive Guidance) เป็นวิธีการแนะแนวที่ใช้
ช่วยเหลือเด็กที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ส่วนมากมักจะเป็นผู้ส่งมาขอรับความช่วยเหลือ 
เด็กประเภทนี้ จะขาดสติปัญญา อารมณ์หวั่นไหว ไม่สามารถรวบรวมก าลังใจหรือรวบรวมความเชื่อมั่น
ในตนเองมาใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีนี้ผู้แนะแนวต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และศึกษาข้อมูลต่างๆ 
ของเด็กอย่างรอบคอบ เพราะผู้ให้ค าปรึกษาจะเป็นบุคคลที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กโดยตรง 
   1.4.2 วิธีแนะแนวทางอ้อม (Non-Directive Guidance) เป็นการช่วยเหลือเด็ก
ทางอ้อม  ช่วยให้เด็กผ่อนคลายความตึงเครียด และความสับสนทางใจ ด้วยการระบายความรู้สึกต่างๆ 
ออกมา แล้วจึงจัดแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับตัวเด็กอย่างละเอียดรอบคอบโดยศึกษาจากข้อมูลต่างๆ 
ช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในสภาพที่แท้จริงของตนเอง ช่วยให้เด็กมองเห็นปัญหาอย่างแจ่มแจ้งแล้วค่อยๆ คิด
ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ตนเองพอใจ  และเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป 

   1.4.3 วิธีการแนะแนวทางสายกลาง (Eclectic Guidance) คือ การแนะแนวโดยผู้   
ท าการแนะแนวจะเป็นผู้พิจารณาว่า ปัญหาชนิดใดควรจะใช้การแนะแนวโดยตรง และปัญหาชนิดใด
ควรใช้การแนะแนวทางอ้อม ทั้งนี้ผู้แนะแนวจะเป็นผู้ดูความเหมาะสมโดยสังเกตจากปัญหา และบุคคล 

ที่ประสบปัญหา 
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  การช่วยเหลือโดยการแนะแนวเป็นรายบุคคลนั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะ
เกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล  บุคลิกภาพที่แตกต่างกันท าให้ปัญหาของบุคคลแตกต่างกัน
ออกไป  แม้แต่ปัญหาบางอย่างจะออกมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  แต่ในต่างบุคคลกันนั้น  วิธีการ
แก้ปัญหาอย่างเดียวกันอาจจะไม่ส าเร็จ  ต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างอ่ืนๆ ที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้น
การแนะแนวเป็นรายบุคคล จงึจ าเป็นต้องมีวิธีการหลายๆ อย่างที่ไม่เหมือนกัน 

 2. การแนะแนวเป็นกลุ่ม (Group Guidance) 
  การแนะแนวเป็นกลุ่ม เป็นวิธีการให้การแนะแนวแก่ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเรียน 
ความรู้สึกเก่ียวกับอารมณ์ ซึ่งการแนะแนวจะจัดรวมๆ กันได้เป็นการจัดให้กับนักเรียนครั้งละหลายๆ คน 

  การจัดการแนะแนวเป็นกลุ่มโดยทั่วไปจะแนะแนวในเรื่องต่อไปนี้ 
  1. เรื่องที่นักเรียนมีความสนใจร่วมกัน หรือปัญหาบางอย่างที่โรงเรียนจ าเป็นจะต้องแจ้ง 

ให้ทราบ รวมทั้งแนวทางในการปูองกันปัญหา หรือแก้ปัญหา 
  2. ปัญหาการปรับปรุงบุคลิกภาพ การปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ราบรื่น 

  3. ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย 

  4. ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การเลือกอาชีพ การวางแผนการเรียน การเลือกวิชาเรียน 
การศึกษาต่อ 

  2.1 ลักษณะของการให้การแนะแนวเป็นกลุ่ม 

   ลักษณะของการแนะแนวเป็นกลุ่ม  จะช่วยให้ผู้ได้รับการแนะแนวได้ดังนี้ 
   2.1.1 ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ สามารถมองเห็นภาพอนาคตได้อย่าง
ชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
   2.1.2 ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ ซึ่งจะน าไปสู่การเจริญงอกงามจนถึงขีดสุดของ   
แต่ละบคุคล 

   2.1.3 ช่วยให้เกิดความคิดริเริ่ม สามารถเข้าใจตนเอง และปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
แจ่มแจ้ง มีความรับผิดชอบและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างฉลาด 

   2.1.4 ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปสู่การมีพฤติกรรม
เช่นเดียวกับกลุ่มหรือบุคคลที่อยู่ร่วมกัน 
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  2.2 วัตถุประสงค์ของการแนะแนวเป็นกลุ่ม 

    การแนะแนวเป็นกลุ่มมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
   2.1.1 เพ่ือช่วยให้นักเรียนทุกๆ คนได้อาศัยหมู่คณะในการเป็นผู้น าตนเองเกี่ยวกับ 

สิ่งต่อไปนี้ 
    1) การรู้จักใช้บริการต่างๆ ที่โรงเรียนจัดหาไว้ให้ 
    2) ช่วยในการแก้ไขพฤติกรรมของบุคคล ให้เป็นพฤติกรรมที่กลุ่มยอมรับ  
และสามารถแก้ไขพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ 

    3) ช่วยวางแผนระยะยาว และช่วยกันแก้ปัญหาของกลุ่ม สร้างหลักเกณฑ์ 
และการรู้จักเลือกประสบการณ์ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อชีวิตมาใช้ในการสร้างปรัชญาชีวิตของตน 

    4) ศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการกลุ่ม  และการรักษาสุขภาพจิตของบุคคล 

   2.2.2 เพ่ือให้การช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการแนะแนวกลุ่มเป็น 

การประหยัดเวลา และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 
   2.2.3 เพ่ือช่วยให้เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สามารถมองเห็นปัญหา
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ท าให้เห็นปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากมีผู้มองปัญหาหลายๆ คน จะมองปัญหาได้
หลายแง่ หลายมุม ท าให้การพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างละเอียดและรอบคอบมากยิ่งข้ึน 

  2.3 ประโยชน์ของการแนะแนวเป็นกลุ่ม 

   การแนะแนวเป็นกลุ่มมีประโยชน์  ดังนี้ 
   2.3.1 ช่วยให้สามารถท างานครั้งเดียวกับนักเรียนกลุ่มใหญ่ เป็นการประหยัดเวลา 
บุคลากร  และงบประมาณ 

   2.3.2 ช่วยให้เด็กลดความกังวล เนื่องจากได้ทราบว่าคนอ่ืนๆ ก็มีปัญหาเช่นเดียวกับ
ตนเอง 
   2.3.3 ช่วยฝึกให้เด็กเรียนรู้บทบาทของการเป็นสมาชิกในกลุ่ม ทั้งบทบาทของผู้น า
และบาบาทของผู้ตาม สามารถปรับเจตคติของตนให้เข้ากับกลุ่ม 

   2.3.4 ช่วยให้เด็กรู้จักแนวทางในการปรับตัว รู้จักอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน รู้จักรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

   2.3.5 ช่วยให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และมองโลก
ในแง่ด ี

   2.3.6 ช่วยให้เด็กเข้าใจถึงหลักของการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตย ช่วยให้
เด็กเข้าใจความหมายของประชาธิปไตย อันเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข 
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  2.4 แนวทางในการจัดการแนะแนวกลุ่ม 

   2.4.1 การจัดกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มควรมีลักษณะที่เข้ากันได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า
ต้องน าบุคคลที่มีบุคลิกภาพเหมือนๆ กัน มารวมกลุ่มกัน อาจน าบุคคลที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันมาร่วม
กลุ่มกันได้ เช่น คนกล้าคนอาย คนใจกว้าง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ คนตระหนี่ เห็นแก่ตัว คนมีศีลธรรม มีคุณธรรม 
คนทีมี่ความมั่นใจ คนที่ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ บุคคลดังกล่าวสามารถจัดกลุ่มการแนะแนว
ได้ จะช่วยลดลักษณะของบุคลิกภาพที่ไม่ดี  เมื่อบุคคลต้องการให้กลุ่มยอมรับก็จะพยายามปรับปรุง
บุคลิกภาพของตนเองไปตามความต้องการของกลุ่ม เช่น คนที่ขาดความรับผิดชอบเมื่ออยู่ในกลุ่มที่
รับผิดชอบก็จะค่อยๆ ปรับปรุงตนเองและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 

   2.4.2 ลักษณะของผู ้น ากลุ ่ม ผู ้น ากลุ ่มต้องเป็นผู ้น ากลุ ่มแบบประชาธิป ไตย 
สามารถสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มได้ดี เป็นผู้น าที่ให้สิทธิเสรีภาพอันเหมาะสมแก่สมาชิกภายในกลุ่ม 
ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศอันดีงามในการร่วมกลุ่ม ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหา หาวิธีการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดในกลุ่ม ให้กลุ่มรู้จักภาระและหน้าที่ที่ถูกที่ควรของ
ตนเอง 
   2.4.3 การแนะแนวกลุ่มให้ถือผู้มีปัญหาเป็นศูนย์กลาง ช่วยให้เด็กมองเห็นปัญหา 
มองเห็นตนเอง แล้วตีความหมายของปัญหา ดูจุดมุ่งหมายแห่งพฤติกรรม การที่จะท าให้บุคคลเข้าใจ
ปัญหาอย่างลึกซึ้งนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้สึก และการมีอารมณ์ร่วมกับผู้อ่ืน 

 

การแนะแนวในระดับต่างๆ 

 การแนะแนวในขั้นแรกของชีวิตมนุษย์ จะเริ่มในขั้นแรกของการศึกษาตามที่เราได้ศึกษามาตั้งแต่
ต้นว่า การที่บุคคลมีพฤติกรรมเช่นใดในปัจจุบันนั้นมีอิทธิพลมาจากชีวิตในวัยเด็ก การที่จะสร้างเสริม
คุณภาพอันดีงามของมนุษย์ในวัยผู้ใหญ่ จึงจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือแก่เด็กตั้งแต่ต้น จะช่วยปูองกัน
ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้  
 1. การแนะแนวในระดับปฐมวัย 

  เด็กปฐมวัย เป็นวัยที่ไร้เดียงสา เด็กในวัยนี้จะค่อยๆ เริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ รอบตัว 
ครูแนะแนวจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง 
  ความมุ่งหมายในการจัดบริการแนะแนวในระดับปฐมวัย มีดังนี้ 
  1.1 ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพอันดีงามของเด็กตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก อันจะพัฒนาการไปสู่
การมีบุคลิกภาพที่ด ีในวัยผู้ใหญ่ 
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  1.2 ท าให้เด็กมีการฝึกการปฏิบัติตน เกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี มารยาทในการพูดคุย มารยาท 
ในการรับประทานอาหาร อ่ืนๆ 

  1.3 ท าให้เด็กได้รับความรู้ต่างๆ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และในเวลาเดียวกันก็มีโอกาส
ศึกษาเล่าเรียนไปด้วย 

  1.4 ท าให้เด็กที่ขาดความอบอุ่นในครอบครัว หันมายึดครูเป็นที่พึ่งทางใจ ลดความ  

คับข้องใจลง 
  1.5 ท าให้เด็กมีโอกาสเริ่มสร้างพื้นฐานของบุคลิกภาพอันดีงามตั้งแต่ในวัยเด็ก 

  1.6 ช่วยให้เด็กรู้จักคิด รู้จักวิจารณ์ รู้จักการคบเพ่ือน และการอยู่ร่วมกัน 

  1.7 ช่วยให้เด็กมองเห็นคุณค่าของการเรียนการสอน รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
  1.8 ช่วยให้เด็กรู้จักยึดตนเองเป็นที่พ่ึงแห่งตน แทนที่จะต้องมีผู้คอยดูแลอยู่ตลอดเวลา 
เด็กจะช่วยเหลือตนเอง ตักอาหารใส่ปากเอง เปลี่ยนชุดนอนเอง ไม่ต้องรอมารดา หรือพ่ีเลี้ยงคอยช่วยเหลือ  
  การแนะแนวในระดับปฐมวัย จะช่วยให้พ้ืนฐานของเด็กแข็งแกร่ง อันถื อว่ามีรากฐาน 

ที่มั่นคง การเริ่มแรกสอนให้เด็กรู้จักแนวทางในการปฏิบัติตน จะช่วยปูองกันปัญหาของเด็กอันอาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้ การแนะแนวในระดับปฐมวัยต้องท าอย่างละเอียดอ่อน ครูแนะแนวต้องมีความพร้อมและ
ความตั้งใจจริง 
 2. การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 

  การแนะแนวในระดับประถมศึกษา ถือว่ามีความจ าเป็นเช่นเดียวกับการแนะแนวในระดับ
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา สภาพสังคมในปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์  โดยเฉพาะเด็กชั้นประถมศึกษา ยังจัดอยู่ในวัยเยาว์ วัยยากที่จะเผชิญกับปัญหาชีวิตตามล าพังได้ 
บางครั้งเด็กจะท าอะไรลงไปโดยขาดวิจารณญาณที่ถูกต้อง หรือท าลงไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งโดยปกติ
แล้ว เมื่อพูดถึงการแนะแนว บุคคลจะเริ่มนึกถึงการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมมากกว่า เพราะปัญหาต่างๆ 
ทั ้งปัญหาการเรียน ปัญหาอาชีพ และปัญหาส่วนตัวและสังคมจะตกอยู ่กับเด็กวัยรุ ่นเป็นส่วนมาก  
แต่ความเป็นจริงแล้ว ปัญหาจะเริ่มก่อตัวตั้งแต่ในวัยเด็ก การขจัดปัญหาในวัยเด็กจะช่วยให้ปัญหาในวัยรุ่น 
ลดน้อยลงด้วย 

  การแนะแนวในชั้นประถมศึกษา คือ บริการที่มุ่งปูองกันปัญหา แก้ไขปัญหาทั่วไป และขจัด
ปัญหาต่างๆ ให้แก่เด็ก การฝึกหัดหรือเอาใจใส่ดูแลตั้งแต่วัยเด็ก จะท าให้เขากลายเป็นเด็กวัยรุ่นที่ดี 
ในอนาคต การปลูกฝังอันดีงามในวัยเด็กเท่ากับเป็นการสร้างรากฐานที่งดงามในอนาคต 
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  ความมุ่งหมายในการจัดบริการแนะแนวในชั้นประถมศึกษา 
  2.1 เพ่ือช่วยปูองกันปัญหาไม่ให้เกิดข้ึนในอนาคต 

  2.2 เพ่ือช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพอันดีงามในวัยเด็กให้กลายเป็นวัยผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพ
ที่พร้อมส าหรับอนาคต 

  2.3 เพ่ือช่วยลดปัญหาให้น้อยลง 
  2.4 เพ่ือช่วยขจัดปัญหาให้หมดไป 

  2.5 เพ่ือช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการไปตามวัยของตนเอง โดยไม่มีการหยุดชะงัก 

  2.6 เพ่ือช่วยวางพ้ืนฐานให้เด็กกลายเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต 

  2.7 เพ่ือช่วยปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาให้เจริญยิ่งขึ้น 

  2.8 ช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 
 ประโยชน์ของการจัดบริการแนะแนวในระดับประถมศึกษา 
 การจัดบริการแนะแนวในระดับประถมศึกษา  มีประโยชน์มากมายหลายประการ ดังนี้ 
 1. เด็กได้รับประสบการณ์อันดีงามให้เด็กตั้งแต่ขั้นต้นของชีวิต ท าให้เด็กมีจิตใจงดงามมองโลก 

ในแง่ด ี

 2. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกวิธี 
 3. เด็กท่ีมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ได้ปรับพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ 
 4. เด็กมองโลกไปตามสภาพของความเป็นจริง ไม่ใช้คิดเลื่อนลอย เพ้อฝันหรือวาดวิมานในอากาศ 

 5. โรงเรียนมีสัมพันธภาพอันดีกับครอบครัวนักเรียน และชุมชน 

 6. ท าให้ครูและเด็กมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

 7. ท าให้ครูเข้าใจเก่ียวกับตัวเด็ก สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเม่ือเด็กประสบปัญหา 

 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา โรงเรียนจะเน้นที่ตัวเด็กเป็นส าคัญในทุกๆ ด้าน พยายาม
ปูองกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้น ถ้ามีปัญหาก็พยายามหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นละเมียดละไม โดยไม่สร้างผล
กระทบกระเทือนแก่ตัวเด็กโดยตรง การแนะแนวในระดับประถมศึกษาจึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างครูและผู้ปกครอง โดยมีเปูาหมายส าคัญทางด้านวิชาการ และการปรับตัวที่ดี 
 เนื่องจากเด็กในชั้นประถมศึกษา จ านวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาต่างๆ ทางด้านครอบครัว 
สังคม อารมณ์ ท าให้เด็กปรับตัวไม่ได้ดี เกิดการติดอยู่ในพัฒนาการแต่ละขั้น การจัดบริการแนะแนวใน
โรงเรียนประถมศึกษา จึงเน้นในเรื่องโปรแกรมการทดสอบ ระเบียนสะสม การประเมินคุณภาพของบุคคล  
ความสัมพันธ์ทางบ้าน การค้นหาข้อบกพร่องของเด็ก การให้ความรู้แก่ครู การส่งปัญหาต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ 
และการติดตามผล ดังนั้น การช่วยเหลือให้การแนะแนวในระดับประถมศึกษา จะช่วยลดปัญหาที่ยิ่งใหญ่
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ในวัยรุ่นหรือในชั้นมัธยมศึกษาให้ลดน้อยลง การแนะแนวที่ดีในชั้นประถมศึกษาจะช่วยให้เด็กประสบ
ความสมหวัง เกิดความพอใจ และสามารถด าเนินชีวิตในขั้นต่อไปด้วยความเข้าใจและรู้แจ้งเห็นจริง 
 3. การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 

  การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา เป็นการแนะแนวที่ส าคัญกว่าบริการแนะแนวในระดับใด 
ทั้งนี้เพราะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นระดับท่ีอยู่ในวัยของพัฒนาการไปสู่วัยผู้ใหญ่ เด็กส่วนมากจะมี
ปัญหาในวัยรุ่นนี้ ถ้าหากว่าเด็กผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ในวัยนี้ไปได้ เขาก็มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จ
ในชีวิตได้ 
  การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เกิดขึ้นก่อนการแนะแนวในระดับใด 
เพราะในระดับมัธยมศึกษา เด็กก าลังจะด าเนินไปสู่การเลือกอาชีพ เพราะการเลือกอาชีพเป็นการวาง 
รากฐานที่ดีส าหรับอนาคต ถ้าบุคคลสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตนเองถนัด และเลือกอาชีพที่ตนเองพอใจ  
การปฏิบัติงานอาชีพก็จะประสบความส าเร็จ เพราะได้ท างานที่ตนรัก ฉะนั้นการจัดบริการแนะแนวใน
ระดับมัธยมศึกษาจึงควรจัดให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านการศึกษา เด็กได้
ศึกษาตรงตามความสามารถและความถนัดของตนเอง ด้านอาชีพ เมื่อเด็กได้ศึกษาในวิชาที่ตนเองสนใจ
แล้วก็สามารถเข้าใจได้อย่างดี และได้น าองค์ความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพที่ตนเองพึงพอใจ เป็นแนวทาง
ในการน าชีวิตไปสู่ความส าเร็จ ด้านส่วนตัวและสังคม ช่วยส่งผลให้มีความฉลาดรอบคอบ มีความคิดและ 

มีวิจารณญาณ  สามารถใช้สติปัญญาที่มีอยู่เอาชนะอุปสรรคต่างๆ  สามารถอยู่ในสังคมได้ปราศจากปัญหา
หรืออุปสรรคใดๆ    
  ความมุ่งหมายของการจัดบริการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 

  3.1 เพ่ือช่วยให้เด็กได้รู้แนวทางในการปฏิบัติตนอย่างฉลาด อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมในอนาคต 

  3.2 เพ่ือช่วยคลี่คลายปัญหาอันซับซ้อนของสังคม ลดความตึงเครียดทางอารมณ์ 
  3.3 เพ่ือไม่ให้เด็กเดินทางชีวิตผิดพลาด เช่น การคบเพ่ือไม่ดี มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
หรือคิดท าร้ายตนเอง 
  3.4 เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กไปในทางที่ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับของบุคคล
ทั่วไป 

  3.5 เพื่อให้เด็กรู้ถึงสมรรถภาพของตนเองว่า มีความสามารถอันจะแก้ไขสถานการณ์
ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ถ้าหากตนเองมีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ   
  3.6 ช่วยให้เด็กมองเห็นความส าคัญของการเลือกอาชีพ ที่จะไปสู่ความส าเร็จในอนาคต 

  3.7 ช่วยให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคของเทคโนโลยี 
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 วิธีการจัดบริการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 

 การบริการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรจะต้องจัดให้มีบริการต่างๆ เช่น บริการศึกษาเด็ก
เป็นรายบุคล บริการสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามผล ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 1. บริการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  ครูแนะแนวจะต้องท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ นอกเหนือจากการท าระเบียนสะสมดังนี้ 
  1.1 ท าหน้าที่สร้างแบบสอบถาม ท าแบบสอบถามเกี่ยวกับนักเรียนเข้าใหม่และผู้ปกครอง 
ซึ่งการสร้างแบบสอบถามนี้ บุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต้องร่วมกันออกความคิดเห็น 
และพิจารณาร่วมกันว่าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น เมื่อจัดสร้าง
แบบสอบถามเสร็จแล้วก็จัดการส่งพิมพ์และส าเนาเอกสาร แล้วน ามาเก็บไว้ใช้ที่ส านักงานแนะแนวต่อไป 

  1.2 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถาม การให้เขียนอัตชีวประวัติ 
การใช้สังคมมิติ ระเบียนพฤติการณ์ การบันทึกจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การไปเยี่ยมบ้าน และวิธีการ
อ่ืนๆ จัดรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลแล้วรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยแยกเป็นของ
แต่ละบุคคลจัดเรียงไว้ตามรายชื่อล าดับตัวอักษร 
  1.3 จัดท าข้อทดสอบมาตรฐานเกี่ยวกับความสนใจอาชีพ เพ่ือส ารวจดูว่า เด็กมีความสนใจ
ทางใด 

  1.4 บริการให้ความช่วยเหลือแก่ครูประจ าชั้นหรือครูประจ าวิชาบางท่าน ที่ต้องการ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก เพ่ือน าไปใช้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน 

  1.5 พยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัวเด็กให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เมื่อย้ายที่อยู่แล้ว ต้องจัดการแก้ไขให้ตรงตามความเป็นจริง เพราะเมื่อต้องการข้อมูล
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยโดยเร่งด่วนจะได้ข้อมูลที่ถูกตรงตามเหตุการณ์ปัจจุบัน ฉะนั้น จึงควรสอบถามสถานที่
พักอาศัยอยู ่เสมอ นอกจากนั้นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ในอดีตได้บันทึกไว้ว่าเจ็บปุวยอยู่เสมอ  
ถ้าปัจจุบันหายเป็นปกติ แล้วต้องบันทึกข้อมูลไว้ให้ตรงตามเหตุการณ์ปัจจุบันด้วย 

  1.6 ต้องจัดติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุกๆ ภาคเรียน และท าสถิติวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ เท่าที่จ าเป็น การจัดบริการสนเทศในโรงเรียนมัธยม จะจัดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนก่อน  
อาจจัดมุมห้องสมุดแล้วจัดหาเอกสารเกี่ยวกับการเรียนให้เด็กได้ค้นคว้า จัดท าข่าว ติดปูายประกาศแนะแนว 
เช่น ข่าวการรับสมัครงานนอกเวลาเรียน หรือในระหว่างปิดภาคเรียน ข่าวการให้ทุนการศึกษา หรืออาจจะ 

ติดข่าวสารต่างๆ ที่นักเรียนควรจะทราบ หรือข้อความที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนได้ เช่น การประพฤติ
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ตนไปในทางที่ดี มารยาทของสังคม หลักปฏิบัติหรือแนวความคิดท่ีดีเกี่ยวกับการเรียน เรียนอย่างไร จึงจะ
เรียนได้ดี หลักในการอ่าน หลักในการท่องจ า เป็นต้น 

 2. การจัดบริการสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
  การจัดบริการสนเทศเป็นการการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการ 
ของเด็ก มี 3 ประเภท ได้แก่ บริการสนเทศด้านการศึกษา บริการสนเทศด้านอาชีพ บริการสนเทศ 

ด้านส่วนตัวและสังคม ดังนี้ 
  2.1 บริการสนเทศทางการศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
   2.1.1 เพ่ือให้สามารถเลือกวิชาเรียนได้ตรงตามความถนัดของตนเอง 
   2.1.2 สามารถติดต่อกับสถานศึกษาท่ีตนเองสนใจได้ 
   2.1.3 สามารถทราบว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาจะติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากที่ใด 

   2.1.4 สามารถทราบว่าตนเองมีความสามารถ หรือมีคุณสมบัติพิเศษทางด้านใด 

   จัดด าเนินงานเกี ่ยวกับบริการสนเทศ โดยขอความร่วมมือจากครูสอนศิลปะ 
บรรณารักษ์ ครูประจ าวิชา ครูประจ าชั้น คณะครูอ่ืนๆ และครูใหญ่ จัดหาความรู้ให้นักเรียนได้รับทราบ
ตลอดปี จัดรวบรวมเอกสารต าราเกี่ยวกับการเรียน รวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งข่าวต่างๆ จัดท าปูายนิเทศ 
เขียนแผ่นโปสเตอร์ จัดท าสไลด์ จัดท าแผนภูมิเก่ียวกับการเรียน เป็นต้น 

  2.2 บริการสนเทศทางด้านอาชีพ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
   2.2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพต่างๆ หลายๆ อาชีพ ให้ทราบ
ถึงลักษณะของอาชีพ วิธีการประกอบอาชีพ ความยากง่ายของอาชีพ สิ่งที่น่าสนใจในแต่ละอาชีพ 

   2.2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถเลือกอาชีพที่ตนเองพอใจ และตรงตามความถนัดของ
ตนเอง 
   บริการสนเทศทางด้านอาชีพ จัดท าโดยจัดหาปูายนิเทศ และหาข้อสนเทศเกี่ยวกับ
อาชีพต่างๆ มาติดไว้ให้เด็กอ่าน จัดหาเอกสารเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ มาจากแหล่งต่างๆ วางไว้ที่มุมห้องสมุด
ของส านักงานแนะแนว เพ่ือให้เด็กได้อ่านและศึกษาค้นคว้า จัดทัศนศึกษาตามสถานที่ประกอบอาชีพ
ต่างๆ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานวันอาชีพ เชิญวิทยากรที่ประสบความส าเร็จในอาชีพต่างๆ ไปได้ด้วยดี 
  2.3 บริการสนเทศทางด้านส่วนตัวและสังคม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
   2.3.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างราบรื่น รู้แนวทางใน    
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสันติสุข 

   2.3.2 รู้หลักปฏิบัติอันจะหลีกให้พ้นจากสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์     
และหลีกหนีจากอบายมุขต่างๆ เช่น เล่นการพนัน ฉกชิง วิ่งราว ติดยาเสพติด เป็นต้น 
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   2.3.3 รู้จักรักษาสุขภาพและอนามัยให้สมบูรณ์ รักษาสภาพจิตให้ร่าเริงแจ่มใส 

อยู่เสมอ 

   บริการสนเทศทางด้านส่วนตัวและสังคม จัดขึ้นโดยต้องอาศัยความร่วมมือจาก
บุคลากรต่างๆ ในโรงเรียนเช่นเดียวกับบริการทั้งสองข้างต้น การบริการสนเทศจัดท าโดยการจัดทัศนศึกษา 
จัดวิทยากรมาอภิปรายให้ความรู้ทางด้านต่างๆ จัดเอกสารที่น่าสนใจ เช่น วารสาร จุลสาร หนั งสือพิมพ์ 
ให้อ่าน จัดโต้วาที จัดปัจฉิมนิเทศ จัดปฐมนิเทศ เป็นการช่วยเหลือให้แนวความคิดและให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆ ที่นักเรียนจ าเป็นจะต้องทราบ 

   การจัดบริการให้ค าปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา การจัดบริการให้ค าปรึกษาหารือ
ในบริการแนะแนวนี้ ถือว่าส าคัญที่สุด เมื่อมีการบริการแนะแนวเกิดขึ้นในโรงเรียนใดก็ตาม  ย่อมจะขาด 
“บริการให้ค าปรึกษา” เสียมิได้ 
 3. บริการให้ค าปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  บริการการให้ค าปรึกษานั้น เป็นบริการที่จะช่วยให้เด็กได้รู้จักและเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้เพ่ือที่เด็กจะตัดสินใจเลือกการด าเนินชีวิตของตนเองได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล 

  จุดมุ่งหมายของการจัดบริการให้ค าปรึกษา 
  3.1 ต้องการให้เด็กมีความรู้สึกว่า ตนเองไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว มีบุคคลที่เป็นกันเอง และมี
ความจริงใจคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา 

  3.2 เพ่ือให้เด็กเข้าใจตนเองและรู้จักตนเอง 
  3.3 เพ่ือช่วยลดปัญหาให้น้อยลง 
  บริการให้ค าปรึกษานี้ ต้องจัดงบประมาณเป็นพิเศษเพ่ือจัดท าห้องให้ค าปรึกษาในส านักงาน
แนะแนว ห้องที่ใช้ให้ค าปรึกษาอาจจะมีหลายห้อง ซึ่งแต่ละห้องจะมีผู้ให้ค าปรึกษา (Counselor) ท าหน้าที่
ประจ าอยู่ การจัดห้องให้ค าปรึกษาต้องมีแสงสว่างเพียงพอ ถูกต้องตามทิศทางลม อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่
ร้อนอบอ้าว ภายในห้องไม่มีเสียงรบกวน ห้องสะอาด ไม่รกรุงรัง ข้าวของวางเป็นระเบียบ จัดเก้าอ้ีให้ 
ผู้มารับค าปรึกษาอยู่ด้านข้าง ไม่ควรให้อยู่ด้านหน้า เพราะอาจจะท าให้ผู้มาขอค าปรึกษาเกิดประหม่า กลัวได้ 
  การให้ค าปรึกษาต้องมีการนัดวันเวลาไว้ล่วงหน้า โดยมีผู้รับผิดชอบนัดหมาย และจัด 

วันเวลาไว้ตามชั่วโมงท่ีผู้ให้ค าปรึกษาว่าง ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอ่ืน 

  วิธีการให้ค าปรึกษา ควรจะสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ท าให้ผู ้มาขอรับค าปรึกษา  

มีความสบายใจที่จะเล่าอะไรให้ฟังได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องกังวลใจ พยายามรับฟังอย่างตั้งใจ แสดงความสนใจ 
ให้ปรากฏในขณะที่ผู้มารับค าปรึกษาเล่าปัญหาให้ฟัง แล้วพยายามท าความเข้าใจกับปัญหา โดยการรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน พยายามช่วยให้ผู้มาขอรับค าปรึกษาเข้าใจตนเอง และรู้จักตนเองดียิ่งขึ้น เช่น 
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ผู้มาขอรับค าปรึกษามีปัญหาต้องมาอาศัยผู้อ่ืนอยู่ เกิดความเดือดร้อนในอันเกิดจากวิธีการปฏิบัติตนของ
เจ้าของบ้านที่มีต่อเขา ในกรณีนี้ ผู้แนะแนวต้องพยายามชักจูงเขาให้เข้าใจปัญหาอย่างเด่นชัด เช่น ให้
ผู้มีปัญหาค่อยๆ พิจารณาดูตนเองเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่ตนอาศัยอยู่ดีมากน้อยเพียงใด 
พยายามคิดถึงการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้ให้ที่อยู่อาศัยแล้วให้เด็กค่อยๆ พิจารณาตนเอง จะมองเห็น
ปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหา เพราะการแก้ปัญหาที่ดีนั้น ต้องดูที่ตัวปัญหา และตัวบุคคลร่วมกัน 
ท าใจกว้างๆ อย่าเข้าข้างตนเอง จะมองเห็นแนวทางเด่นชัดในการแก้ปัญหาและเกิดความกระจ่างในใจขึ้น 

  ผู้ให้ค าปรึกษาต้องท าให้ผู้ขอรับค าปรึกษา รู้สึกสบายใจ เมื่อจบสิ้นการให้ค าปรึกษาและ
เขาเองจะมองเห็นแนวทางท่ีจะแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
  การจัดบริการให้ค าปรึกษาชนิดเป็นกลุ่ม เป็นการให้ค าปรึกษาพร้อมๆ กันหลายๆ คน  
อาจเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กก็ได้ ซึ่งนักเรียนดังกล่าว ในกลุ่มเดียวกันจะมีปัญหาเหมือนกัน จัดให้นักเรียน
ซักถาม อภิปรายเกี่ยวกับปัญหา โดยผู้ให้ค าปรึกษาจะคอยกระตุ้นให้บุคคลในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น
ในการแก้ปัญหา ยกปัญหาขึ้นมาอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา เมื่อได้แนวทางในการแก้ปัญหา
แล้วก็ให้สมาชิกในกลุ่มน าไปปฏิบัติ 
  สรุป การให้ค าปรึกษาท่ีทางบริการแนะแนวจัดขึ้น ควรต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า เพ่ือให้
ทั้งสองฝุายเตรียมตัว ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก และเตรียมค าถามในการสัมภาษณ์เพ่ือ
การให้ค าปรึกษา ซึ่งระยะเวลาของการให้ค าปรึกษาควรจัดเวลาให้พอเหมาะ ไม่ใช้เวลามากหรือน้อย
เกินไป ควรใช้เวลาประมาณ 45 นาที ในแต่ละครั้ง การให้ค าปรึกษาควรยึดหลักว่า ผู้ขอรับค าปรึกษาต้องรู้จัก
ตนเอง เข้าใจตนเองอย่างดี และจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้ให้ค าปรึกษาต้อง
เป็นบุคคลที่มีบุคลิกดี น่าศรัทธา เลื่อมใส ยินดี และสนใจรับฟังปัญหา โดยไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย 

  การให้ค าปรึกษาช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ท าให้ผู้มีปัญหาเข้าใจตนเอง รู้จักตนเอง 
สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ตนเองได้ตัดสินใจเลือกไว้แล้ว 

 4. บริการการจัดวางตัวบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาบริการจัดวางตัวบุคคลนับว่า เป็นการบริการที่ส าคัญของการแนะแนว 
ในการจัดวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงานถือว่า เป็นสิ่งที่ส าคัญ การจัดวางตัวบุคคลในโรงเรียนมีหลาย
ประเภท คือ 

  4.1 การจัดวางตัวบุคคลเกี่ยวกับวิชาการ มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาส
ศึกษาหาความรู้ในวิชาที่ตนเองถนัดตามความสนใจและความสามารถของตนเอง ช่วยให้นักเรียนที่เรียนรู้
สามารถปรับปรุงตนเอง เลือกวิชาที่ตนเองชอบและสามารถจะเรียนต่อไปจนส าเร็จได้ 



68 
 

   การจัดข้อทดสอบวัดความถนัด และความสัมฤทธิ์ผลในการเรียน เพ่ือตรวจดูว่า 
นักเรียนมีความสามารถทางด้านใด ก็จัดให้นักเรียนได้เรียนในวิชาที่ตนเองชอบ 

   จัดชุมนุมต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนร่วมเข้าชุมนุมตามความถนัดของตนเอง 
   จัดสอนซ่อมเสริมวิชาที่นักเรียนอ่อน เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีโอกาสปรับปรุงตนเอง 
และสามารถเรียนได้จนส าเร็จ 

   การจัดวางตัวบุคคลด้านวิชาการนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลฝุายวิชาการ  
ครูประจ าชั้น และครูประจ าวิชา โดยที่ทุกฝุายให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

  4.2 การจัดวางตัวบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพ
และพลานามัยให้ดีขึ้น และช่วยให้สามารถศึกษาเล่าเรียน โดยปราศจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
ของตนเอง สามารถจะท าให้สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนได้ง่าย 

  การจัดวางตัวบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยนี้ บริการแนะแนวต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
และเอกซเรย์ทุกๆ ปี จัดให้มีหน่วยรักษาพยาบาลในโรงเรียน จัดกิจกรรมและศึกษาเพ่ือให้เด็กได้มีโอกาส
ออกก าลังกาย ช่วยให้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จัดโครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายอย่างครบถ้วน และถูกหลักอนามัย 

  การจัดวางตัวบุคคลทางด้านสุขภาพ อนามัย ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรฝุาย
ต่างๆ เช่น ครูโภชนาการ ครูพลศึกษา พยาบาลประจ าโรงเรียน เป็นต้น 

  4.3 การจัดวางตัวบุคคลเกี่ยวกับการสวัสดิการ เป็นบริการเกี่ยวกับการหารายได้ช่วยเหลือ
ครอบครัว การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการหางานให้ท าหลังเลิกเรียน หรือระหว่างปิดภาคเรียน 
ปิดภาคฤดูร้อน จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนขาดแคลน ช่วยติดต่อหน่ายงานต่างๆ เพ่ือจัดส่งนักเรียนไป
ฝึกงาน ทางฝุายแนะแนวเป็นผู้ด าเนินงาน และมีครูฝุายปกครองเป็นผู้ร่วมมือด้วย 

  4.4 การจัดวางตัวบุคคลเกี่ยวกับทางด้านอารมณ์และสังคม การบริการนี้  มุ่งฝึกฝนให้
นักเรียนรู้จักควบคุมอารมณ์ ฝึกความมั่นคงทางอารมณ์ รู้จักระงับและข่มอารมณ์ ไม่แสดงพฤติกรรม 

อันไม่เหมาะสมไม่ควรออกไป มีการจัดกิจกรรมฝึกมรรยาท การเข้าสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
การท างานร่วมกัน การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   การจัดวางบุคคลเกี่ยวกับอารมณ์และสังคม ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวได้และ
ด ารงชีวิตยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ซึ่งต้องอาศัยครูศีลธรรมและครูสังคมศึกษา ร่วมมือด้วยจึงจะประสบ
ผลส าเร็จ 
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 5. การจัดบริการติดตามผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา การจัดบริการนี้ ก็เพ่ือจะให้ทราบถึงผลงาน
ของฝุายแนะแนวว่า ประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวมากน้อยเพียงใด และหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข 

สิ่งบกพร่องของบริการแนะแนว 

  บริการแนะแนวจะจัดการติดตามผลโดยการออกแบบสอบถาม ความคิดเห็นชอบบุคคล
ของอ่ืนๆ ทั้งครูและนักเรียนรวมทั้งบุคคลากรอ่ืนๆ ที่มีต่อบริการแนะแนว นอกจากนั้นยังดูผลงานต่างๆ  
ได้จากสมุดลงรายชื่อผู้เข้าขอรับบริการว่า มีมากน้อยเพียงใด ตรวจดูสถิติการให้บริการว่า ประสบผลส าเร็จ
หรือล้มเหลวกี่ราย สอบถามจากนักเรียนหรือผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการแนะแนว 

  จุดมุ่งหมายของการติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว เพ่ือจะได้ทราบ
ว่านักเรียนส่วนใหญ่ต่อวิชาแขนงใดบ้าง หรือออกไปประกอบอาชีพอะไรบ้าง ซึ่งการประกอบอาชีพนั้น  
ก็จ าเป็นจะต้องทราบว่า ตรงตามความสามารถของแต่ละบุคคลหรือไม่ 
  การติดตามผลของนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว ท าได้โดยการส่งแบบสอบถามไปให้
นักเรียนกรอก แล้วส่งกลับมายังโรงเรียน การสัมภาษณ์บุคคลที่รู้จักนักเรียน การให้นักเรียนส่งจดหมาย
แจ้งข่าวให้ทางโรงเรียนทราบหรือท าการสัมภาษณ์ตัวนักเรียนเอง ซึ่งการสัมภาษณ์ตัวนักเรียนเองหลังจาก
จบการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีความจ าเป็นมากนัก เพราะจะท าให้สิ้นเปลือง ทั้งเวลา แรงงาน และทุนทรัพย์
โดยใช่เหตุ แต่อาจจะกระท าได้เมื่อมีโอกาสพบนักเรียนโดยบังเอิญ หรือในโอกาสที่นักเรียนเดินทาง
กลับมาเยี่ยมโรงเรียน 
 

 5. การแนะแนวระดับอุดมศึกษา 
  ในระดับอุดมศึกษา ถือว่าเป็นระดับสุดท้ายของชีวิตในวัยเรียน ซึ่งบุคคลเตรียมตัวพร้อมที่จะ
ออกไปประกอบอาชีพ การแนะแนวในระดับนี้ มีความส าคัญไม่น้อยกว่าในระดับมัธยมศึกษา อาจารย์ 
ที่ปรึกษาในขั้นมหาวิทยาลัยจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนแต่ละภาคเรียน 
ผู้ท าหน้าที่ให้การแนะแนวโดยตรง จะจัดบริการแนะแนวให้แก่นิสิต หรือนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่อไปนี้ 
  5.1 ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา การเลือกวิชาเรียน ความสับสนของหลักสูตร ปัญหาการอ่าน
หนังสือแล้วจับใจความไม่ได้ การเรียนในขั้นอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดแบ่งเวลาเรียนให้ถูกต้อง บุคคลที่ผ่าน
การศึกษามาจนถึงข้ันอุดมศึกษาจ านวนไม่น้อย ต้องสอบตกและประสบความล้มเหลวในการศึกษา ท าลาย
อนาคตของตนเองไปในที่สุด 

   การแนะแนวการศึกษา ช่วยให้นิสิตนักศึกษาสามารถที่จะบรรลุเปูาหมายได้ตามที่
หวังไว้ผู้แนะแนวต้องช่วยเหลือ ดังนี้ 
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   5.1.1 ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษารู้จักและเข้าใจตนเอง รู้ถึงก าลังและความสามารถ
ของตนเอง อย่ามองตนเองต่ ากว่าระดับความสามารถของตนเอง ความพยายาม ความสนใจและเอาใจใส่  
จะสามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ 
   5.1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการวางแผนการเรียนล่วงหน้า ก่อนเข้าชั้นเรียนควรจะ
ศึกษาหาความรู้มาก่อน วิธีการเรียนอย่างมีหลักเกณฑ์จะน ามาซึ่งความส าเร็จ การเตรียมตัวล่วงหน้าจะท า
ให้สามารถเข้าใจบทเรียนได้ดีเมื่อเวลาศึกษาในชั้นเรียน 

   5.1.3 การเรียนให้ได้ผลดี ต้องสร้างความสนใจให้เกิดขึ้น ความสนใจในบทเรียน 
จะท าให้เกิดความเอาใจใส่ในการเรียน การเห็นความส าคัญของบทเรียนจะน ามาซึ่งความส าเร็จ 

   5.1.4 การสร้างทัศนคติที่ดีต่อบทเรียน ต่อครูผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

จะขจัดปัญหาต่างๆ ในการเรียนให้หมดสิ้นไป การสร้างทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว จะน ามา
ซึ่งความผิดพลาด 

   5.1.5 การรู้จักแบ่งเวลาที่ดี การรู้จักแบ่งเวลาไหนควรเรียน เวลาไหนควรพักผ่อน 
เวลาไหนควรท าอะไร เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง การไม่รู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้อง จะน าความวุ่นวายมาให้ตนเอง 
   5.1.6 หลักในการจ า การเรียนรู้ต้องอาศัยความจ า การจ าต้องจ าอย่างมีหลักเกณฑ์ 
สร้างหลักในการจ าขึ้นมาใช้ ถ้าจ าโดยขาดหลักเกณฑ์จะลืมง่าย 

   5.1.7 การเกียจคร้านในการท าแบบฝึกหัด จะน าผลเสียมาให้ 
   5.1.8 การรักสนุก เที่ยวเตร่ จะเป็นตัวการท าให้การเรียนตกต่ า และน าผลเสียมาให้ 
   5.1.9 สร้างก าลังใจให้ตนเอง อย่ากังวลมากเกินไป จงตั้งใจสร้างก าลังใจ มีมานะ
มุ่งม่ัน เพ่ือจะไปสู่ความส าเร็จให้ได้ 
   5.1.10 อย่าทะนงตนเกินไป อย่าคิดว่า การเรียนเป็นสิ่งง่ายเสมอไป บุคคลที่ทะนงตัว 
อวดความสามารถของตนเอง ประสบความล้มเหลวมามากแล้ว จงอยู่กับบทเรียน อดทนเพ่ือแนวทางแห่ง
ความส าเร็จที่หวังไว้ 
  5.2 ปัญหาส่วนตัวและสังคม นิสิตนักศึกษาส่วนมาก มักจะผ่านวัยรุ่นไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่า บุคคลที่พ้นวัยรุ่นแล้วจะไม่มีปัญหา ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทุกวัยประสบกับปัญหาและต้อง
แก้ปัญหาเช่นเดียวกัน 

   ปัญหาต่างๆ ของวัยนี้ อาจสืบเนื่องมาจากปัญหาในวัยเด็ก หรือสภาพครอบครัว 
เช่น การขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ความแตกร้าวภายในครอบครัว ปัญหาการอยู่ร่วมกันภายใน
สังคมเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นปัญหาอันจะเป็นอุปสรรคในการปรับตัวได้ 
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  5.3 ปัญหาด้านอาชีพ นิสิตนักศึกษาพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ ย่อมมีจิตใจ
มุ่งมั่นในการวางแผนงานหรืออาชีพที่ตนเองต้องการ การประกอบอาชีพย่อมมีแนวทางที่จะไปสู่ความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวในชีวิต “อาชีพ” ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตมนุษย์ที่จะเป็นเครื่องตัดสินและชี้ว่า บุคคล
ผู้นั้นประสบความส าเร็จในชีวิตหรือไม่ 
   การเรียนเป็นส่วนประกอบที่ชี้ว่า บุคคลจะประสบความส าเร็จในชีวิตมากน้อย
เพียงใด อาชีพของบุคคลจะเป็นเครื่องตัดสินความส าเร็จในชีวิตเป็นอันดับแรก แต่ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพของบุคคลจะเป็นเครื่องตัดสินความส าเร็จในชีวิตเป็นอับดับสุดท้าย 

   ความส าเร็จในอาชีพ ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนได้เกียรตินิยมหรือไม่ได้เกียรตินิยม 

คนเรียนดีเรียนเก่งได้เกียรตินิยม มักจะหยิ่งทะนงในตนเอง คนเรียนเก่งจ านวนไม่น้อยที่เอาตัวไม่รอด 
สังคมชอบสนใจคนเก่ง ฉะนั้นถ้าคิดว่าจะให้ทุนการศึกษาไม่ควรเน้นที่คนเก่ง แต่ควรเน้นที่ “คนดี” ซึ่งมี
ความสามารถจะศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จได้ เขาเหล่านี้  จะเจียมเนื้อเจียมตัว บุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้ที่
ประสบความส าเร็จในชีวิต 

   ความคิดเห็นดังกล่าว เป็นความคิดเห็นที่สมควรจะได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้เพราะการ
เรียนเก่งเป็นพื้นฐานที่จะน าไปสู่การเลือกอาชีพที่ดีได้ สามารถเลือกอาชีพที่ตนเองพอใจและสติปัญญาของ
ตนเอง สามารถจะท าให้การเรียนสัมฤทธิ์ผลได้ ฉะนั้น คนเก่งจึงได้เปรียบในการเลือกอาชีพ แต่ไม่ได้
หมายความว่าคนเรียนเก่งจะประสบความส าเร็จในชีวิตทุกคน 

   อาชีพทุกอาชีพ มีแนวทางที่จะประสบความส าเร็จได้ทั้งนั้น ไม่ใช่ความส าเร็จนั้น 

จะอยู่ที่อาชีพใดอาชีพหนึ่งเท่านั้น เช่น จบวิศวกรไม่ได้หมายความว่า ทุกๆ คนจะได้เป็นผู้จัดการโรงงาน
หมด ในโรงงานหนึ่งมีวิศวกรหลายคน แต่มีหัวหน้าได้ 1 คน นอกนั้นก็เป็นลูกน้องหมด จบแพทย์
ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลหมด วิชาแพทย์อาจท าให้แพทย์บางคนประสบความส าเร็จ   
มีชื่อเสียง เปิดคลินิกรักษาคนไข้และมีคนไข้มากมายมาขอรับการรักษา แต่แพทย์บางคนอาจเปิดคลินิก
รักษาคนไข้แต่รายได้อาจจะไม่พอที่จะจ่ายค่าเช่าตึกแถวที่ใช้ท าคลินิกก็มี อาชีพนักบัญชีก็ไม่ใช่ทุกคนจะได้
เป็นผู้จัดการฝุายบัญชี ในบริษัทหนึ่งมีผู้จัดการเพียงคนเดียวเท่านั้น ต่อจากผู้จัดการฝุายก็มีสมุห์บัญชี 
นอกนั้นเป็นเสมียนหมด จบอาชีพครูก็ไม่ใช่จะเป็นครูใหญ่ทุกๆ คน ส่วนมากก็จะเป็นครูธรรมดา แต่ก็มีครู
จ านวนไม่น้อย ที่สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้ ร่ ารวยมีรถเก๋งคันใหญ่ๆ มีตึกรามบ้านช่องใหญ่โต เพราะอาชีพสอน
หนังสือ ตั้งโรงเรียนกวดวิชาใหญ่โต เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วๆ ไป 

   จะเห็นว่า อาชีพทุกอาชีพมีความก้าวหน้า และไม่ก้าวหน้าได้ เช่นเดียวกัน 
ความส าเร็จในอาชีพไม่เกี่ยวกับผลการเรียนในอดีต เพียงแต่พอจะเก็บเอามาไว้ใช้คุยเป็นเกราะปูองกันตัว
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ได้บางครั้งบางคราวเท่านั้น ความส าเร็จในอาชีพอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคล บุคคลที่มีความส าเร็จ
ในอาชีพแสดงว่าบุคคลผู้นั้นมีความส าเร็จในชีวิต 

   ฉะนั้น การแนะแนวอาชีพแก่นิสิตนักศึกษา จึงต้องมุ่งให้มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน ท างานด้วยความมานะอดทน ไม่เปลี่ยนงานบ่อยๆ ความตั้งใจ เอาใจใส่ในการงานจะน าไปสู่
ความส าเร็จ 

   บุคคลที่ประสบความส าเร็จในชีวิต มีฐานะทางเศรษฐกิจดี เนื่องจากมีความส าเร็จใน
อาชีพ บุคคลเหล่านี้ มักจะเป็นบุคคลที่มีลักษณะ ดังนี้ 
   1. มีมานะอดทน ขยันขันแข็ง 
   2. มีความพยายามสูง 
   3. ตั้งใจและเอาใจใส่ในการท างาน 

   4. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
   5. เห็นคุณค่าของงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ 
   6. ยอมเสียสละความสะดวกสบายต่างๆ เพ่ือหน้าที่การงาน 

   7. เป็นคนประหยัด มัธยัสถ์ รู้จักเก็บหอมรอมริบ 

   8. มีความคิดริเริ่ม รู้จักใช้วิจารณญาณ 

   9. มีความรอบคอบ ไม่เสี่ยง 
   10. สุภาพ อ่อนน้อม ไม่อวดดี อวดเก่ง แข็งกระด้าง 
   11. เคารพต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อมีความคิดเห็นขัดแข้งจะอธิบายอย่างสุภาพไม่ใช้
อารมณ ์

   12. รักสงบ รู้จักควบคุมตนเอง 
   13. มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสูง 
   14. รู้จักคิดและใช้สติปัญญาตัดสินใจอย่างสุขุมเยือกเย็น 

   การแนะแนวในอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้บุคคลขวนขวายเพ่ือหาความส าเร็จในอาชีพ การที่
บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิตไม่เท่ากัน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน บุคคลที่เรียนดี  เรียนเก่ง
จ านวนไม่น้อยประสบความล้มเหลวในหน้าที่การงาน ด าเนินชีวิตผิดพลาดกลายเป็นบุคคลล้มละลายไปก็มี 

   บุคคลที ่ประสบความส าเร็จในชีว ิตขั ้นสูง ส่วนมากมักจะเป็นผู ้ที ่มีสติปัญญา  

ปานกลางและมีคุณสมบัติอย่างอ่ืนเป็นเครื่องประกอบ บุคคลที่เรียนดีไม่ควรทะนงตน เมื่อเข้าสู่สนาม
ของอาชีพ จะมีการวัดกันอีกครั้งหนึ่ง บุคคลที่มีสติปัญญาปานกลาง มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
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มีความขยันอดทน สามารถใช้สติปัญญาของตนที่มีอยู่ท าความเข้าใจในหน้าที่การงานได้ดี การมีมนุษยสัมพันธ์
ดีย่อมน ามาซึ่งความส าเร็จในชีวิต 

   คนเรียนเก่งบางคนที่ความเป็นอยู่ในชีวิตไปตามปกติ แต่การกระท าบางอย่างเกี่ยวกับ 

การแก้ไขปัญหา การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต กลับท าไปในสิ่งที่บุคคลที่อยู่ในระดับของชนชั้น
ปัญญาชนไม่คิดว่า เขาจะกระท าเช่นนั้น พฤติกรรมต่างๆ ที่บุคคลเหล่านั้นแสดงออกมา ไม่ได้แสดงถึงความมี
สติปัญญา เพราะการกระท าดังกล่าวน าตนเองไปสู่ความหายนะก็มีเป็นจ านวนไม่น้อย 

   แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่มีสติปัญญาดี ย่อมจะมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จใน
ชีวิตมากกว่าบุคคลที่มีสติปัญญาต่ ากว่า 
   การประกอบอาชีพอันจะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต ต้องอาศัยคุณสมบัติต่างๆ 
ประกอบกัน ถ้าบุคคลที่มีสติปัญญา มีความมานะพยายาม รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน จะประสบความส าเร็จใน
ชีวิตได้ อย่างง่ายดาย 

   บุคคลที่มีสติปัญญาไม่ดี และเกียจคร้านไม่เอาใจใส่ในหน้าที่การงาน บุคคลประเภทนี้
ยากท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิต ความส าเร็จกับบุคคลประเภทนี้ จะอยู่ห่างไกลกันมาก 

  5.4 ปัญหาการเลือกคู่ครอง ปัญหานี้ นับว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ส าหรับวัยนี้ ในวัยนี้จะเริ่ม
มองหาบุคคลที่จะเป็นคู่ชีวิตของตนเองอย่างแท้จริง จะเลือกบุคคลที่ว่าเหมาะสมกับตนเองให้มากที่สุด  
บิดามารดาบางคนที่มีบุตรสาวเกิดความกังวลว่า เมื่อบุตรสาวของตนเองจบการศึกษาแล้ว ก็ถึงวัยอันสมควร
ที่จะสมรส อาจจะพลาดหวังที่จะยึดเหนี่ยวบุคคลใดบุคคลหนึ่งไว้เป็นคู่ชีวิตก็เป็นไปได้ แต่ส าหรับผู้ชาย  

ก็คงไม่สู้วิตกกังวลมากนัก หากพลาดในตอนนี้ ก็อาจจะค่อยๆ หาต่อไปได้อีก 

 ปัญหาการเลือกคู่ชีวิต เป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตมนุษย์ ถ้าบุคคลมีความส าเร็จในหน้าที่การงาน  
แต่ประสบความล้มเหลวในการมีคู่ครองก็ไม่ถือว่าบุคคลนั้น ประสบความส าเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง ผู้ที่จะ
ประสบความส าเร็จในชีวิตสมรสและหน้าที่การงานควบคู่กันไป บุคคลที่มีความสุขทางครอบครัวจะมี
ก าลังใจในการประกอบอาชีพ ไม่ต้องคิด ไม่ต้องกังวลใจ จะใช้สมองเกี่ยวกับหน้าที่การงานอย่างเดียว  
ส่วนบุคคลที่มีปัญหาทางด้านครอบครัว จะมีกังวลใจอยู่ตลอดเวลา ไม่มีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงาน 
เป็นเหตุให้หน้าที่การงานไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 

 การแนะแนวจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ เมื่อมีผู้มีปัญหามาขอรับค าปรึกษา การให้แนวความคิด
ที่ดีจะช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิต 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานแนะแนว 
 นงค์นุช  สิงโพธิ์ทอง (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง การด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษา เขต 4 

ปทุมธานี-สระบุรี และเปรียบเทียบการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี โดยภาพรวมมี 
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านงานปูองกัน 
ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ รองลงมา ได้แก่ ด้านงานสารสนเทศ ด้านงานติดตามและประเมินผล และ  

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านงานศึกษารวบรวมข้อมูล และด้านงานให้ค าปรึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างกันมีการด าเนินการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สภาพการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านงานปูองกัน ส่งเสริม 
พัฒนา ช่วยเหลือ ไม่มีความแตกต่างกัน และโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันมีการด าเนินงาน
แนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 ญาณินท์  คุณา (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง การใช้รูปแบบการแนะแนวส าหรับการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้รูปแบบการแนะแนวส าหรับการ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม ประชากรเป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 
เชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คนดีของสังคม ประกอบด้วยพฤติกรรมความรับผิดชอบและพฤติกรรม 

การแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีและพฤติกรรมรับผิดชอบและพฤติกรรมการแก้ปัญหาในครอบครัวอย่างสันติวิธี  
 ปทุม  มหาปราบ (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการ
บริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
อ านวยการเครือข่ายภูพานทอง ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหา 
การบริหารงาน แนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาสูงสุดคือด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน 
รองลงมา คือ ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล ด้านบริการสารสนเทศ ด้านบริการติดตามผล และด้านบริการ
ให้ค าปรึกษาตามล าดับ 2) แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกอบด้วย 5 ด้าน รวมทั้งสิ้น 42 แนวทาง 
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ได้แก่ ด้านบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน จ านวน 8 แนวทาง มีแนวทางแก้ไขที่ส าคัญ เช่น ก าหนดจัดให้มี
การประชุมสรุปปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน ด้านบริการสารสนเทศ จ านวน 9 แนวทาง มีแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่ส าคัญ เช่น สรุป/รายงานผลการจัดบริการสารสนเทศ ด้านการศึกษาด้านอาชีพและบุคลิกภาพ
และการปรับตัวในสังคม ด้านบริการให้ค าปรึกษา จ านวน 10 แนวทาง มีแนวทางแก้ไขที่ส าคัญ เช่น 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา ด้านบริการจัดวางตัวบุคคล จ านวน 8 แนวทาง  
มีแนวทางแก้ไขท่ีส าคัญ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามอบทุนการศึกษา และบริการการติดตาม
ผล จ านวน 7 แนวทาง มีแนวทางแก้ไขที่ส าคัญ เช่น ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของบุคลากร เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มี
ความเหมาะสม โดยทั้งสิ้นมีความเหมาะสมมากที่สุด 18 แนวทาง ระดับมาก 23 แนวทาง และระดับ 

ปานกลาง 1 แนวทาง และมีความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด 6 แนวทาง และระดับมาก 36 แนวทาง 
 ไพซ้อน ยิ่งนิยม (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวคิดการแนะแนวตามแนวทางท่านศาสดา     
มุฮ าหมัด (ซ.ล.) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและวิเคราะห์แนวคิดการแนะแนวของศาสดามุฮ าหมัด 
(ซ.ล.) ในศาสนาอิสลามโดยศึกษาในคัมภีร์อัลกุรอาล และหะดีษและแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ โดยศึกษาใน 4 ประเด็น
คือ 1) การแนะแนวในอิสลาม 2) มนุษย์ในอิสลาม 3) เพศสตรีในอิสลาม 4) ทักษะการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวกับสังคม ผลการวิจัยพบว่า ในค าภีร์อัลกุรอาลไม่ได้กล่าวเรื่อง การแนะแนวไว้อย่าง
ชัดเจนโดยมีเพียงการกล่าวอยู่ในเนื้อหาของการดะห์วะห์ คือ การเชิญชวนไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง หรืออัลฮูดา 
คือการให้ทางน า โดยที่ภายใต้เนื้อหาของเจตนาของความหมายดะห์วะห์หรืออัลฮูดานั้นมีรูปแบบของการ
แนะแนวกล่าวได้ว่าการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการดะห์วะห์ ในการแนะแนวของสายอิสลามนั้นยึด
หลักการเชิญชวนสู่ความดี และห้ามความชั่วซึงถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการแนะแนวในรูปแบบอิสลาม
จึงเกิดความแตกต่างกับการแนะแนวทั่วไปคือเจตนารมณ์ในการแนะแนวนั้นต้องไม่เป็นการบอกทางหรือ  

ชี้ทางและไม่มีการกล่าวห้ามในสิ่งที่ผิดแนวคิดในการแนะแนวตามแนวทางท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) คือ
การช่วยเหลือมนุษย์ให้รู้จักตนเองในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือที่จะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและบุคคลอ่ืน คือ การช่วยเหลือมนุษย์ให้รู้จักตนเองเปิดโอกาสใน
การเรียนรู้ที่จะเผชิญกับสภาพความเป็นจริงและสภาพสิ่งแวดล้อมโดยให้มนุษย์ใช้สติปัญญาไตร่ตรองในสิ่ง
ที่ เกิดขึ้นจากสาเหตุต้นตอของปัญหาและยอมรับในสิ่งที่ถูกผิดชั่วดีมีการขออภัยและให้อภัยเกิด            
การยอมรับในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพ่ือให้บุคคลนั้นได้พัฒนาศักยภาพเพ่ือที่จะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม 

 พระมนตรี อินตา (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง การแนะแนวชีวิตผ่านนัยเปรียบของ
พระพุทธเจ้าในนิทานชาดก  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการแนะแนวชีวิตผ่านนัยเปรียบของพระพุทธเจ้าใน
นิทานชาดก ซึ่งเป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลผ่านพระสูตรและพระอรรถกถาแปลขุททก
นิกายชาดก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ 200 ปี แห่ง
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ราชวงศ์จักรีกรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช 2525 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2536) เล่มที่ 55-57 จ านวน 
250 ชาดก ท าการศึกษาตัวบทรวบรวม ในประเด็นเนื้อเรื่อง การสะท้อนคิด นัยเปรียบ และข้อคิด 
จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์เนื้อหาจากภายใต้กรอบพ้ืนฐานของการแนะแนวชีวิต และภายใต้แนวคิดเรื่อง
พุทธปรัชญาปรัชญาการแนะแนว จากการวิจัยพบว่า การแนะแนวชีวิตของพระพุทธเจ้านั้นทรงใช้หลัก
พุทธปรัชญาในการแนะแนวแก่บุคคลทั้งหลาย ทรงแนะแนวให้บุคคลได้เรียนรู้และเข้าใจในกฎของไตร
ลักษณ์ซึ่งเป็นสัจธรรมแก่นแท้ของชีวิต ทั้งยังทรงชี้แนะแนวทางในการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมเพ่ือให้บุ
คลได้พบกับความสุขที่แท้จริง และหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการให้บุคคลปฏิบัติตามหลัก
อริยมรรคมีองค์แปด อันเป็นแนวทางประเสริฐในการน าไปสู่เปูาหมายสูงสุดของชีวิต คือ การบรรลุ
นิพพาน นอกจากนี้ยังคงแนะแนวชีวิตภายใต้หลักการและปรัชญาของการแนะแนว คือ ทรงให้การแนะ
แนวแก่บุคคลทุกชนชั้นวรรณะ ให้บุคคลได้ตัดสินใจด้วยตนเอง และยอมรับตนเองตามความเป็นจริง ทรง
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เห็นคุณค่าและเชื่อว่าบุคคลมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองไปถึง
ขีดสูงสุดได ้
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สรุป 
 หลักการด าเนินงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องจัดให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ลักษณะของการแนะแนว ประกอบด้วยการแนะแนวเป็นรายบุคคล ซึ่งมีลักษณะ
ของการให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล  ทั้งที่เป็นแบบแผน และไม่เป็นแบบแผน โดยมีวิธีการจัด     
แนะแนวโดยตรง วิธีแนะแนวทางอ้อม และวิธีการแนะแนวทางสายกลาง การแนะแนวเป็นกลุ่มมีลักษณะ 

ของการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะของการช่วยที่คล้ายคลึงกัน การด าเนินการแนะแนว 
จะจัดให้ในระดับปฐมวัย  ซึ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างบุคลิกภาพอันดีงามของเด็กตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก  
ฝึกปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขนิสัยที่ดี ประถมศึกษา เน้นในเรื่องของการช่วยปูองกันปัญหาไม่ให้เกิดในอนาคต 
ช่วยละปัญหา ขจัดปัญหา ได้มีพัฒนาการไปตามวัย มัธยมศึกษา เน้นในการช่วยให้ผู้เรียนได้รู้แนวทางใน
การปฏิบัติอย่างฉลาด ช่วยคลี่คลายปัญหาอันซับซ้อนของสังคม ช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก 
และในระดับอุดมศึกษา เน้นในเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพที่ตนเองได้เลือกมาแล้วตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา 
ทั้งนี้เพ่ือการด าเนินการแนะแนวเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 

 

 1. จงเขียนอธิบายประเภทของการแนะแนว  และวิธีการด าเนินการลงในตารางต่อไปนี้ 
 

ประเภทของการแนะแนว ค าอธิบาย วิธีด าเนินการ 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 2. จงยกตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  และด้านส่วนตัว
และสังคม  อย่างละ  1  แผน 

 3. จงเขียนอธิบายการแนะแนวรายบุคคล  และการแนะแนวกลุ่มมาให้เข้าใจ 

 4. จงวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการแนะแนวรายบุคคลและการแนะแนวกลุ่มลงใน
ตารางต่อไปนี้ 
 

การแนะแนวรายบุคคล การแนะแนวกลุ่ม ความแตกต่าง 
 

 

 

 

  

 

 5. การจัดการแนะแนวในระดับต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างไร จงเขียนอธิบาย 



บทท่ี 4 

บริการแนะแนวที่ส าคัญ 
 

 การแนะแนว เป็นขบวนการชํวยให๎เด็กรู๎จักตนเอง เข๎าใจผู๎อ่ืน และสามารถปรับตัวได๎อยํางมี
ความสุขในสังคมที่เขาอาศัยอยูํ กระบวนการที่จะชํวยชี้ชํองทางให๎เด็กรู๎จักตนเอง เข๎าใจผู๎อ่ืน คือ บริการ
ตํางๆ ที่สําคัญ 5 บริการของการแนะแนว คือ 

 1. การบริการรวบรวมและศึกษาข๎อมูล (Inventory Service) 

 2. บริการสนเทศ (Information Service) 

 3. บริการให๎คําปรึกษา (Counseling Service) 

 4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) 

 5. บริการติดตามผล (Follow-up Service) 

 

บริการรวบรวมและศึกษาข้อมูล (Inventory Service) 

 การปฏิบัติงานแนะแนว เพ่ือให๎บรรลุผลสําเร็จนั้น จําเป็นต๎องใช๎เครื่องมือที่ถูกต๎องเหมาะสม 
ดุจเดียวกับแพทย์ที่จะรักษาคนไข๎ จําเป็นต๎องมีเครื่องมือในการตรวจรํางกาย เพ่ือการวินิจฉัยและการให๎ยา  
ใช๎วิธีรักษาที่ถูกต๎องกับโรค เชํนเดียวกันกับการตรวจเพ่ือให๎รู๎จักนักเรียนอยํางละเอียดถูกต๎องมีหลายชนิด 
บางชนิดต๎องอาศัยอุปกรณ์ที่มองเห็นได๎ เรียกวํา เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ การสังเกต 
(Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) อัตชีวประวัติ (Autobiography) การศึกษาเฉพาะราย (Case 

Study) ระเบียนสะสม (Cumulative Record) สังคมมิติ (Sociogram) ระเบียนพฤติการณ์ (Anecdotal 

Record) มาตรประมาณคํา (Rating Scale) และแบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลสํวนใหญํมีประโยชน์ในการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือที่จะได๎เข๎าใจ
ตัวเด็กมากขึ้น ทราบปัญหาที่เด็กกําลังประสบอยูํ ทราบสาเหตุของพฤติกรรม เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล แบํงเป็น 2 ลักษณะคือ   
 1. เครื่องมือที่ไมํใช๎แบบทดสอบ ได๎แกํ การสังเกต การสัมภาษณ์ สังคมมิติ อัตชีวประวัติ 
การศึกษารายกรณี ระเบียนสะสม ระเบียนพฤติการณ์ มาตรประมาณคํา แบบสอบถาม เป็นต๎น 

 2. เครื่องมือที่ต๎องใช๎แบบทดสอบ ได๎แกํ แบบทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบสติปัญญา 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบความถนัด แบบทดสอบความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ เป็นต๎น 
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 เครื่องมือที่ไม่ใช้แบบทดสอบ 

 การสังเกต (Observation) 

 การสังเกตคือ การใช๎สายตามองสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยํางเอาใจใสํ พินิจพิจารณา แตํการสังเกตของคน
ทั่วไปนั้น อาจมีเจตนาเพ่ือจับผิด หรืออาจมีอคติที่ทําให๎การตีความในการเห็นนั้นผิดไปจากความเป็นจริง 
และไมํเป็นประโยชน์ในการชํวยเหลือแตํประการใด ครูก็เชํนเดียวกัน การมองดูเด็กจากรูปรํางหน๎าตาก็ไมํ
ชํวยให๎ครูได๎รู๎อะไรเกี่ยวกับเด็กเลย แตํถ๎าหากวําครูรู๎วําตนเองต๎องการทราบอะไร และมีวิธีการสังเกตที่ดี
แล๎ว การสังเกตก็จะชํวยครูได๎อยํางมาก การสังเกตที่เราสนใจกันในที่นี้คือ การมองลักษณะตํางๆ  
ที่ปรากฏในตัวนักเรียน เป็นการเฝูาดูพฤติกรรมของนักเรียนอยํางเอาใจใสํ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา 
และให๎ความชํวยเหลือนักเรียนอยํางถูกต๎อง 
 วิธีการอยํางหนึ่งซึ่งจะชํวยให๎เราทราบได๎วํา การสังเกตพฤติกรรมนั้นมีคํามากน๎อยเพียงใด 

 การสังเกตทุกครั้งควรจะให๎ข๎อเท็จจริง 2 อยําง คือ 

 1. ข๎อเท็จจริงทางจิตวิทยา ซึ่งจะชํวยให๎รู๎จักตัวผู๎ถูกสังเกตดีขึ้น ซึ่งได๎แกํ ความสนใจ ทัศนคติ 
ความถนัด คุณสมบัติสํวนตัวบางประการ ไหวพริบ และการใช๎ทักษะตํางๆ 

 2. ข๎อเท็จจริงทางสังคม ซึ่งจะอธิบายสิ่งแวดล๎อมหรือสถานการณ์ที่มีอิทธิพลตํอผู๎ที่ถูกสังเกต 
ข๎อเท็จจริง ได๎แกํ พ้ืนเพและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล๎อมของผู๎ถูกสังเกต 

 เทคนิคการแนะแนวเกี่ยวกับการสังเกตนี้ อาจสังเกตรํางกายและพฤติกรรมในขณะตํางๆ 
แล๎วแตํจุดมุํงหมายโดยเฉพาะ เชํน จะสังเกตเรื่องการสังคมของนักเรียน ก็ควรจะสังเกตทั้งที่ขณะ 

เด็กนั่งเรียน หรือทํากิจกรรมรํวมกับเพ่ือนในชั้นเรียน ในขณะเลํนที่สนามหรือในขณะรับประทานอาหาร
รวมกันที่โรงอาหาร 

 การสังเกตจะได๎ผลดีควรจะปฏิบัติดังนี้ 
 1. ไมํควรให๎เด็กรู๎ตัววําถูกสังเกต 

 2. ผู๎สังเกตควรตั้งเปูาหมายให๎ชัดเจนวําจะสังเกตอะไร เพ่ืออะไร และควรทราบวําพฤติกรรม
นั้นๆ จะแสดงออกมาให๎เห็นได๎ชัดภายในสภาวะอันใด ถ๎าเป็นการสังเกตเฉพาะเรื่องจะได๎ข๎อมูลที่ชัดเจน
กวําสังเกตหลายๆ ด๎านในขณะเดียวกัน 

 3. ควรบันทึกผลการสังเกตทันที เพราะหากเวลาผํานไปอาจเกิดการลืม (แตํไมํควรบันทึกให๎
เด็กเห็น) 
 4. หากการสังเกตเรื่องนั้นจะกระทําซ้ําหลายๆ ครั้ง หรือหากมีผู๎ชํวยรํวมสังเกตหลายคนจะทํา
ให๎ได๎ข๎อมูลที่ละเอียดกว๎างขวาง และถูกต๎องกวําการสังเกตที่กระทําโดยบุคคลเดียว และสังเกตเพียง 2-3 ครั้ง 
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 5. ผู๎สังเกตควรมีใจเป็นกลาง และมีความละเอียดในการสังเกต ไมํควรดํวนสรุปอะไรงํายๆ 
เพียงเห็นครั้งสองครั้ง 
 6. การจดบันทึกการสังเกตควรใช๎ภาษาที่เข๎าใจงําย ตีความได๎ตรงกัน ควรหลีกเลี่ยงการใช๎
ภาษาที่ประทับตรา (Label) วําเด็กเป็นคนอยํางนั้นอยํางนี้ เชํน ไมํเคารพครู ก๎าวร๎าว แตํควรบันทึก
พฤติกรรมที่แสดงออกตรงๆ เชํน ขณะที่ครูกําลังอธิบายอยูํนั้น นายดําหันไปกระซิบนายแดงวํา ครูนี้ไมเํข๎าทํา 
 ประโยชน์การสังเกต 

 1. ชํวยให๎ผู๎แนะแนวได๎รายละเอียดมาสนับสนุนข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียน ซึ่งรวบรวมมา
ได๎โดยวิธีอ่ืน เชํน นักเรียนตอบแบบสอบถามของเราวํา ตัวเองมีความสามารถพอแล๎วในการเข๎ากับเพ่ือนๆ 
ไมํรู๎สึกอึดอัดกระวนกระวายเมื่ออยูํกับเพ่ือนๆ การสังเกตเด็กคนนั้นเมื่ออยูํกับเพ่ือนๆ จะทําให๎เราได๎ข๎อมูล
ที่เท็จจริงวํานักเรียนไมํอึดอัดจริงหรือไมํ และสํวนมากนักเรียนอยูํในฐานะอยํางไร เป็นผู๎นําเพ่ือนหรือ
สภาพผู๎ตาม 

 2. ชํวยให๎ได๎ข๎อเท็จจริงบางประการ ซึ่งไมํสามารถรวบรวมด๎วยวิธีการอ่ืนๆ ตัวอยํางเชํน 
แบบทดสอบทางจิตวิทยา สามารถบอกให๎ผู๎แนะแนวทราบวํา นักเรียนมีปฏิกิริยาอยํางไรตํอความสําเร็จหรือ
ล๎มเหลวในการเรียน 

 3. ชํวยให๎เราได๎ตัวอยํางพฤติกรรมที่แท๎จริงของนักเรียน 

 4. ชํวยให๎ผู๎สังเกตเกิดความงอกงาม เมื่อครูสังเกตนักเรียนบํอยครั้งและอภิปรายข๎อสังเกต 

ของตนกับครูอ่ืนๆ และกับนักจิตวิทยาที่มีความชํานาญแล๎ว ครูผู๎สังเกตจะมีทักษะในการสังเกตเพ่ิมขึ้น 
และยังสามารถเข๎าใจเด็กได๎ดีขึ้น 
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แบบฟอร์มบันทึกการสังเกต แบบท่ี  1 

การบันทึกการสังเกต  ครั้งที่................. 
 

ชื่อผู๎ถูกสังเกต................................................................................อาย.ุ...................ป ี เพศ...................... 
วัน เวลา ที่สังเกต..................................................................................................................................... 
สถานที่....................................... ................................................................................................................ 
พฤติกรรม............................................. .................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
ความคิดเห็น............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
ข๎อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

 

 

        ลงชื่อ.......................................................ผู๎สังเกต  

        ตําแหนํง...............................................................  
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แบบฟอร์มการสังเกต แบบที่ 2 

การบันทึกการสังเกต 

 

ชื่อผู๎ถูกสังเกต...................................................... ....................................อายุ..............ปี  เพศ.................. 
ชั้น................................................โรงเรียน................................................................. ................................... 
 

ครั้งที ่ วัน  เดือน  ปี เวลา สถานที ่ เหตุการณ์ ข้อเสนอแนะ 

      

      

      

      

      

      

      

 

      ลงชื่อ..................................................ผู๎สังเกต 

      ตําแหนํง............................................ 
 

การวิเคราะห์ 
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. .........................................
........................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. .........................................
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ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 2 

การบันทึกการสังเกต 

 

ชื่อผู๎ถูกสังเกต   เด็กหญิงติ๋ม  ตามใจ  อายุ  11  ปี  เพศ   หญิง 
ชั้น  ป.5/2  โรงเรียน................................................ 
 

ครั้งที ่ วัน  
เดือน  

ปี 

เวลา สถานที่ เหตุการณ์ ข้อเสนอแนะ 

1 19  
มิ.ย.  
2527 

8.00-

8.30 น. 
ห๎องเรียน 
ป.5/2 

ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ 
     เด็กหญิงติ๋มทําทําเบื่อหนํายไมํ
อยากเรียนคณิตศาสตร์  โดยการคุย
กับเพ่ือนสลับกับการมองออกไปนอก
หน๎าตําง  ครูถามก็แกล๎งไมํได๎ยินจนใน
ที่สุดก็ถูกทําโทษโดยการให๎ยืน  
สังเกตเห็นวําเด็กหญิงติ๋มไมํพอใจโดย
การทําหน๎าบึ้ง 

 

ครูควรเรียกเด็กไป
พบที่ห๎องพักหลังเลิก
สอน  มากกวํา
ลงโทษเชํนนั้น 

2 19  
มิ.ย.  
2527 

13.00-

13.30 
น. 

ห๎องเรียน
พลศึกษา 

ในชั่วโมงพลศึกษา 

     เด็กหญิงติ๋มหน๎าตาสดชื่น  
หลังจากเปลี่ยนชุดนักเรียนเป็นชุด
นักกีฬาแล๎ว  เธอก็กระตือรือร๎นที่จะ
ฝึกกีฬาทุกประเภทที่ครูพลศึกษาจะ
ฝึกให๎โดยไมํต๎องกลําวเตือนซ้ําเลย 

 

ครูพละศึกษาควร
สังเกตประเภทของ
กีฬาที่เธอสามารถ
เลํนได๎ดีที่สุด 

 

ลงชื่อ   นางสาวพอใจ ไชยา  ผู๎สังเกต 

ตําแหนํง   ครูแนะแนว 
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 การวิเคราะห์ 
 จากการที่ครูแนะแนวไปสังเกตพฤติกรรมของเด็กหญิงติ๋ม อายุ 11 ปี เพศหญิง เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2527  2  ครั้ง  คือ 

 ครั้งที่  1 สังเกตที่ห๎องเรียน ป.5/2  ในชั่วโมงคณิตศาสตร์  เวลา  8.00-8.30 น.   
   พบวํา เด็กหญิงติ๋มไมํสนใจเรียนคณิตสาสตร์ โดยการแสดงความเบื่อหนําย สังเกต 

ได๎จากการคุยกับเพ่ือนสลับกับการมองออกนอกหน๎าตําง ไมํสนใจสิ่งที่ครูสอน จนในที่สุดก็ถูกครูทําโทษ ซึ่งทํา
ให๎เธอเกิดความไมํพอใจโดยการทําหน๎าบึ้ง 
ครั้งที่  2 สังเกตที่ห๎องเรียนพลศึกษา  ในชั่วโมงพลศึกษา  เวลา  13.00-13.30 น.   
   พบวําเด็กหญิงติ๋มชอบเรียนวิชาพลศึกษาเพราะเธอแสดงความกระตือรือร๎นที่จะรับ
ฟังและฝึกตามที่ครูสอน  ซึ่งแตกตํางจากพฤติกรรมที่สังเกตได๎จากชั่วโมงคณิตศาสตร์เช๎านี้ 
ที่มา : กมลรัตน์  หล๎าสุวงษ์. 2527. การศึกษารายกรณี (Case Study). ภาควิชาการแนะแนว  
 และจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

 การสัมภาษณ์  (Interview) 

 การสัมภาษณ์ หมายถึง การสนทนาหรือการคุยกันระหวํางบุคคล 2 คน อยํางมีหลักการและ
จุดประสงค์รํวมกัน การสัมภาษณ์นี้เป็นวิธีการที่ผู๎สัมภาษณ์สามารถเห็นสีหน๎าอัปกิริยา และได๎ยินเสียง  

ที่แสดงอารมณ์ของผู๎รับการสัมภาษณ์ วิธีการนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปวํา เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 

ในด๎านการแนะแนว และเป็นหัวใจของขบวนการให๎คําปรึกษาหารือ 

 การสัมภาษณ์เป็นประสบการณ์ที่มีคุณคําในตัวเอง และทั้งยังเป็นสถานการณ์แหํงการเรียนรู๎
ของทั้งผู๎สัมภาษณ์และผู๎รับสัมภาษณ์ด๎วย 

 การสัมภาษณ์เป็นเทคนิคที่ไมํสิ้นเปลืองวัสดุ คือ ใช๎อุปกรณ์ที่ทุกคนมีอยูํคือ ปากและการพูด
การถาม แตํการพูดการถามท่ีเรียกวํา สัมภาษณ์ มีความแตกตํางจากการพูด การถามท่ีใช๎กันปกติเพราะ 

 1. การสัมภาษณ์นั้นเป็นการถามท่ีมีจุดมุํงหมายเพ่ือ 

 2. สํารวจความจริง การหาข๎อมูล 

 3. การสืบทราบทัศนคติ ความรู๎สึก 

 4. การให๎คําปรึกษา 
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 ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์ ต๎องนําไปใช๎เป็นประโยชน์ในการศึกษาเด็กและชํวยเด็ก มิใชํเป็น
การถามเพ่ือความอยากรู๎อยากเห็น 

 การสัมภาษณ์ที่ใช๎ในการแนะแนว แยกออกเป็น 2 ประเภทใหญํๆ คือ 

 1. การสัมภาษณ์เพ่ือหาข๎อเท็จจริง (Fact – Finding Interview)  
  เป็นการสัมภาษณ์ โดยมุํงหวังที่จะศึกษาข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียน เพ่ือที่จะได๎เข๎าใจ
และรู๎จักเด็ก วินิจฉัยปัญหาและให๎การแนะแนวได๎อยํางถูกต๎องซึ่งอาจทําได๎ 2 ทาง คือ 

  1.1 สัมภาษณ์เด็กโดยตรง 
  1.2 สัมภาษณ์ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
 2. การสัมภาษณ์ เพ่ือให๎คําปรึกษา (Counseling Interview) 

  เป็นการสัมภาษณ์ที่มุํงชํวยให๎เด็กรู๎จักและเข๎าใจตนเอง มองเห็นปัญหาของตน รู๎จักคิดหา
วิธีแก๎ปัญหานั้นๆ ให๎สําเร็จไปด๎วยความเหมาะสม 

  การสัมภาษณ์เพ่ือหาข๎อเท็จจริงนั้นแตกตํางกับการสัมภาษณ์ เพ่ือหยั่งทัศนคติและการให๎
คําปรึกษา เพราะการสัมภาษณ์อยํางแรกเน๎นในความถูกต๎องของข๎อมูล แตํอยํางหลังเน๎นความรู๎สึกและ
การชํวยให๎ผู๎ถูกสัมภาษณ์เข๎าใจตัวเองมากขึ้นแตํจะแตกตํางกัน  อยํางไรก็ตาม วิธีการสัมภาษณ์ก็มี
หลักการทั่วๆ ไปดังนี้ คือ 

  1. การสร๎างบรรยากาศท่ีดี 
   การสร๎างมนุษยสัมพันธ์ให๎ผู๎ถูกสัมภาษณ์รู๎สึกเป็นกันเอง 
  2. การเตรียมประเด็นที่สัมภาษณ์ 
   การสัมภาษณ์เพ่ือหาข๎อเท็จจริง มีความจําเป็นมากที่จะต๎องเตรียมจุดหรือคําถาม 

ที่ต๎องการให๎ชัดเจน เพ่ือความสะดวกควรมีแบบฟอร์มเพ่ือบันทึกข๎อมูลไว๎กันลืม 

  3. คําถามท่ีใช๎ 
   การใช๎คําถามหรือคําพูด ควรเป็นไปในลักษณะที่ผู๎ฟังเข๎าใจงําย เป็นคําถามสั้นๆ  
มีลักษณะที่ชัดเจน สุภาพ และชํวยกระตุ๎นให๎ผู๎ถูกสัมภาษณ์มีสํวนรํวมในการสัมภาษณ์ เพ่ือจะได๎ข๎อมูล
มากขึ้น 
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ตัวอย่างแบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
 

 ครั้งที่........เริ่มเวลา...................สิ้นสุดเวลา................วันที่.............เดือน............พ.ศ...... ......... 
 ชื่อ นามสกุล ........................................................................................................................... 
 ชั้นและห๎อง ..................................................ครูประจําชั้น ............................... ...................... 
 จุดมุํงหมาย ............................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................ 
 ผลของการสัมภาษณ์ ................................................... ............................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ความคิดเห็นของผู๎สัมภาษณ์ ................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 นัดหมายครั้งตํอไป วัน................เดือน......................พ.ศ................เวลา..............................น. 
 

                                                 ชื่อผู๎สัมภาษณ์................................................................. 
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ตัวอย่างการบันทึกการสัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์ครั้งที่  1 

 ชื่อ  นางสาวสมหญิง  จินตนา  อายุ  15  ปี  เลขประจําตัว  11019  ชั้น  ม.3/3   
 วันที่ 5 มิถุนายน 2527 เวลา  11.40 – 12.30 น. สถานที่ ห้องแนะแนว โรงเรียน....... 
 จุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์  
  เพ่ือค๎นหาข๎อเท็จจริงทางบ๎าน 

 สรุปผลจากการสัมภาษณ์   
  พํอแมํของสมหญิงแยกกันอยูํ  พํอมีอาชีพขับรถแท็กซี่ แมํไปขายผลไม๎อยูํจังหวัด
 จันทบุรี กลับบ๎านไมํแนํนอน บางทเีดือนละครั้ง บางทีเดือนละ 2 ครั้ง บางที  2 เดือน
 ตํอครั้ง มีพ่ีน๎อง 5 คน เป็นหญิงล๎วน เธอเป็นคนกลางโดยมีพ่ีสาวและน๎องสาวอยํางละ 
 2 คน พี่สาวคนโตแตํงงานแล๎ว ขณะนี้กําลังตั้งครรภ์และอยูํบ๎านเฉยๆ พ่ีเขยขับรถทัวร์  
 พ่ีสาวคนที่ 2 เรียนพาณิชย์ปี 1 น๎องสาวคนที่ 1 และ 2 เรียนชั้น ป.6 และ ป.5 
ตามลําดับ พ่ีน๎องชอบทะเลาะกันเป็นประจํา     เธออยูํบ๎านไมํมีความสุข  เพราะไมํมีเวลาเป็น
ของตัวเองต๎องทําการบ๎านมาก  พํอแมํไมํมีเวลาสนใจดูแลเอาใจใสํลูกๆ   
 ความคิดเห็น 

     นางสาวสมหญิง เป็นลูกคนกลาง มีปัญหาขาดความอบอุํนจากพํอ และแมํทําให๎
 เธอเกิดความรู๎สึกเบื่อบ๎าน 

 ข้อเสนอแนะ   
  นําจะติดตามศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ ตํอไป เชํน เรื่องการเรียน 

 นัดสัมภาษณ์ครั้งต่อไป วันที่ 19 มิถุนายน  2527 เวลา 15.30 – 16.20 ห๎องแนะแนว 

 

      ลงชื่อ  นางดี  เด่นดวง  ผู๎สัมภาษณ์ 
      ตําแหนํง  ครูแนะแนว  
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 อัตชีวประวัติ  (Autobiography) 

 อัตชีวประวัติ (Autobiography) หมายถึง การที่บุคคลได๎เขียนประวัติความเป็นมาและ
เรื่องราวของตน ซึ่งวิธีนี้ใช๎ได๎กับนักเรียนทุกระดับการศึกษา การให๎นักเรียนเขียนอัตชีวประวัติ ทําให๎ทราบ
ถึงทัศนคติ ความคิด ความต๎องการ แตํกํอนจะให๎นักเรียนเขียนอัตชีวประวัติ ครูต๎องทําความเข๎าใจกับ
นักเรียนกํอนวํา เขียนเพ่ืออะไร เพ่ือให๎นักเรียนเขียนด๎วยความเต็มใจและเป็นไปตามความจริง 
 วัตถุประสงค์ของการใช๎อัตชีวประวัติ 
 1. ชํวยให๎นักเรียนมีโอกาสได๎สํารวจชีวิตตนเอง ซึ่งจะทําให๎รู๎จักและเข๎าใจตนเอง 
 2. ชํวยให๎ครูรู๎จักนักเรียนมากขึ้น ทั้งสํวนตัวและสิ่งแวดล๎อมของนักเรียน เพ่ือประโยชน์ใน
การสอน และการให๎คําแนะนําปรึกษา 
 3. เพ่ือให๎ครูได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจเพ่ิมขึ้นวํา นักเรียนมีความคิด ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ตนเองอยํางไร 
 แบบของอัตชีวประวัติ มี 2 แบบ คือ 

 1. แบบให๎เขียนโดยเสรีหรือตามใจชอบ (Unstructured Autobiography) เป็นแบบที่ให๎เขียน
ประวัติของตนเองได๎โดยไมํกําหนดหัวข๎อให๎ แล๎วแตํจะเขียนประวัติของตนเองในด๎านใดหรือหลายด๎านก็ได ๎

  แบบนี้จะทําให๎ทราบความสนใจ ความประทับใจ ผู๎เขียนมีโอกาสระบายอารมณ์ ความรู๎สึก
ออกมาจะทําให๎เด็กลดความตึงเครียดลงได๎ อาจทําให๎สุขภาพจิตดีขึ้น การเขียนแบบนี้จะกําหนดเวลาให๎
ประมาณ 1 ชั่วโมง เพ่ือให๎ผู๎เขียนได๎ระบายประเด็นสําคัญออกมากํอน 

 2. แบบกําหนดหัวข๎อให๎เขียน (Structured Autobiography) การเขียนนี้นักเรียนจะเขียน
ประวัติเรื่องราวของตนเองตามเค๎าโครงเรื่อง หรือหัวข๎อที่ครูกําหนดให๎ตามที่ครูต๎องการทราบ ซึ่งแบบนี้จะ
ดีสําหรับนักเรียนที่ไมํคลํองในการเขียน อีกทั้งเป็นการกําหนดให๎นักเรียนจัดระเบียบความคิดของตนได๎ดี 
แตํควรให๎เวลาเขียนมากๆ เพ่ือให๎นักเรียนจะได๎รวบรวมข๎อเท็จจริงได๎ครบถ๎วน และยังชํวยให๎ครูสามารถ
รวบรวมรายละเอียดตํางๆ ได๎สะดวก และงํายดายขึ้น 

 การศึกษารายกรณี  (Case Study) 

 การศึกษารายกรณี (Case Study) คือ ขบวนการของการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล
ตํอเนื่องกันเป็นรายกรณีไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาทางชํวยให๎บุคคลสามารถปรับตัวได๎และให๎ดีขึ้นใน
ทุกๆ ด๎าน เชํน ในด๎านอารมณ์ สังคม และการเรียน เป็นต๎น การศึกษารายกรณี เป็นวิธีการศึกษา
พฤติกรรมของบุคคลแตํละคนอยํางละเอียด โดยมีการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้น เมื่อได๎ข๎อมูลแล๎ว
จะมีการตีความหมายพฤติกรรม และทําการวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหา แล๎วจึงทําการแก๎ปัญหาหรือ
สํงเสริมพัฒนาการแล๎วแตํกรณี อันดับสุดท๎าย คือ การติดตามผลหลังจากที่ได๎ให๎ความชํวยเหลือเด็กผู๎นั้น
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ไปแล๎ว  วิธีการที่ใช๎ควบคูํไปกับการศึกษารายกรณีได๎แกํ การทําประวัติรายกรณี (Case History) และ 

การประชุมเก่ียวกับเด็กเป็นรายกรณี (Case Conference) 

 การทําประวัติรายกรณี (Case History) หมายถึง การรวบรวมและการจดบันทึกข๎อมูลเกี่ยวกับ
ตัวบุคคลอยํางละเอียดสมบูรณ์ให๎มากที่สุดเทําที่จะทําได๎ และให๎ถูกต๎องตรงตามความจริงที่สุด โดยไมํต๎อง
มีการตีความหมาย และแปลผลของข๎อมูลแตํประการใด 

 วัตถุประสงค์ที่สําคัญของการเก็บรวบรวมรายละเอียดข๎อเท็จจริงตํางๆ เกี่ยวกับเด็กคือ 

 1. เพ่ือศึกษาทําความรู๎จักและเข๎าใจเด็กแตํละคน 

 2. เพ่ือนําความรู๎ความเข๎าใจในนั้นมาใช๎เป็นพ้ืนฐานสําหรับการพิจารณาชํวยเหลือ หรือแนะแนว
ให๎เด็กแตํละคนสามารถแก๎ปัญหา ปรับตัวได๎ดีและเหมาะสมตํอไป 

 การทําประวัติรายกรณี จึงเป็นการศึกษาให๎เกิดความเข๎าใจบุคคลแตํละคน เพราะเป็นการศึกษาถึง
ภูมิหลังสิ่งแวดล๎อม ความเกี่ยวข๎องระหวํางบุคคลและองค์ประกอบตํางๆ ที่มีอิทธิพลตํอการพัฒนาในด๎าน
ตํางๆ และการปรับตัวของเขา โดยที่การศึกษารายกรณีต๎องอาศัยการรวบรวมข๎อมูลเป็นขั้นแรกของ  

การดําเนินงาน ดังนั้นการทําประวัติรายกรณี (Case History) จึงเป็นสํวนหนึ่งที่สําคัญยิ่งของการศึกษา 
รายกรณ ี

 จุดประสงค์ของการศึกษารายกรณี การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีเพ่ือ 

 1. เป็นรากฐานการวินิจฉัยปัญหาในกรณีที่นักเรียนผู๎นั้นมีปัญหา 

 2. เป็นรากฐานการพิจารณาสํงเสริมพัฒนาการให๎แกํนักเรียนผู๎นั้น หรือปูองกันปัญหาในกรณี
ที่นักเรียนผู๎นั้นมีแนวโน๎มที่จะมีปัญหา 
 3. ชํวยให๎เข๎าใจนักเรียนได๎ดีขึ้น ชํวยให๎ครูเข๎าใจอิทธิพลของสิ่งตํางๆ ที่จะสํงเสริมหรือขัดขวาง
พัฒนาการของนักเรียน 

 กระบวนการศึกษาเป็นรายกรณี มีข้ันตอนตามลําดับดังนี้ 
 1. การเลือกนักเรียนสําหรับศึกษาเป็นรายกรณี โดยทั่วไปการศึกษารายกรณีควรกระทํากับ 

  1.1 เด็กปกติ 
  1.2 เด็กท่ีฉลาด 

  1.3 เด็กท่ีมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา มีความประพฤติไมํดี 
  1.4 เด็กที่มีความบกพรํอง มีความลําบากในการปรับตัว แตํโดยการปฏิบัติจริงใน
โรงเรียนทั่วไปมักจะเป็นเด็กประเภทที่ 3 และ 4 มากกวํา 
 2. การรวบรวมข๎อมูล ผู๎ศึกษารายกรณี สามารถรวบรวมข๎อมูลได๎จากแหลํงข๎อมูลและกลวิธี
ดังตํอไปนี้  
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  2.1 การเก็บข๎อมูลจากผู๎ถูกศึกษาเอง โดยใช๎กลวิธีดังนี้คือ 

   2.1.1 การสังเกต แล๎วบันทึกพฤติกรรมตรง หรืออาจใช๎มาตรประมาณคํา 
   2.1.2 การสัมภาษณ์ผู๎ถูกศึกษา 
   2.1.3 การศึกษาจากผลงานของผู๎ถูกศึกษา เป็นต๎นวํา อัตชีวประวัติ เรียงความ 
บันทึกประจําวัน  
   2.1.4 การใช๎แบบสอบถาม เชํน แบบสอบถามแบบเติมประโยคให๎สมบูรณ์ 
แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความนึกคิดของนักเรียนที่มีตํอตนเอง หรือแบบสํารวจ 

ความสนใจ 

   2.1.5 การใช๎แบบทดสอบตํางๆ เป็นต๎นวํา แบบทดสอบสติปัญญา แบบทดสอบ 

ความถนัด แบบทดสอบบุคลิกภาพ 

  2.2 การเก็บข๎อมูลจากเพ่ือนของผู๎ถูกศึกษา โดยใช๎กลวิธีดังนี้ 
   2.3.1 การสัมภาษณ์เพ่ือนผู๎ถูกศึกษา 
   2.3.2 การใช๎กลวิธีสังคมมิติ 
   2.3.3 การใช๎แบบสอบถาม “ใครเอํย” 

  2.3 การเก็บข๎อมูลจากบิดา มารดา ญาติและครูของผู๎ถูกศึกษา โดย 

   2.3.1 การสัมภาษณ์ 

   2.3.2 การใช๎แบบสอบถาม 

   2.3.3 การเยี่ยมบ๎าน 

 3. การตีความหมายข๎อมูลและการวินิจฉัยปัญหา เมื่อรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับผู๎ถูกศึกษาได๎มากพอ 
ผู๎ทําการศึกษาจะตีความหมายพฤติกรรม และวินิจฉัยสาเหตุของปัญหา หรือสาเหตุของพฤติกรรม 

 4. การแก๎ปัญหา ปูองกันปัญหา หรือสํงเสริมพัฒนาการ ขั้นนี้จะเป็นกระบวนการแก๎ปัญหาใน
กรณีที่ผู๎ถูกศึกษามีปัญหา หรือปูองกันปัญหาถ๎านักเรียนผู๎นั้นมีแนวโน๎มที่จะมีพฤติกรรมไปในทางที่ไมํ  
พึงปรารถนา หรือสํงเสริมพัฒนาการ 

 5. การติดตามผลหลังจากที่ได๎ให๎ความชํวยเหลือนักเรียนผู๎นั้นไปแล๎ว จะต๎องมีการติดตามผล 
ถ๎าครูแนะแนวสํงตัวนักเรียนผู๎นั้นไปขอความชํวยเหลือจากบุคลากรอ่ืนเป็นต๎นวํา ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน 
เชํน แพทย์ หรือจิตแพทย์ ควรจะมีการติดตํอกับบุคลากรเหลํานั้นอยํางสม่ําเสมอเพ่ือเป็นการติดตามผล 
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ตัวอย่างแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

 

ชื่อครูที่ไปเยี่ยมบ๎าน....................................................................................................... ...............................   
ชื่อนักเรียน..................................................................  อายุ ................... ป ี ชั้น......................................... 
ชื่อครูประจําชั้น...................................................................................... .......................................................  
ชื่อบิดา.......................................................  ชื่อมารดา................................................................................ 
ที่อยูํ.............................................................................................................................................................. 
วันที่ไปเยี่ยม......................................  เวลา..........................  น.  ถึงเวลา .............................................น.  
 ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้าน 

 1. บรรยายรูปรํางลักษณะภายนอกตัวบ๎านและบริเวณรอบๆ   
 2. บรรยายลักษณะภายในบ๎าน 

 3. บรรยากาศภายในบ๎านขณะนั่งสนทนาเมื่อไปเยี่ยมบ๎าน 

 4. บรรยายลักษณะของบิดามารดาหรือผู๎ปกครอง 
 5. ปัญหาของเด็กที่สังเกตได๎ชัดเจน 

 6. เจตคติของบิดาที่มีตํอเด็ก 

 7. เจตคติของมารดาที่มีตํอเด็ก 

 8. เจตคติของยายที่มีตํอเด็ก 

 9. เจตคติของบิดา  มารดา  และยายที่มีตํอโรงเรียน 

 การยุติการสัมภาษณ์และลากลับ 

 การวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการเยี่ยมบ๎าน 

 

ตัวอย่างแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

 

ชื่อครูที่ไปเยี่ยมบ๎าน   นายวันชัย  ทรัพย์ดี    ชื่อนักเรียน  นายสะอาด  สุขใจ  อายุ  16  ปี  ชั้น  ป.6 

ที่อยูํ  บ้านเลขท่ี  16/13  หมู่  3  ต าบลบางแค  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 

ชื่อครูประจําชั้น  นางอ าพร  เปล่งมณี   ชื่อบิดา  นายสมบัติ  สุขใจ  ชื่อมารดา  นางวสมนึก  สุขใจ 

วันที่ไปเยี่ยม วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527 เวลา 09.10 – 10.25 น. (รวมเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที) 
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 ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้าน 

 1. ข้อมูลทั่วไปของบ้าน 

  เป็นบ๎านไม๎สองชั้น  ปลูกอยูํรวมกันเป็นกลุํมคล๎ายๆ แหลํงเสื่อมโทรม (สลัม)  มีน้ําครําขัง
ในบริเวณบ๎าน ทางเดินเข๎าบ๎านไมํคํอยสะดวกเนื่องจากเป็นสะพานไม๎ผุๆ  เวลาเดินต๎องคอยระวัง มิฉะนั้น
อาจตกลงไปในน้ําครําได๎ 
  บริเวณชั้นลํางของบ๎านจะเป็นห๎องโลํงตลอด กั้นไว๎เพ่ือทําครัวเล็กน๎อย เฟอร์นิเจอร์ในบ๎าน
ไมํมีอะไรมากนัก นอกจากตู๎เก็บของแบบสมัยเกํา 2 ตู๎ และตู๎เสื้อผ๎า 1 ตู๎  มีโต๏ะเก๎าอ้ีเข๎าใจวําจะเป็นที่นั่ง
รับประทานอาหาร และใช๎เป็นเก๎าอ้ีรับแขกด๎วย 

  สํวนหนึ่งของบ๎านชั้นลํางนี้เป็นที่นอนของคุณยาย สํวนชั้นบนมีสองห๎องนอนภายในบ๎านไมํ
คํอยสะอาดนัก  มีหยากไยํและฝุุนมาก  ข๎าวของเครื่องใช๎ตํางๆ  วางไมํเป็นระเบียบ 

 2. บรรยากาศภายในบ้านขณะนั่งสนทนาเมื่อไปเยี่ยมบ้าน 

  คนในบ๎านมีลักษณะตํางคนตํางอยูํไมํคํอยสนใจกัน แม๎จะมีผู๎ไปเยี่ยมบ๎านก็ไมํมีใครสนใจ 
และแตํละคนก็ไมํสนใจความเป็นอยูํหรือสภาพของบ๎าน ปลํอยให๎สกปรกรกรุงรัง บุตรที่มีเงินเดือนแล๎วก็
ยังขอจากมารดา  ไมํได๎ชํวยจุนเจือครอบครัว เวลาเช๎าทุกคนจะออกไปทํางาน  และกลับบ๎านค่ําแทบทุก
คน บางวันมารดาจะกลับได๎อยํางเร็วมากประมาณ 5 โมงเย็น งานบ๎านเชํนการหุงหาอาหารหรือทํากับข๎าว 
จะเป็นหน๎าที่ของยาย  โดยการซื้ออาหารจากร๎านใกล๎บ๎าน  หรือบางวันมารดาจะซ้ืออาหารสําเร็จมาจากที่
ทํางาน  หรือถ๎าวันไหนมีเวลาพอก็จะลงมือทําเอง สํวนลูกบางคนหลังจากเลิกงานแล๎วก็จะเที่ยวเตรํกับ
เพ่ือน  หรือบางครั้งก็จะไปเลํนไพํ  โดยเฉพาะต๎นเดือนที่ได๎รับเงินเดือนมาใหมํๆ   
 3. สมาชิกในครอบครัว 

  บิดา ชื่อ นายสมบัติ สุขใจ อายุ 45 ปี น้ําหนัก 67 กิโลกรัม สูงประมาณ 170 เซนติเมตร  
สุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  ผิวคล้ํา  ทําทางคลํองแคลํว  ชอบสูบบุหรี่และดื่มสุรา 

  การศึกษา  จบชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จากโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ 

  อาชีพ  รับจ๎างร๎านเฟอร์นิเจอร์ 
  ความสนใจ  สนใจประกอบอาชีพของตนในปัจจุบันมากกวําอยํางอ่ืนโดยเฉพาะด๎าน
การเมืองไมํสนใจเลย 

  มารดา ชื่อ นางสมนึก สุขใจ อายุ 42 ปี น้ําหนัก 55 กิโลกรัม สูงประมาณ 159 เซนติเมตร  
สุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง คํอนข๎างท๎วม ผิวเนื้อดําแดง หน๎าตายิ้ มแย๎ม ต๎อนรับขับสู๎ดี เป็นคนพูด
ตรงไปตรงมา แตํงกายสุภาพเรียบร๎อย  
  การศึกษา  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนในอําเภอสามพราน นครปฐม 



94 

  อาชีพ  ลูกจ๎างโรงงานผลิตถํานไฟฉายตราห๎าแพะ  ที่บางแค 

  ความสนใจ  ไมํมีเวลาสนใจอะไรมากนัก  ได๎หยุดงานวันอาทิตย์วันเดียว  ไมํคํอยได๎กวดขัน
เอาใจใสํกับลูกนัก  ได๎อาศัยยายชํวยดูแลบ๎านให๎ 
  ยาย  ชื่อ  นางผิว  สารภี  อายุ  66  ปี  เป็นผู๎ที่อาวุโสที่สุดในบ๎าน  รูปรํางผอมเกร็ง   
ผิวเนื้อดําแดง  กินหมาก  ประสาทหูไมํคํอยได๎ยิน  สายตาสั้น  แตํไมํได๎สวมแวํนนุํงโจงกระเบน ทําทาง
เงียบขรึมไมํคํอยพูด 

  จ านวนพี่น้อง   
  สะอาดมีพ่ีน๎อง  4  คน  โดยเขาเป็นคนสุดท๎อง 
  คนที่ 1 เป็นพ่ีชาย ชื่อนายยุทธ สุขใจ อายุ 21 ปี  อาชีพรับจ๎าง รายได๎ประมาณเดือนละ 
1,500  บาท 

  คนที่ 2 เป็นพ่ีชาย ชื่อนายเดช สุขใจ อายุ 19 ปี อาชีพกระเป๋ารถเมล์ รายได๎ประมาณ
เดือนละ 1,000 บาท 

  คนที่ 3 เป็นพี่สาว ชื่อนางสาวเนตรนภา สุขใจ อายุ 17 ปี อาชีพ รับจ๎าง รายได๎ประมาณ
เดือนละ 600 บาท 

  คนที ่4 คือนายสะอาด สุขใจ (ผู๎ที่รับการศึกษา) อายุ 16 ปี กําลังเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 โรงเรียนแหํงหนึ่งในเขตภาษีเจริญ 

 4. หน้าที่ของเด็กขณะที่อยู่บ้าน 

  4.1 ทําความสะอาดบ๎าน 

  4.2 คอยชํวยเหลือและรับใช๎ 
  4.3 ชํวยซักเสื้อผ๎าเป็นบางครั้ง แตํซักรีดเสื้อผ๎าของตนเอง 
 5. ปัญหาของเด็กที่สังเกตได้ชัดเจน 

  เทําที่สังเกตและสัมภาษณ์คือ เข๎ากับพ่ีๆ ไมํได๎ เนื่องจากหน๎าที่การงานทําให๎มีความสนิท
สนมน๎อยลงไปมาก กลําวคือ ตํางคนตํางอยูํ และขาดความรักความอบอํุนจากบิดามารดา โดยเฉพาะบิดา 
แตํก็ได๎ชดเชยบ๎างจากยาย 

 6. เจตคติของบิดาที่มีต่อเด็ก 

  บิดารักเด็กชายสะอาดแตํไมํมีเวลาสนใจ ถ๎าโรงเรียนต๎องการให๎ทําอะไรก็บอกทางลูกชายมา 
แตํคงสํงเสียให๎เรียนสูงๆ ไมํได๎ เพราะไมํมีเงินเพียงพอ 
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 7. เจตคติของมารดาที่มีต่อเด็ก 

  มารดารักเด็กชายสะอาดมากกวําลูกคนอื่นๆ แตํก็ไมํได๎ใกล๎ชิดเทําที่ควร มักปลํอยให๎อยูํกับ
ยาย  อยากสํงเสียให๎ลูกได๎เรียนสูงๆ แตํไมํสามารถจะทําได๎ 
 8. เจตคติของยายที่มีต่อเด็ก 

  ยายรักเด็กชายสะอาดและเป็นหํวงมากเพราะเรียนหนังสือเพียงคนเดียว ยายกลําวถึง
สะอาดวําเป็นเด็กดี รักยาย และคอยชํวยเหลือยายเทําที่จะทําได๎ 
 9. เจตคติของบิดา มารดา และยายที่มีต่อโรงเรียน 

  ยินดีที่จะสํงเสริมในกิจกรรมทุกอยํางที่โรงเรียนจัดขึ้น จะให๎ความรํวมมือและสนับสนุนทุก
ประการ 
  การยุติการสัมภาษณ์และลากลับ 

  หลังจากการสัมภาษณ์ไปเป็นเวลา 1 ชั่วโมง กับ 15 นาทีแล๎ว ผู๎ที่ไปเยี่ยมได๎คุยและสรุป
เรื่องราวตํางๆ ที่สัมภาษณ์ ตลอดจนเสนอแนะรํวมกันในการที่จะแก๎ไขข๎อบกพรํองที่จะเป็นหนทางแหํง
ความสําเร็จของเด็ก  และกลําวขอบคุณที่ได๎รับการต๎องรับอยํางอบอุํน และเป็นกันเองดี และกลําวขอโทษ
ที่มารบกวนเวลาพักผํอนเพราะเป็นวันอาทิตย์  ผู๎ไปเยี่ยมสังเกตเห็นวําทางผู๎ปกครองแสดงความภูมิใจ
อยํางเห็นได๎ชัดและกลําววําถ๎ามีโอกาสขอเชิญมาเยี่ยมใหมํ  หลังจากนั้นผู๎ไปเยี่ยมจึงได๎ขออนุญาตลากลับ 

  การวิเคราะห์ 
  จากการไปเยี่ยมบ๎านครั้งนี้ ต๎องการดูสภาพความเป็นอยูํของเด็กที่บ๎านและสัมพันธภาพ
ระหวํางสมาชิกในครอบครัว ซึ่งนับวําได๎ผลดีมากเพราะไปเยี่ยมวันอาทิตย์ ซึ่งทุกคนได๎หยุดงานจึงได๎
สังเกตพฤติกรรมและได๎สัมภาษณ์ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับเด็กแทบทุกคน ทําให๎ได๎ข๎อมูลที่นําสนใจ 

  ในการสนทนา มารดาจะพูดคุยด๎วยมากที่สุด รองลงมาคือบิดา และยายตามลําดับ สําหรับ
พ่ีๆ จะเฉยเมย ไมํสนใจ 

  จากการเยี่ยมบ๎านครั้งนี้พอสรุปได๎วํา สภาพฐานะทางเศรษฐกิจและสภาพบ๎านอยูํในฐานะ 

ไมํคํอยดีนัก ความสัมพันธ์ระหวํางสมาชิกในครอบครัวหํางเหิน ตัวใครตัวมัน เด็กขาดความรักความอบอํุน
จากทางบ๎าน  เพราะสภาพเศรษฐกิจที่บิดามารดาต๎องทํางานเพ่ือความอยูํรอด ซึ่งเป็นเรื่องที่นําเห็นใจและ
เกิดขึ้นมากในสังคมไทยปัจจุบัน  ทางโรงเรียนจึงควรให๎ความสนใจและคอยชํวยเหลือเด็กให๎มากที่สุด
เทําท่ีจะทําได๎ 
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 ระเบียนสะสม  (Cumulative Records) 

 ระเบียนสะสม (Cumulative Records) คือ เอกสารอยํางหนึ่งที่เป็นที่รวบรวมข๎อมูลข๎อเท็จจริง 
และรายละเอียดในด๎านตํางๆ ของนักเรียนแตํละคนอยํางมีระบบแบบแผน เชํน ประวัติสํวนตัว ประวัติ
ครอบครัว รายงานการเรียน รายงานการทดสอบ รายงานสุขภาพ ความถนัด ความสนใจ กิจกรรมพิเศษ 
โครงการศึกษา และอาชีพในอนาคต บันทึกการสัมภาษณ์ บันทึกการให๎คําปรึกษาและรายงานอ่ืนๆ  
ที่โรงเรียนต๎องการทราบเกี่ยวกับตัวนักเรียน 

 ระเบียนสะสมใช๎สําหรับบันทึกรวบรวมรายละเอียดของความเป็นไปของนักเรียนตํอเนื่องกัน
เป็นเวลานาน นับตั้งแตํนักเรียนเริ่มเข๎าโรงเรียน จนออกจากโรงเรียนไปเพ่ือการศึกษาตํอในชั้นสูง หรือ
เพ่ือการประกอบอาชีพ และระเบียนสะสมควรจะได๎ติดตามไปด๎วย เพ่ือใช๎เป็นหลักฐานให๎ผู๎ที่ทําหน๎าที่
เกี่ยวข๎องกับนักเรียน 

 คุณคําและประโยชน์ของระเบียนสะสม 

 ระเบียนสะสมจะมีคุณคํา และให๎ประโยชน์มากน๎อยเพียงใด ยํอมขึ้นอยูํกับความสมบูรณ์และ
ความกว๎างขวางของข๎อมูล ถ๎าครูทุกคนมีความเข๎าใจเรื่องการแนะแนวเป็นอยํางดี มีเจตคติในการพิจารณา
เด็กแตํละคนก็จะได๎รับประโยชน์จากระเบียนสะสมได๎มาก 

 เนื่องจากระเบียนสะสมเป็นเอกสารรวบรวมข๎อมูลและรายละเอียดตํางๆ ของนักเรียนจึงเป็น  

สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ตํอครูแนะแนว ผู๎บริหารโรงเรียน ตลอดจนผู๎ปกครองนักเรียน ประโยชน์ที่จะได๎จาก
ระเบียนสะสมมีดังนี ้
 1. เป็นประโยชน์ตํอครูแนะแนว ครูผู๎ให๎คําปรึกษาในกรณีที่นักเรียนมีปัญหาตํางๆ ที่ต๎องการ
ความชํวยเหลือ 

 2. เป็นประโยชน์ตํอครูแนะแนว หรือผู๎ให๎คําปรึกษาในการชํวยนักเรียนวางแผนเลือกแนวทาง
ศึกษาตํอหรือแนวทางประกอบอาชีพ ให๎เหมาะสมกับระดับสติปัญญา ความสามารถ ความสนใจ  
ความถนัดตามธรรมชาติ เจตคติและคุณสมบัติอ่ืนๆ 

 3. ชํวยให๎นักเรียนได๎รู๎จักและเข๎าใจตนเอง อันเป็นแนวทางให๎ได๎ตัดสินใจเลือกการดําเนินชีวิต
อยํางฉลาด 

 4. ชํวยให๎บิดามารดาหรือผู๎ปกครองเด็กได๎รู๎จักและเข๎าใจเด็กของตนเองได๎ดียิ่งขึ้น เพ่ือที่จะได๎
ชํวยสนับสนุนสํงเสริมในเรื่องการเรียนการเลือกอาชีพให๎เหมาะสม 

 5. ชํวยให๎ครูได๎จัดแบํงกลุํมนักเรียนได๎เหมาะสมยิ่งขึ้น เชํน แบํงกลุํมนักเรียนทํางานหรือ
กิจกรรม หรือเข๎าชุมนุมตํางๆ ตามความถนัดและความสนใจ 
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 6. ชํวยทางด๎านบริหารโรงเรียน เชํน การจัดกลุํมนักเรียนเข๎าชั้นเรียนได๎อยํางเหมาะสม  
การเขียนใบรับรอง เมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษา เพ่ือประสงค์จะศึกษาตํอหรือสมัครงาน 

 7. ชํวยครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ในการประชุมรายกรณี (Case Conference) ด๎วยการรวบรวม
ข๎อมูลตํางๆ ที่บันทึกไว๎ในระเบียนสะสม เพ่ือทําการศึกษารายกรณี (Case Study) แกํนักเรียนเป็น
รายบุคคล และยังใช๎เป็นหลักฐานในการประชุมปรึกษาหารือกับผู๎ปกครองเด็กอีกด๎วย 

 8. ชํวยให๎ครู ครูแนะแนวได๎รู๎จักเด็กแตํละคนได๎รวดเร็วขึ้น ชํวยให๎การเรียนการสอนได๎ผลดี 
สอนได๎เหมาะสมกับระดับสติปัญญา ชํวยให๎ครูได๎ทราบถึงปัญหาและข๎อบกพรํองของนักเรียน 

 ชนิดของข๎อมูลที่ควรรวบรวมไว๎ในระเบียนสะสม 

 วาร์เตอร์ (Warters, 1954) ผู๎เขียน Techniques of Counseling กลําววําหัวข๎อตํางๆ ที่มีอยูํ
ในรายงานของคณะกรรมการจัดทําระเบียนสะสมแหํงชาติปี 1944 แหํงสหรัฐอเมริกา ควรมีรายละเอียด
ดังตํอไปนี้ 
 1. ประวัติสํวนตัว ได๎แกํ เพศ วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติและสัญชาติ เหตุการณ์ตอนเกิด ที่อยูํ
ของนักเรียน สถานที่เกิด ที่อยูํของบิดามารดา 
 2. บ๎านและชุมชน (Home and Community) ได๎แกํ ชื่อบิดามารดาหรือผู๎ปกครอง นักเรียน
อาศัยอยูํกับใคร อาชีพบิดามารดา ภาษาที่ใช๎พูดที่บ๎าน บิดามารดายังมีชีวิตอยูํหรือถึงแกํกรรม เศรษฐกิจ
ทางบ๎าน จํานวนพี่น๎อง พ่ีชาย พี่สาว น๎องชาย น๎องสาว ลําดับที่เทําไรของพ่ีน๎องทั้งหมด ฯลฯ 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ได๎แกํ ผลการสอบไลํประจําปี ระดับคะแนนของแตํละวิชา 
ตําแหนํงที่สอบได๎ในชั้น รายงานเกี่ยวกับวิชาที่สอบตก ฯลฯ 

 4. คะแนนการทดสอบและการประมาณคํา (Test Scores and Rating) ได๎แกํ คะแนน 

การทดสอบเกี่ยวกับเชาว์ปัญญา คะแนนความสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนการทดสอบอ่ืนๆ การประมาณคํา
ทางบุคลิกภาพ ฯลฯ 

 5. เวลามาเรียน (School Attendance) ได๎แกํ จํานวนวันมาเรียน จํานวนวันขาดเรียนแตํละปี 
จํานวนวันลากิจ ลาปุวย ฯลฯ 

 6. สุขภาพ (Health) ได๎แกํ บันทึกเกี่ยวกับการปูองกันรักษาโรค บันทึกความบกพรํองทาง
รํางกาย บันทึกการปลูกฝี ฉีดวัคซีน ฯลฯ 

 7. ระเบียนพฤติการณ์ (Anecdotal Record) ได๎แกํ การบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนโดยคร ู
 8. เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) ได๎แกํ บันทึกการทํางานระหวํางการศึกษาโครงการเกี่ยวกับอาชีพ
กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
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 ลักษณะและแบบของระเบียนสะสม 

 ระเบียนสะสมแบํงเป็นแบบทั่วๆ ไปได๎ 3 แบบ คือ 

 1. แบบเป็นซองหรือเป็นแฟูมพับได๎ (Pock Type) 

  ระเบียนแบบนี้ทําได๎งํายที่สุดใช๎เป็นที่เก็บระเบียนตํางๆ และเป็นที่เก็บวัสดุเอกสาร บันทึก
เกี่ยวกับนักเรียนรวมเข๎าไว๎ด๎วยกัน แบบนี้ไมํคํอยสิ้นเปลืองคําใช๎จําย สามารถยืดหยุํนดัดแปลงได๎ตามความ
ต๎องการ นิยมใช๎กันแพรํหลายมาก 

 2. แบบเป็นบัตรแผํนเดียวหรือบัตรพับได๎ (Single card of Folder) 

  ใช๎สําหรับบันทึกข๎อความตํางๆ ได๎ทั้งหมดภายในแผํนเดียว ขาดความยืดหยุํน มักไมํคํอยมี
ที่วํางสําหรับบันทึกหัวข๎อที่ต๎องการ 

 3. ระเบียนสะสมแบบรวม (Combination Record) 

  ระเบียนแบบนี้จะรวมแบบที่เป็นบัตรเดี่ยวและเป็นแบบที่เป็นของ เป็นแบบที่พิมพ์ขึ้นเพ่ือ
การค๎า และใช๎ควบคูํกับแบบฟอร์มอ่ืนๆ 

  ลักษณะและแบบของระเบียนสะสมที่ใช๎ในโรงเรียน จะแตกตํางกันไปตามสภาพและ
นโยบายของโรงเรียน เชํน โรงเรียนประถมศึกษาอาจจะใช๎แบบเป็นบัตรแผํนเดียว เพราะมีข๎อมูลไมํมากนัก 
โรงเรียนมัธยมศึกษามักมีข๎อมูลหลายๆ ด๎าน นิยมใช๎ระเบียนสะสมแบบเป็นแฟูมหรือของเพราะยืดหยุํนได๎ 
กลําวคือ เป็นที่เก็บรวบรวมข๎อมูลและบันทึกตํางๆ ของนักเรียนข๎อมูลใดที่ไมํมีประโยชน์หรือล๎าสมัย  

ก็อาจจะเอาออกได๎ 
 สังคมมิติ (Sociometry) 

 สังคมมิติ หมายถึง วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมระหวํางบุคคลในกลุํม โดยการถาม
ความรู๎สึกของสมาชิกแตํละคนที่มีตํอเพ่ือนในกลุํมนั้น สังคมมิติ (Sociometry) เป็นเครื่องมือวัดอันหนึ่งที่
ใช๎เป็นประโยคในการศึกษาสถานภาพทางสังคมของเด็ก โครงสร๎างทางสังคมของกลุํมและความสัมพันธ์
เชิงสังคมระหวํางเด็กแตํละคนกับเด็กอ่ืนที่รํวมสังคมกับเขา 
 จุดมุํงหมายของการทําสังคมมิติ 
 1. เพ่ือหาดารา (Star) ดารา หมายถึง นักเรียนที่ได๎รับความนิยมจากเพ่ือนฝูง จากเพ่ือนๆ  
ในกลุํมของเขา และอาจจะได๎รับจากนอกกลุํมก็ได๎ ในแตํละกลุํมมักจะมีดาราอยูํแทบทั้งนั้น การตัดสินใจ
ทุกสิ่งมักจะได๎รับอิทธิพลจากดาราในกลุํมของเขาเอง ด๎วยเหตุนี้ด๎วยครูคนใดหรือผู๎ใดได๎ดาราจากกลุํมยํอย
มาสนับสนุนตนแล๎ว ครูหรือบุคคลนั้นจะกลายเป็นผู๎มีอิทธิพลไปโดยปริยาย เนื่องจากการชนะน้ําใจของ
หัวหน๎ากลุํมยํอยใดได๎แล๎ว ก็จะสามารถชนะน้ําใจสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุํมได๎ด๎วย 
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 2. เพ่ือหากลุํมยํอย (Subgroup) ที่แตกออกจากกลุํมใหญํ กลุํมยํอยแตํละกลุํมยํอมมีอิทธิพล
ตํอกลุํมใหญํ ประสิทธิภาพของกลุํมสํวนหนึ่งขึ้นอยูํกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกและไมํควร
แตกแยกเป็นกลุํมยํอยๆ มาก 

  กลุํมยํอย คือ บุคคลกลุํมเล็กๆ ที่แยกตัวออกมาจากกลุํมใหญํ ในกลุํมใหญํหนึ่งๆ  
อาจประกอบขึ้นด๎วยกลุํมยํอยหลายๆ กลุํม กลุํมยํอยที่เล็กที่สุดอาจมีสมาชิกเพียง 2 คนก็ได๎ หรืออาจมี
สมาชิกเทํากับครึ่งหนึ่งของกลุํมใหญํก็เป็นได๎ 
 3. เพ่ือหาผู๎ที่ถูกทอดทิ้ง (Isolates) เป็นบุคคลที่ไมํได๎รับการเลือกจากเพ่ือนรํวมกลุํมเลย แตํก็
ไมํได๎หมายความวําถูกตัดออกจากกลุํมเลยทีเดียว ครูผู๎สอนจะเห็นได๎ชัดวําหากนักเรียนเข๎ามาในชั้นใหมํที่
อยูํปะปนกับเด็กเกํา นักเรียนเกําจะไมํแสดงความรังเกียจเด็กใหมํเพียงแตํยังไมํสนิทสนมเทํานั้น ครูต๎อง
คอยสังเกตหากพบเด็กที่ถูกทอดทิ้งควรหาทางชํวยเหลือแก๎ไข เพราะอาจเกิดปัญหาทางบุคลิกภาพอ่ืนๆ  
ก็ได๎ 
 4. เพ่ือหาเด็กผู๎ถูกรังเกียจ (Reject) ผู๎ถูกรังเกียจหมายถึง เด็กที่ไมํเป็นที่พึงปรารถนาใน 

การคบหาสมาคมจากเพ่ือนรํวมกลุํม เป็นผู๎ที่ถูกทอดทิ้งไมํต๎องการจากเพ่ือนๆ ในการหาตัวผู๎รังเกียจที่
กระทําได๎โดยการถามคําถามสังคมมิติ โดยให๎เด็กบอกชื่อเพ่ือนที่เขาไมํต๎องการคบด๎วย การที่ใช๎สังคมมิติ
เพ่ือหาผู๎ถูกรังเกียจนี้ก็เพ่ือหาทางชํวยเหลือเด็ก 

 5. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหวํางสองคน (Mutual Choices) เป็นการเลือกชอบซึ่งกันและกัน 
บุคคลเหลํานี้อาจจะไมํรํวมกับกลุํมใหญํ แตํพึงใจจะคบด๎วยกันเองอยํางเชํน เพ่ือนสนิทบางคูํมักจะทําอะไร
ด๎วยกันเสมอ 

 6. เพ่ือหาฐานะทางสังคม (Sociometry Status) โดยถือจํานวนคนทั้งหมดที่เพ่ือนอยากเลือก
เขาในแตํละสถานการณ์เป็นเกณฑ์ เด็กที่เรียนดีมักจะมีสถานภาพทางสังคมดีกวําเด็กที่มีผลการเรียนต่ําหรือ
เรียนอํอน 

 7. เพ่ือตัดสินหรือวางแผนในการมอบหมายกิจกรรมให๎นักเรียนแตํละกลุํมทํา 
 วิธีการทําสังคมมิติ 
 สังคมมิติแบบงํายๆ อาจแสดงด๎วยแผนผังสังคมมิติ โดยให๎นักเรียนในห๎องตอบคําถาม เชํน 

 1. ฉันต๎องการนั่งเรียนใกล๎กับ (1)........................(2).........................(3)..........................  
 2. ถ๎ามีการเลือกหัวหน๎าใหมํทํานจะเลือกใคร (1)...............................(2)............................  
 3. เพ่ือนที่ดีที่สุดในกลุํมของทําน 3 คน คือใครบ๎าง 
  (1)........................(2).........................(3)..........................  

ฯลฯ 
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 คําถามตํางๆ ครูจะต๎องเตรียมถามเด็กในสิ่งที่ครูต๎องการทราบได๎ การเขียนคําถามจงเขียนให๎
แจํมชัด เชํน อาจจะใช๎กลวิธี “ใครเอํย” 

 คําถามเป็นคําถามท่ีบรรยายเกี่ยวกับคุณลักษณะตํางๆ ของเด็กแตํละคน เด็กแตํละคนจะได๎รับ
การขอร๎องให๎เขียนชื่อเพ่ือนในห๎องเรียนที่เขาคิดวํามีลักษณะตํางๆ ที่ตรงหรือใกล๎เคียงกับคําถามเหลํานั้น 
ตัวอยําง คําถามท่ีอาจนํามาใช๎กับกลวิธี “ใครเอํย” 

 1. ใครเอํยเป็นเด็กดีท่ีสุดในห๎องเรียน เขาเป็นบุคคลที่เป็นเพื่อนกับทุกคน 

 2. ใครเอํยที่ชอบแสดงตัวโอ๎อวด 

ฯลฯ 

 จากคําถามให๎นักเรียนตอบแล๎วนํามาสร๎างตารางการเลือกเพ่ือนและแผนผังสังคมมิติได๎ โดยใช๎
แสดงการเลือก เมื่อเสร็จแล๎วก็นํามาตีความ เราจะพบเด็กท่ีเป็น “ดารา” “ถูกทอดทิ้ง” ฯลฯ 

 ตัวอย่างการท าสังคมมิติ  สมมุตินักเรียนในชั้นมี 10 คน ดังนี้ 
 1. เด็กหญิงบุษบา  2. เด็กหญิงมณฑา 3. เด็กชายบุญชู 
 4. เด็กชายเผด็จศึก 5. เด็กหญิงดวงยิหวา 6. เด็กหญิงสารภี 
 7. เด็กชายกัมปนาท 8. เด็กชายกรรเชิง 9. เด็กชายชาญชัย 

 10. เด็กหญิงเฟ่ืองฟูา 
 วิธีการ 
 ครูเขียนสถานการณ์สมมุติบนกระดานวํา “ครูจะจัดที่นั่งใหมํ” ให๎นักเรียนเขียนชื่อเพ่ือนที่
ต๎องการนั่งใกล๎ที่สุด 2 คนตามลําดับ โดยเขียนชื่อเพ่ือนที่ต๎องการนั่งใกล๎ที่สุดในกระดาษที่ครูกําหนด  
ให๎เรียงลําดับจากชอบมากไปหาชอบน๎อย แม๎วําเพื่อนที่นักเรียนต๎องการเลือกจะขาดเรียนในวันนี้ นักเรียน 

ก็เขียนลงไป 
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ชื่อ..................................................นามสกุล...............................................................  

เพ่ือนที่ฉันอยากนั่งใกล๎ที่สุด 

  อันดับที่ 1. ................................................................................................................. 
  อันดับที่ 2. ................................................................................................................ . 
 ขั้นที่ 2 เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จ ครูเก็บกระดาษเพ่ือนํามาดําเนินการทําแผนผังสังคมมิติ
ดังตํอไปนี้ 
 1. นํามาหาจํานวนครั้งที่นักเรียนได๎รับเลือกจากเพ่ือนโดยนํามาทําตาราง (ตัวอยํางตาราง 1.1) 
  1.1 ใสํชื่อนักเรียนในชํองซ๎ายมือและชํองด๎านบน 

  1.2 ในชํองตํางๆ ด๎านขวามือ จะใสํตัวเลขซึ่งเป็นอันดับของการเลือกตรงกับชื่อผู๎ที่ถูกเลือก 

  1.3 ชํองข๎างลําง จะเป็นชํองรวมจํานวนที่ถูกเลือก 

 2. ให๎สัญลักษณ์ของนักเรียนหญิง ชาย และเครื่องหมายของการถูกเลือกเป็นอันดับที่เทําไร 
(ตามตัวอยํางตารางที่ 1.2) 
 

ตารางท่ี 4.1 ตารางที่เลือกเพ่ือนที่ตนต๎องการนั่งใกล๎ 
 

ผู้ที่ได้รับเลือก 

ผู้เลือก 

1. 
บุษ

บา
 

2.
 มณ

ฑา
 

3.
 บ

ุญช
ู 

4.
 เผ

ด็จ
ศึก

 

5.
 ดว

งย
ิหว

า 

6.
 สา

รภ
 ี 

7.
 กัม

ปน
าท

 

8.
 กร

รเช
ิง 

9.
 ชา

ญช
ัย 

10
. เฟ

ื่อง
ฟูา

 

1. เด็กหญิงบุษบา        2  1 

2. เด็กหญิงมณฑา 1  2        

3. เด็กชายบุญชู 2         2 

4. เด็กชายเผด็จศึก     1  2    

5. เด็กหญิงดวงยิหวา    1   2    

6. เด็กหญิงสารภี       1  2  

7. เด็กชายกัมปนาท    1 2      

8. เด็กชายกรรเชิง 2          

9. เด็กชายชาญชัย 2     1     
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ผู้ที่ได้รับเลือก 

ผู้เลือก 

1. 
บุษ

บา
 

2.
 มณ

ฑา
 

3.
 บ

ุญช
ู 

4.
 เผ

ด็จ
ศึก

 

5.
 ดว

งย
ิหว

า 

6.
 สา

รภ
 ี 

7.
 กัม

ปน
าท

 

8.
 กร

รเช
ิง 

9.
 ชา

ญช
ัย 

10
. เฟ

ื่อง
ฟูา

 

10. เด็กหญิงเฟ่ืองฟูา 2        2  

ได๎รับเลือกอันดับ 1 2 - - 1 2 1 1 - 1 2 

ได๎รับเลือกอันดับ 2 3 - 1 1 - - 1 1 2 - 

รวม 5 - 1 2 2 1 1 1 3 2 

 

ตารางท่ี 4.2 แผนผังสังคมมิติการเลือกเพ่ือนที่ต๎องการนั่งใกล๎ 
 

 
 

 

 

 

 

 

3 

1 12 

8 9 

4 

5 

6 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 2 

2 

2 

2 
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ชื่อครู.....................................................ชั้น.....................โรงเรียน................................ ................. 
วัน...................เดือน........................................พ.ศ. ............................... 

 

  = เด็กหญิง 

  = เด็กชาย 

   = เลือกแตํฝุายเดียว 

   = ตํางคนตํางเลือกกัน 

 1 / 2  ที่โคนเส๎นลูกศร = อันดับที่ต๎องการเลือก 

 

 ตัวอยํางการอํานเครื่องหมายตํางๆ 

 

แสดงวําเด็กชายบุญชู เลือกนั่งใกล๎เด็กหญิงเฟ่ืองฟูาเป็นดันดับแรก 

 

แสดงวําเด็กหญิงบุษบาและเด็กชายกรรเชิง ตํางเลือกซึ่งกันและกัน 
และอันดับตรงกันด๎วยคือเลือกเป็นอันดับ 2 เชํนกัน 

 

 วิธีอํานและตีความหมายแผนผังสังคมมิติ 
 จากแผนผังเมื่อนํามาตีความจะพบวํา เด็กหญิงบุษบาได๎รับเลือกมากที่สุด แสดงวําเด็กหญิง
บุษบาเป็นดาราของกลุํม มีคะแนนสูงสุด เด็กหญิงมณฑาเป็นผู๎ที่ไมํถูกเลือกเลยอยูํโดดเดี่ยว ครูอาจจะตั้ง
ข๎อสังเกตวํา เด็กหญิงมณฑาไมํใชํเด็กใหมํในชั้น เหตุใดเขาจึงไมํได๎รับเลือกเลย และอาจจะเป็นไปได๎ที่ไมํมี
ใครเลือกนั่งใกล๎ แตํเมื่อมีการทํางานกลุํมอาจจะมีเพ่ือนหลายคนที่เลือกเขาทํางานด๎วย 

 เราจะพบวําเด็กหลายคนเลือกซึ่งกันและกัน แสดงวําเด็กทั้งคูํมีความสัมพันธ์กันดี เชํน 
เด็กหญิงบุษบาและเด็กชายกรรเชิง เด็กหญิงบุษบาและเด็กหญิงเฟ่ืองฟูา ฯลฯ ซึ่งจากความสัมพันธ์อันนี้ 
ครูสามารถนํามาใช๎ในการจับกลุํมให๎งานเด็กได๎ นอกจากนั้นเราจะได๎กลุํมยํอยในห๎อง 2 กลุํมด๎วยกัน และ
แตํละกลุํมตํางก็มีผู๎นํากลุํม 

 

3 10 

1 8 
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 ข๎อเสนอแนะในการทําสังคมมิติ 
 1. ควรให๎นักเรียนในชั้นเรียน เกิดความคุ๎นเคยกันกํอนจะทําสังคมมิติ ขอแนะนําวําควรทํา
สังคมมิติหลังจากโรงเรียนเปิดภาคต๎นแล๎วประมาณ 6 สัปดาห์ เพราะถ๎าทําสังคมมิติเร็วกวํานี้ เด็กอาจจะ
ยังไมํรู๎จักกันดี ผลของสังคมมิติที่ได๎มาอาจจะผิดพลาด 

 2. ผู๎ทําสังคมมิติ ควรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนทุกคน ตัวอยํางที่เห็นได๎ชัดคือ ถ๎าครูหรือ
ผู๎ทําสังคมมิติแสดงความชื่นชอบเด็กนักเรียนคนหนึ่งมากกวํานักเรียนคนอ่ืนๆ ในชั้นจะทําให๎นักเรียนมี
แนวโน๎มในการเลือกนักเรียนผู๎นั้น เพ่ือเป็นการเอาใจครู ซึ่งมิได๎เป็นการเลือกโดนมาจากน้ําใสใจจริงของเขา 
 3. ควรอธิบายให๎นักเรียนเข๎าใจ จะนําผลของสังคมมิติไปใช๎ประโยชน์อะไร เชํน เพ่ือนําผลไป
ใช๎ในการสอน เพ่ือประโยชน์ในการเรียนของพวกเรา 
 4. ควรทําสังคมมิติเม่ือบรรยากาศของห๎องเรียนดําเนินไปอยํางปกติ ไมํควรทําในขณะที่เด็กมี
ความกังวลใจ 

 5. ควรอธิบายให๎นักเรียนเข๎าใจถึงวิธีการเขียนชื่อเพ่ือนลงในกระดาษ เพ่ือจะได๎ไมํต๎องถาม
เพ่ือนๆ อีก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกระเทือนตํอการเลือกของนักเรียนที่ถูกถาม 

 6. ควรเก็บผลของสังคมมิติเป็นความลับเสมอ เพราะมิฉะนั้นแล๎วนักเรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ผู๎ถูกทอดทิ้งอาจจะเข๎าใจผิดหรืออาจถูกล๎อเลียนได๎ แทนที่ครูจะชํวยเหลือเขาอาจจะเป็นการเพ่ิมพูน
ปัญหาให๎กับเขา 
 ข๎อดีและข๎อจํากัด 

 สังคมมิติก็เชํนเดียวกับเครื่องมือประเภทอ่ืนคือ มีทัง้ข๎อดีและข๎อจํากัด 

 ข๎อดี 
 1. ทําให๎ทราบกลุํมของนักเรียนในชั้นอันเป็นประโยชน์ตํอการมอบงานที่ต๎องกระทํารํวมกัน
เป็นกลุํม 

 2. ทําให๎ทราบวําใครเป็น “ดารา” ของห๎องเรียน อันเป็นประโยชน์ตํอการมอบงานที่ต๎องใช๎
ความรํวมมือของนักเรียนในชั้นเรียน 

 3. ทําให๎ทราบวําผู๎ใดถูกทอดทิ้ง ซึ่งจะได๎ทําการแก๎ไขปัญหานี้ตํอไป 

 4. เป็นเครื่องมือชํวยในการศึกษานักเรียนได๎อยํางใกล๎ชิด อยํางมีระบบ 

 5. ไมํต๎องการฝึกฝนหรือความรู๎อะไรมากนัก เพราะเป็นเครื่องมือที่เข๎าใจงําย 

 6. ประหยัดเวลา 
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 ข๎อจํากัด 

 1. แผนภูมิอันหนึ่งใช๎ได๎กับคําถามเพียงคําถามเดียว ฉะนั้นผลของสังคมมิติอันหนึ่งจะสรุป
พฤติกรรมของนักเรียนแตํละคนไมํได๎ 
 2. แผนภูมิอันหนึ่งใช๎ได๎ชั่วระยะเวลาหนึ่งเทํานั้น ไมํสามารถใช๎ได๎ตลอดไป ฉะนั้นต๎องมีการทํา
สังคมมิติอยํางตํอเนื่อง 
 3. ต๎องให๎นักเรียนในชั้นคุ๎นเคยกันเสียกํอน จึงจะทําสังคมมิติได๎ 
 

 ระเบียนพฤติการณ์ (Anecdotal Record) 

 ระเบียนพฤติการณ์ หมายถึง บันทึกยํอของครูที่ได๎จากการสังเกตเด็กเป็นรายบุคคล หลักเกณฑ์
ในการทําบันทึกยํอจากการสังเกต 

 1. ควรจดบันทึกพฤติกรรมอยํางตรงไปตรงมาในสถานการณ์แวดล๎อมเฉพาะที่เกิดขึ้นจริงๆ 
และควรจะมีการลําดับเรื่องราวตํางๆ ของเหตุการณ์รวมทั้งสถานที่ บุคคลที่เกี่ยวข๎องพฤติกรรมหรือ
เรื่องราวตํางๆ ที่บันทึกนั้นควรมีความสําคัญ และความหมายสําหรับเด็กมากกวํา เพ่ือประโยชน์ของ  

ผู๎บันทึก 

 2. ควรใช๎ภาษาท่ีชัดเจนและเขียนสั้นๆ เพ่ือที่จะได๎อํานเข๎าใจได๎งําย 

 3. ไมํควรจะใช๎ความเห็นสํวนตัวแปลความหมายพฤติกรรมของเด็กที่สังเกต ถ๎าต๎องการเขียน
ความคิดเห็นสํวนตัวหรือตีความหมายของพฤติกรรมที่สังเกตควรเขียนแยกไว๎ตํางหาก 

 แบบของระเบียนพฤติกรรม 
 

ชื่อนักเรียน........................................................  วัน เดือน ปี ......................................................  
ชั้น ..................................................................  สถานที่ ........................................ .................... 
อายุ .................................................................  ผู๎สังเกต ...........................................................  
 

เวลา พฤติกรรม 
ความคิดเห็นของ 

ผู๎สังเกต 

ข๎อเสนอแนะใน 

การชํวยเหลือ 
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 มาตรประมาณค่า  (Rating Scales) 

 มาตรประมาณคํา หมายถึง วิธีการสังเกตอยํางหนึ่ง กลําวคือ เมื่อครูหรือผู๎ที่มีหน๎าที่เกี่ยวข๎อง
กับการแนะแนว ได๎เฝูาสังเกตดูหลายๆ ครั้ง ในสถานที่ตํางๆ กัน เชํน ในห๎องเรียน ในโรงอาหาร ในสนาม
กีฬา หรือเวลาเด็กเดินทางกลับบ๎าน แล๎วก็ประมวลความรู๎สึกของครูตัดสินวํา ลักษณะพฤติกรรมหรือ
อุปนิสัยของเด็กในด๎านตํางๆ หรือด๎านนั้นๆ เป็นอยํางไร สูงหรือต่ํา ดีหรือไมํดี 
 การใช๎มาตรประมาณคํา มีหลักยึดถือไว๎มีอยูํ 3 ประการ คือ 

 1. จะต๎องกําหนดหรือให๎นิยาม พฤติกรรม อุปนิสัย หรือคุณสมบัติที่ต๎องการจะประมาณ 

คํานั้น ให๎เป็นที่แนํนอนเสียกํอน 

 2. ในแตํละระดับหรือมาตรที่ต๎องการจะประมาณนั้น จะต๎องมีคําอธิบายไว๎ให๎เข๎าใจชัดเจน
ทุกๆ ข๎อ 

 3. ลักษณะ พฤติกรรม อุปนิสัย หรือคุณสมบัติที่ต๎องการจะประมาณนั้น จะต๎องเป็นสิ่งที่
สังเกตได๎ มีพฤติกรรม อุปนิสัย หรือคุณสมบัติของคนอยูํหลายอยําง ซึ่งถ๎าไมํสังเกตให๎ดีแล๎วเราไมํอาจ
ทราบได๎เลย เชํน ความไว๎วางใจได๎ ความเป็นผู๎มีศีลธรรม ความเป็นผู๎มีอารมณ์ดี เป็นต๎น 

 มาตรประมาณคํานี้มีแบบตํางๆ กันหลายแบบ คือ 

 1. แบบให๎คะแนน จงดูตัวอยํางแบบให๎คะแนนข๎างลํางนี้ 
ความเอาใจใสํ 

น๎อย 1 2 3 4 5 มาก 

 

ความขยันหมั่นเพียร 

เกียจคร๎าน 1 2 3 (4) 5 ขยัน 

 

ความละเอียดถี่ถ๎วน 

สะเพรํา 1 2 3 4 (5) ละเอียดมาก 
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 2. แบบพรรณนา (Descriptive Type) จงดูตัวอยํางแบบพรรณนาข๎างลํางนี้ 
ความตรงตํอเวลา    

 

ไมํเคยตรงตํอเวลาเลย ตรงตํอเวลาเป็น
บางครั้งแตํตามปกติมัก

สายเสมอ 

ปกติตรงตํอเวลาเสมอ 
แตํมาสายเป็นครั้ง

คราว 

ตรงตํอเวลา 

ความรับผิดชอบ    

 

ไมํเคยรับผิดชอบ
เลย 

รับผิดชอบเป็นบางครั้ง
แตํบางครั้งไมํ
รับผิดชอบ 

ตามปกติรับผิดชอบ รับผิดชอบ
เสมอ 

 

 แบบสอบถาม  (Questionnaires) 

 แบบสอบถามคือ ข๎อความตํางๆ ที่ตั้งขึ้นเพ่ือประสงค์ให๎ผู๎ถูกถามกรอกข๎อความลงไป อาจให๎
กรอกข๎อความสั้นๆ หรือยาวๆ ก็ได๎ การใช๎แบบสอบถามสําหรับรวบรวมข๎อมูลเป็นกลวิธีอยํางหนึ่งของ   
การแนะแนว เป็นเครื่องมือที่ประหยัดทั้งเวลาและคําใช๎จํายได๎มาก เป็นเครื่องมือสําหรับใช๎ในการรวบรวม
ข๎อมูลจากนักเรียน ทําให๎ครูได๎เข๎าใจในปัญหา ความต๎องการ เจตคติ ความรู๎สึกนึกคิด และความคิดเห็น
ของนักเรียนแตํละคน 

 ลักษณะของแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามมักมี 3 ลักษณะด๎วยกัน คือ 

 1. แบบสอบถามที่ต๎องการรายละเอียดที่เป็นจริง ต๎องการคําตอบอยํางสั้นๆ ตรงไปตรงมา 
หรือคําตอบ ตอบรับหรือปฏิเสธ เชํน ใชํ ไมํใชํ จริง ไมํจริง เป็นต๎น 

 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับหัวข๎อหรือเรื่องราวของการเปิดเผยความรู๎สึกอารมณ์สํวนตัว สํวนมาก
มักถามเกี่ยวกับความรู๎สึกของบุคคล ความกลัว ความอาย และความก๎าวร๎าว การตอบข๎อคําถามในลักษณะนี้ 
ผู๎ตอบอาจลังเลใจที่จะตอบอาจเนื่องมาจากความไมํไว๎วางใจหรือความสะเทือนใจจากคําถามนั้นๆ ก็ได๎ 
 3. แบบสอบถามที่ต๎องการความรู๎สึกนึกคิด เจตคติของผู๎ตอบอยํางเสรีจะทําให๎ได๎รายละเอียด
มากกวําแบบที่ 2 
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 ชนิดของแบบสอบถาม 

 1. แบบสอบถามควรกรอกข๎อมูลสํวนบุคคล แบบสอบถามนี้นํามาใช๎เพ่ือยืนยันหรือตรวจสอบ
ข๎อมูลตํางๆ ของนักเรียนที่เกี่ยวกับภูมิหลังและโครงการในอนาคต 

 2. แบบสอบถามการประเมินผล แบบสอบถามนี้นํามาเพ่ือใช๎ เพ่ือเรียนรู๎เกี่ยวกับปฏิกิริยา  

การตอบสนองของนักเรียนตํอวิธีสอน กระบวนการเรียนและกิจกรรมตํางๆ บริการด๎านแนะแนวและอ่ืนๆ 

 3. แบบสอบถามการติดตามผล แบบสอบถามนี้นํามาใช๎เพ่ือต๎องการทราบเกี่ยวกับความเป็นไป
ของนักเรียนเกํา และเพ่ือประเมินประสิทธิผลของโครงการในโรงเรียน สําหรับการเตรียมนักเรียนเพ่ือชีวิต
ภายนอกโรงเรียน 

 ประโยชน์ของแบบสอบถาม 

 1. สามารถนํามาจัดบริการแนะแนวให๎แกํนักเรียนได๎เหมาะสม 

 2. นําข๎อมูลบางอยํางมากรอกในระเบียนสะสมหรือมิฉะนั้นก็เก็บแบบสอบถามทั้งฉบับแทรกไว๎ใน
ระเบียบสะสมได๎ 
 3. แบบสอบถามชํวยทําให๎ได๎ทราบเรื่องราวของนักเรียนเป็นจํานวนมากในระยะเวลาสั้นๆ 

 4. แบบสอบถามชํวยให๎รู๎เรื่องราวของนักเรียนได๎หลายๆ ด๎านพร๎อมกันและเป็นข๎อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน 

 5. แบบสอบถามชํวยให๎ได๎ข๎อมูลตํางๆ เพ่ือนํามาเพ่ิมเติมข๎อมูลพ้ืนฐานบางอยํางให๎ถูกต๎อง 
และตรงตามความเป็นจริงเพ่ือจะได๎จัดให๎มีบริการพิเศษหรือจัดให๎มีการให๎คําปรึกษาขึ้นในโรงเรียนได๎ 
 6. ข๎อความในแบบสอบถาม ถ๎าจะให๎ได๎ประโยชน์ในการแนะแนวได๎มากก็ควรจะให๎มีหัวข๎อ
คําถามตํางๆ ที่คล๎ายคลึงกับหัวข๎อในระเบียนสะสมที่โรงเรียนใช๎อยูํ และเมื่อให๎นักเรียนกรอกแล๎ว  

ก็สามารถเก็บรวบรวมไว๎ในแฟูมระเบียนสะสมได๎ 
 เครื่องมือที่ต้องใช้แบบทดสอบ 

 แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Test) 
 ฟรีแมน (Freeman.1966) ได๎ให๎คําจํากัดความไว๎วํา แบบทดสอบทางจิตวิทยา คือ เครื่องมือ 

ที่มีความเป็นมาตรฐาน (Standardized) ที่สร๎างขึ้นเพ่ือใช๎วัดลักษณะใดลักษณะหนึ่งหลายๆ ลักษณะของ
บุคลิกลักษณะทั้งหมดอยํางมีเปูาหมาย (Objectively) โดยอาศัยตัวอยําง (Sample) ของการตอบสนอง
ตํอเครื่องมือในทางถ๎อยคํา (Verbal) หรือไมํใช๎ถ๎อยคํา (Nonverbal) 
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 ประเภทของแบบทดสอบทางจิตวิทยา 
 แบบทดสอบทางจิตวิทยาอาจจัดแบํงเป็นประเภทได๎เป็นหลายรูปแบบ สรุปได๎ดังนี้ 
 1. จําแนกตามเนื้อหาของแบบทดสอบ จําแนกได๎เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 แบบทดสอบที่ใช๎ภาษา (Verbal or Language Test) ลักษณะของปัญหาที่สร๎าง
อาจขึ้นอยูํในรูปของคํา วลี ประโยค ข๎อความ หรือชุดของตัวเลข ผู๎รับการทดสอบจะต๎องอํานออกเขียนได๎ 
  1.2 แบบทดสอบที่ไมํใช๎ภาษา (Nonverbal or Nonlanguage) สิ่งที่จัดขึ้นเป็นข๎อปัญหาใน
แบบทดสอบเป็นรูปภาพ ซึ่งอาจเป็นภาพที่มีความหมายหรือไมํมีความหมายก็ได๎ 
  1.3 แบบทดสอบท่ีเป็นเครื่องมือ (Apparatus Test) เป็นการจําลองสิ่งของหรือเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ทางใดทางหนึ่ง เชํน ลูกบาศก์ ตุ๏กตา เป็นต๎น 

 2. จําแนกตามเปูาประสงค์ของการวัดวําประสงค์จะวัดสิ่งใด (พฤติกรรม) จากบุคคลแบํงได๎เป็น  
4 ประเภทด๎วยกันคือ 

  2.1 แบบทดสอบเชาวน์ (Intelligence Test) มุํงหวังความสามารถทางสมองของบุคคล 
โดยอาศัยการวัดที่ได๎เป็นเกณฑ์ภาคเชาวน์ (I.Q. = Intelligence Quotient) 

  2.2 แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) วัดความสามารถของบุคคลในเวลา
ปัจจุบัน เพ่ือนําไปพิจารณาสภาพการณ์ในอนาคตของบุคคลนั้นๆ วําจะสามารถทํางานหรือกิจกรรมหนึ่งๆ 
เรียนหนังสือ ฝึกฝนอบรม ได๎สําเร็จหรือไมํเพียงใด 

  2.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เพ่ือวัดความสําเร็จในการฝึกอบรมทาง
วิชาชีพ หรือการศึกษาเลําเรียน หลังจากที่ได๎ศึกษาอบรมหรือได๎เลําเรียนมาแล๎ววําบุคคลนั้นได๎รอบรู๎ 
เข๎าใจ นําเอาสิ่งที่ได๎รับจากการที่ได๎จากการฝึกอบรมให๎แก๎ปัญหาได๎มากน๎อยเพียงใด 

  2.4 แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) มุํงใช๎เพ่ือตรวจสอบบุคลิกลักษณะของ
บุคคลในด๎านตํางๆ อาทิ เจตคติ ความสนใจ การปรับตัว การเข๎าสมาคม สภาวะทางจิต แบบทดสอบ
ประเภทนี้มักเป็นที่รู๎จักกันในรูปของแบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสํารวจ (Inventories) เป็นต๎น 

 3. จําแนกตามวิธีการทดสอบ จําแนกได๎ 3 ประเภทด๎วยกัน คือ 

  3.1 แบบทดสอบเขียนตอบ (Paper Pencil Test) 

  3.2 แบบทดสอบปากเปลํา (Oral Test) 

  3.3 แบบทดสอบให๎กระทํา (Performance Test) สร๎างขึ้นในรูปเครื่องมือทดสอบ 
(Apparatus) เชํน เครื่องมือที่ให๎ประกอบชิ้นสํวน ร๎อยลูกปัด สร๎างหอคอย เป็นต๎น 
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 4. จําแนกตามเวลาที่ใช๎ จําแนกได๎เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  4.1 แบบทดสอบที่ใช๎พลัง (Power Test) ไมํจํากัดเวลา ให๎โอกาสผู๎ทดสอบใช๎พลัง
ความสามารถเต็มท่ี 

  4.2 แบบทดสอบที่ใช๎ความเร็ว (Speed Test) จํากัดเวลาในการทําข๎อสอบ เป็นการ
ทดสอบเพ่ือวัดลักษณะนั่นเอง 
 การใช๎แบบทดสอบทางจิตวิทยานั้น มิใชํเป็นสิ่งที่จะใช๎กันอยํางงํายๆ ตามความชอบใจที่จะใช๎ 
ทั้งของผู๎ทดสอบและผู๎รับการทดสอบ บุคคลที่จะเป็นผู๎ทดสอบโดยใช๎แบบทดสอบทางจิตวิทยาควรเป็น
นักจิตวิทยา นักวัดผล หรือบุคคลที่ได๎รับการฝึกฝนอบรมให๎รู๎จักใช๎ข๎อทดสอบประเภทนี้มาแล๎ว 

 

บริการสนเทศ (Information Service) 

 ในปัจจุบันสังคมในประเทศไทยได๎เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
การศึกษาและอาชีพใหมํๆ ก็มีปรากฏมากมาย ตลอดจนสภาพที่ซับซ๎อนของสังคม ฉะนั้นการจัดหลักสูตร
เฉพาะความรู๎ทางวิชาการอยํางเดียว ดูจะไมํพอเพียงที่จะทําให๎นักเรียนปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมของ
สังคมได๎เป็นอยํางดี โรงเรียนจึงจําเป็นต๎องมีบริการที่จะให๎นักเรียนแตํละคนได๎รับขําวสารความรู๎  
ความเข๎าใจในเรื่องตํางๆ อันเกี่ยวกับการศึกษา การเลือกอาชีพ และการปฏิบัติตนให๎เข๎ากับสังคมได๎  
ซึ่งเราเรียกบริการนี้วําบริการสนเทศ (Information Service) 

 บริการสนเทศเป็นบริการหนึ่งของการแนะแนวที่มีความสําคัญอยํางยิ่ง ในการชํวยพัฒนาเด็ก
ให๎เจริญก๎าวหน๎าได๎ตามคุณสมบัติและความสามารถของตน บริการนี้เป็นงานใช๎เวลา กําลังงาน และกําลัง
สมองของบุคคลากรที่เกี่ยวข๎องทํางานกับแนะแนว เพ่ือให๎เข๎าใจถึงบริการสนเทศในบทนี้ จะขอกลําวถึง
ความหมายและขอบขํายของบริการสนเทศ รวมทั้งหลักการของการบริการสนเทศ 

 ความหมายของบริการสนเทศ 

 ได๎มีนักศึกษาและผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับงานแนะแนว ให๎ความหมายของบริการสนเทศไว๎ตํางๆ กัน 
ดังนี้ 
 นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2551: 208) กลําววํา บริการสนเทศเป็นบริการที่จัดหารวบรวมขําวสาร 

ทั้งทางด๎านการศึกษา อาชีพ สํวนตัวและสังคม โดยอาศัยเครื่องมือและวิธีการตํางๆ แล๎วนําข๎อมูลเหลํานั้น
มาวิเคราะห์แจกแจง เพ่ือให๎เป็นข๎อสนเทศและพร๎อมที่จะนําเสนอให๎แกํนักเรียนด๎วยเทคนิคและวิธีการ
ตํางๆ  ตามความเหมาะสมเพื่อให๎นักเรียนสามารถที่จะนํามาประกอบการตัดสินใจได๎ด๎วยตนเอง 
 ธีร์ ทิพกฤต (2553: 17) ได๎เรียบเรียงไว๎วําบริการสนเทศ  เป็นบริการที่จัดขึ้นเพ่ือให๎ความรู๎ 
และข๎อมูลด๎านการศึกษา อาชีพ และสังคม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให๎นักเรียนนําไปใช๎ในการตัดสินใจ ทั้งใน 
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การเรียนตํอ ประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเอง เป็นบริการที่ต๎องทําควบคูํไปกับการเก็บรวบรวมข๎อมูล
เป็นรายบุคคล  ข๎อมูลสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จะชํวยให๎นักเรียนได๎รับข๎อมูลขํางสารที่จําเป็น เชื่อถือได๎ 
เป็นปัจจุบัน ทําให๎นักเรียนทันตํอเหตุการณ์ ไมํสูญเสียโอกาสหรือสิทธิที่พึงได๎ 
 นอรร์ิส ซีราน และ เฮทช์ (Norris, Zeran and Hatch, 1966: 5) ให๎ความหมายบริการสนเทศ
วํา คือการจัดหาข๎อสนเทศที่เชื่อถือได๎ และนํามาใช๎ประโยชน์ได๎เกี่ยวกับด๎านการศึกษา การอาชีพ และ  

ในด๎านสังคมในสิ่งแวดล๎อม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของนักเรียน 

 สรุป ความหมายของบริการสนเทศ เป็นบริการที่ให๎ความรู๎และขําวสารตํางๆ แกํนักเรียนทั้งใน
ด๎านการศึกษา การวางแผน และตัดสินเลือกอาชีพ และการปฏิบัติตนให๎เข๎ากับสังคมได๎  อันจะเป็น
ประโยชน์ตํอการตัดสินใจ และการดํารงชีวิตของนักเรียนนั่นเอง 
 ขอบข่ายของบริการสนเทศ 

 ขอบขํายของบริการสนเทศมุํงท่ีจะเก็บรวบรวมการประมาณคุณคํา การจัดลําดับข๎อสนเทศและ
การให๎ข๎อมูลทางสนเทศที่เก่ียวข๎อง และสัมพันธ์กับนักเรียนแแตํละคน 

 ความจริงแล๎ว บริการสนเทศก็ได๎เคยปฏิบัติกันมานานแล๎วในโรงเรียนของไทยเรา เชํน 

 1. การแนะนําสถานที่และบุคลากรโนโรงเรียนให๎นักเรียนใหมํทราบ 

 2. การประกาศให๎นักเรียนทราบถึงสถานที่เรียนตํอ 

 3. การอบรมจริยธรรม ศีลธรรมอยํางสม่ําเสมอของคร ู
 4. การชุมนุมศิษย์เกํา 
 5. การเชิญวิทยากรผู๎มีอาชีพตํางๆ มาบรรยาย 

 6. การพานักเรียนไปชมโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาตํางๆ 

 แตํการจัดการสนเทศเหลํานี้ ไมํได๎ถูกจัดเป็นกิจลักษณะเทํานั้น การจัดให๎เป็นกิจลักษณะนั้น
ต๎องมีการเขียนโครงการให๎ชัดเจน จัดหาบุคลากรที่จะรํวมกันทํางาน คาดประมาณงบที่ใช๎จํายและ
ประโยชน์ในการนําเทคนิคบริการสนเทศไปใช๎ให๎ได๎ผลอยํางจริงจัง 
 ตามปกติผู๎ทําหน๎าที่แนะแนวในสถาบันการศึกษา จะมุํงจัดบริการสนเทศกันเป็นงานหลักของ
บริการแนะแนว และมีเหตุผลชวนให๎คิดได๎วําบริการนี้เป็นบริการที่สําคัญที่สุดในการบริการให๎คําปรึกษา 
บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามผล มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับบริการสนเทศอยํางที่จะแยก
ออกจากกันไมํได๎เลย เพราะการแนะแนวเป็นกรรมวิธีหรือขบวนการที่ซับซ๎อนในการชํวยให๎บุคคลที่จะ
กลําว คือ เขาจะต๎องเข๎าใจตนเองกํอน การที่จะชํวยให๎บุคคลเข๎าใจตนเองก็จําเป็นต๎องมีการใช๎เทคนิคใน
การเสนอหรือลําดับข๎อสนเทศ ฉะนั้นคงจะกลําวได๎วํา บริการสนเทศเป็นจุดเริ่มต๎นของบริการอ่ืนๆ 
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 วัตถุประสงค์ของบริการสนเทศ 

 1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎มองเห็นภาพอยํางกว๎างๆ ในสภาพที่แท๎จริงของโอกาสตํางๆ ในชีวิตที่
เกี่ยวกับการศึกษาการอาชีพ และการปรับตนทั้งปัจจุบันและอนาคต 

 2. เพ่ือให๎นักเรียนตระหนักถึงความต๎องการความถนัด และความสนใจของตนในโอกาสตํางๆ 
เหลํานั้น 

 3. เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักแสวงหาข๎อสนเทศตํางๆ ด๎วยตนเองและนําเอาข๎อสนเทศเหลํานั้นมาใช๎
เป็นประโยชน์ 
 4. เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักเลือกทางเดินของชีวิตอยํางฉลาด จากการศึกษาพิจารณาตํางๆ แล๎วมา
เปรียบเทียบกับความถนัด ความต๎องการ และความสนใจของตน 

 วัตถุประสงค์ของบริการสนเทศในระดับประถมศึกษา 
 1. เพ่ือชํวยให๎เด็กรู๎สึกอบอุํนใจในสิ่งแวดล๎อมใหมํๆ ในโรงเรียน 

 2. เพ่ือสํงเสริมความอยากรู๎อยากเห็นอันเป็นธรรมชาติของเด็ก 

 3. เพ่ือชํวยให๎เด็กมีประสบการณ์กว๎างขวางยิ่งขึ้น เกี่ยวกับบุคคลในอาชีพตํางๆ ในชุมชน 

ทั้งเป็นการพัฒนาทัศนคติที่ดีตํออาชีพตํางๆ 

 4. เพ่ือชํวยให๎เด็กมองเห็นความสําคัญหรือคุณคําของวิชาเรียน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอาชีพ
ตํางๆ ในชุมชน 

 วัตถุประสงค์ของบริการสนเทศในระดับมัธยมศึกษา 
 1. เพ่ือให๎นักเรียนมีความเข๎าใจในลักษณะของงานอาชีพตํางๆ อยํางละเอียดมากขึ้น 

 2. เพ่ือให๎นักเรียนทราบเกี่ยวกับโอกาสตํางๆ ในชีวิตไว๎ลํวงหน๎ากํอนจบการศึกษา ซึ่งเป็นการ
เตรียมตัวไว๎เนิ่นๆ 

 3. เพ่ือให๎เด็กรู๎จักเสาะหาข๎อสนเทศด๎วยตนเอง และนําข๎อสนเทศนั้นๆ มาใช๎ประโยชน์ในชีวิต 

 4. เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กได๎พัฒนาโครงการชีวิตของตนให๎กว๎างขวางรัดกุมยิ่งขึ้น 

 5. เพ่ือให๎เด็กมีวิธีแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าโดยตนเองเมื่อจบการศึกษาไปแล๎ว เชํน ปัญหา
เกี่ยวกับการศึกษาตํอ การหางานทํา การปรับตัวในสังคม 

 ประเภทของบริการสนเทศ 

 ข๎อสนเทศแยกออกได๎เป็น 3 ประเภท 

 1. ข๎อสนเทศด๎านการศึกษา (Educational Information) 

 2. ข๎อสนเทศด๎านอาชีพ (Occupational Information) 

 3. ข๎อสนเทศด๎านสํวนตัวและสังคม (Personal-Social Information) 
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 1. ข้อสนเทศด้านการศึกษา (Educational Information) คือ การให๎ข๎อมูลขําวสารและ
รายละเอียดตํางๆ เกี่ยวกับการศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคต เชํน แนะแนวทางวิธีการเรียนที่ถูกต๎อง 
หลักสูตร การวัดผล การเลือกวิชาเรียน กิจกรรมตํางๆ ระเบียบ วินัย กฎเกณฑ์ ข๎อบังคับของโรงเรียน 
แนวทางการศึกษาตํอ คุณสมบัติผู๎ที่จะเข๎าศึกษา วิธีสมัคร หลักสูตร คําใช๎จําย โอกาสก๎าวหน๎า ข๎อดี 
ข๎อเสียในการศึกษาในแตํละสาขาวิชา และรายละเอียดอ่ืนๆ ของสถาบัน ซึ่งข๎อมูลเหลํานี้ต๎องเที่ยงตรง
และเชื่อถือได๎ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ตํอเด็กในการใช๎ข๎อมูลดังกลําว เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเลือก
ศึกษาได๎อยํางเหมาะสม 

  ข๎อสนเทศด๎านการศึกษา อาจประกอบไปด๎วย 

  1.1 ระเบียบและกฎเกณฑ์ตํางๆ ของโรงเรียน 

  1.2 หลักสูตรและการวัดผล 

  1.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน 

  1.4 วิธีการเรียนที่ดี ตลอดจนการเตรียมตัวสอบ 

  1.5 ทุนการศึกษาของสถาบัน 

  1.6 รายละเอียดตํางๆ ของวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาทั่วๆ ไป 

  1.7 สังคมและการดําเนินชีวิตของการเรียนในสถานศึกษาขั้นสูงไปแตํละขั้น 

  กิจกรรมตํางๆ ที่ควรจัดในการให๎ข๎อสนเทศด๎านการศึกษา มีดังนี้ 
  1. บริการห๎องสมุด ห๎องสมุดเป็นหัวใจสําคัญของโรงเรียน มีความสําคัญตํอการเรียนมาก 
เพราะห๎องสมุดเป็นแหลํงการตํางๆ ได๎ทุกแขนงวิชา เชํน ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา 
เป็นต๎น 

  2. การจัดปูายนิเทศ เป็นสํวนหนึ่งที่ชํวยให๎นักเรียนได๎รับความรู๎และประโยชน์ใน 

การนําไปประกอบวิชาเรียน ทําให๎นักเรียนเกิดความกระตือรือร๎นและสนใจปูายนิเทศ สามารถจัดให๎
สัมพันธ์กับวิชาเรียนตํางๆ ได๎หลายอยําง เชํน สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต๎น 

  3. การจัดชุมนุมและนิทรรศการ ได๎แกํ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ศิลปะ และกีฬา ฯลฯ 

  4. การใช๎อุปกรณ์ประกอบการสอน ในการสอนแตํละวิชาควรจัดอุปกรณ์เพ่ือประกอบ 

การสอน เพ่ือนักเรียนจะได๎มีความเข๎าใจในบทเรียนดียิ่งขึ้น 
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  5. การจัดการปาฐกถา เป็นกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการศึกษาของเด็กในด๎านความรู๎รอบตัว  

ที่เรียนอยูํและโดยทั่วไป เชํน เชิญวิทยากรมาบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน ความปลอดภัย
บนท๎องถนน เป็นต๎น 

  6. การศึกษานอกสถานที่ เพ่ือให๎ความรู๎ด๎านทัศนศึกษา นักเรียนจะได๎มีประสบการณ์
กว๎างขวางตํอไป จะได๎เปลี่ยนบรรยากาศของการเรียน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 2. ข้อสนเทศด้านอาชีพ (Occupational Information) คือ ข๎อมูลที่ชํวยให๎บุคคล
สามารถใช๎ในการเลือกและเตรียมการสําหรับประกอบอาชีพ และชํวยให๎เกิดความมั่นคงและก๎าวหน๎าใน
งานที่จะทํา สรุปคือ การให๎ข๎อมูลที่ชํวยให๎บุคคลเลือกศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือที่จะไปประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ทําให๎สามารถปรับตัวเข๎ากับงานที่จะทําและมีความมั่นคงก๎าวหน๎าในการ
ทํางาน 

  ข๎อสนเทศทางอาชีพ สรุปได๎เป็นข๎อๆ ดังนี้ 
  2.1 ชนิดของอาชีพ คือ รายละเอียดของอาชีพวํามีลักษณะการทํางานอยํางไร ความมั่นคง
ปลอดภัย อันตรายมากน๎อยแคํไหน 

  2.2 สิ่งตอบแทนตํางๆ คือ เงินเดือนและสวัสดิการอ่ืนๆ เชํน คําตอบแทนลํวงเวลา  
คํารักษาพยาบาล บริการรับสํง ที่พักอาศัย และอ่ืนๆ 

  2.3 ความก๎าวหน๎าในการประกอบอาชีพ คือ การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนํง โอกาสในการ
ได๎รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติม 

  2.4 คุณสมบัติ เพศ วัย รูปรํางลักษณะ ระดับการศึกษา ประสบการณ์และความสามารถ
พิเศษ 

  2.5 วิธีการสมัคร เชํน การสอบคัดเลือก สัมภาษณ์ ทดสอบ เกณฑ์การตัดสิน ชํวงระยะเวลา
รับสมัครและสอบ 

  2.6 ความต๎องการของตลาด โอกาสของการเข๎าทํางาน ความต๎องการของอาชีพในปัจจุบัน 
และแนวโน๎มในอนาคต 

  กิจกรรมที่ควรจะจัดให๎แกํเด็กมีดังนี้ 
  1. การให๎ความรู๎ด๎านแนะแนว โดยสอนให๎สัมพันธ์กับวิชาอ่ืนๆ โดย 

   1.1 ชี้ให๎เห็นคุณคําของวิชาสามัญที่เรียนอยูํ วํามีประโยชน์สําหรับการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาตํออยํางไร นอกจากนี้เวลาสอนจริงๆ อาจเปลี่ยนแปลงปัญหาหรือแบบฝึกหั ดให๎
เกี่ยวข๎องกับอาชีพ เป็นการเน๎นได๎อีกด๎วย 
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   1.2 แทรกความรู๎ทางด๎านอาชีพ ในการสอนวิชาตํางๆ 

  2. จัดให๎มีการปาฐกถาเก่ียวกับงานอาชีพที่สนใจ 

  3. จัดให๎มีชุมนุมอาชีพ เชํน ชุมนุมหัตถศึกษา ชุมนุมยุวกสิกร ชุมนุมแมํบ๎านการเรือน 
ชุมนุมดนตรี เป็นต๎น 

  4. จัดให๎มีวันประชุมใหญํ “วันอาชีพ” แล๎วเชิญผู๎เชี่ยวชาญอาชีพสาขาตํางๆ มากลําว
ปาฐกถาในที่ประชุม 

  5. จัดให๎มีทัศนศึกษา กลําวคือ การฉายภาพยนตร์ เรื่องการประกอบอาชีพ จัดทําปูาย
นิเทศ ฝึกให๎อํานปูายนิเทศ จัดให๎มีนิทรรศการให๎ความรู๎เรื่องอาชีพ 

  6. จัดให๎มีการทัศนาศึกษาที่โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห๎างร๎านค๎า เพ่ือให๎เข๎าใจการทํา
ผลิตผล หรืองานทางด๎านธุรกิจ ให๎นักเรียนเห็นสภาพการทํางานที่แท๎จริงของพนักงาน หรือลักษณะ  

การทํางาน และหน๎าที่รับผิดชอบตํางๆ กัน 

 3. ข้อสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม (Personal-Social Information) หมายถึง ข๎อมูล 

ที่มุํงชํวยให๎บุคคลมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ มีความเจริญทั้งทางกายและจิตใจ มีความมั่นคง สามารถปรับตัวและ
อยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมได๎อยํางเป็นสุข รู๎จักบําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสังคม และรู๎จักใช๎
เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
  ข๎อสนเทศในด๎านสํวนตัวและสังคม อาจกลําวได๎เป็นลักษณะยํอยๆ พอสังเขปดังนี้ 
  3.1 ความรู๎เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางชาย-หญิง 
  3.2 ลักษณะของบุคคล เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปรํางหน๎าตา ทําทาง กิริยา 
มารยาท และการแตํงกายที่เหมาะสม 

  3.3 มารยาทและการวางตัวในสังคม 

  3.4 กิจกรรมที่ควรทําในเวลาวําง 
  3.5 การวางแผนการใช๎เงิน 

  3.6 การสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 

  3.7 การรักษาสุขภาพอนามัยในการดํารงชีวิต 

  กิจกรรมที่ควรจะจัดให๎เด็ก ได๎แกํ 

  1. การปฐมนิเทศ จัดขึ้นในวันเปิดเรียนใหมํ เพ่ือเด็กจะได๎ปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพโรงเรียน
และกฎข๎อบังคับตํางๆ และเพ่ือจะได๎แนะแนวทางในการเรียนด๎วย 

  2. บริการเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก เชํน ติดตํอขอความชํวยเหลือจากอนามัยโรงเรียน 
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  3. จัดบริการหาทุนการศึกษา เชํน ทุนวันเด็ก มูลนิธิชํวยเหลือนักเรียนขาดแคลน 

  4. จัดวันอบรมศีลธรรมในวันสุดสัปดาห์ 
  5. จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 หลักของบริการสนเทศ 

 บริการสนเทศนี้ยึดถือกันเป็นหลักการทั่วๆ ไป มีดังนี้ 
 1. เป็นกระบวนการตํอเนื่อง โดยการให๎การสนเทศแกํเด็กตั้งแตํระดับประถม ซึ่งเป็น 

การสนเทศให๎เด็กรู๎ทั่วๆ ไปอยํางกว๎างๆ กํอน ไปจนถึงระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษาในที่สุด สําหรับ
ระดับสูงขึ้นๆ ข๎อมูลก็จะเพ่ิมลักษณะความเฉพาะเจาะจง และมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น ฉะนั้นระดับเด็ก  

จึงเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีตํอการศึกษา ตํองานแตํละแขนงและตํอสังคมรอบๆ ตัวเด็ก พอถึง
พัฒนาการวัยสูงขึ้น เด็กจะได๎เลือกโอกาสที่เหมาะสมกับตนได๎อยํางถูกต๎อง 
 2. บริการสนเทศเป็นบริการที่สําคัญยิ่งในการแนะแนวเด็ก ทั้งระดับประถมและมัธยม เป็นผู๎ที่
กําลังมีปัญหาทางการเรียน อาชีพ และสังคมรออยูํเป็นขั้นๆ เมื่อพ๎นปัญหาระดับหนึ่งแล๎วก็จะต๎องเผชิญ
ปัญหาระดับตํอไปอีก โดยให๎เด็กเข๎าใจถึงปัญหาของตนแตํละขั้น รู๎ถึงโอกาสที่ตนมีอยูํ และชํวยให๎เด็กรู๎จัก
จัดการกับอนาคตของตนอยํางมีความหมาย 

 3. บริการสนเทศมิใชํเป็นบริการที่ผู๎แนะแนวรับผิดชอบแตํฝุายเดียว เด็กผู๎รับบริการมีหน๎าที่
ต๎องรับผิดชอบในการศึกษาข๎อสนเทศด๎วยตนเอง เพ่ือที่จะได๎ตัดสินใจเลือกโอกาสของตนได๎อยํางถูกต๎อง 
 4. ต๎องให๎เด็กผู๎มารับบริการสนเทศ สํารวจตนเองเสียกํอนในด๎านบุคลิกภาพ ความสนใจ 
แรงจูงใจ สติปัญญา ความสามารถ แล๎วนําลักษณะตํางๆ ของเด็กมาสัมพันธ์กับข๎อสนเทศที่เด็กได๎รับ 
ข๎อสนเทศตํางๆ จะมีความหมายตํอเด็กก็ตํอเมื่อ มีสํวนสัมพันธ์กับตัวเด็กได๎เทํานั้น ขําวสารเกี่ยวกับ
การศึกษาวิชาชีพขั้นสูงที่ต๎องการผู๎ประกอบอาชีพที่มีสติปัญญาไหวพริบดี ถึงแม๎จะละเอียดถูกต๎อง  

สักเพียงใดก็ยํอมไมํมีความหมายตํอเด็กที่มีระดับสติปัญญาอยูํในขั้นต่ํา 

 5. การให๎บริการสนเทศ ผู๎ให๎ต๎องกระทําด๎วยความพร๎อมและจริงใจ ด๎วยความเอาใจใสํสนใจ
ในปฏิกิริยาทางอารมณ์และทัศนคติของเด็กที่มีตํอข๎อสนเทศนั้นๆ ด๎วยมิใชํเป็นการแจกข๎อสนเทศอยําง
เดียว และสิ่งที่สําคัญผู๎ให๎บริการจะต๎องมีเวลาที่ให๎โอกาสเด็กเข๎าพบเพ่ือสอบถามข๎อสงสัย หรือ 

สอบหารายละเอียดที่เด็กต๎องการมากขึ้น 

 6. ผู๎ที่จะทําหน๎าที่รับผิดชอบในบริการสนเทศในโรงเรียน ต๎องเป็นผู๎มีความรู๎ความเข๎าใจใน
วิธีการสนเทศเป็นอยํางดี การบริการจึงจะได๎ผล เมื่อใดที่ฝุายแนะแนวต๎องการความรํวมมือจากฝุายอ่ืนใน
การชํวยเรื่องการสนเทศนี้ ทางฝุายแนะแนวก็ควรจะจัดให๎มีการฝึกอบรมแกํบุคคลเหลํานั้นเสียกํอน 
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 7. ต๎องมีการประเมินผลบริการสนเทศที่ได๎จัดหรือให๎แกํเด็กไปแล๎ว วําได๎ผลมากน๎อยเพียงใด 
วิธีการให๎ข๎อสนเทศ เชํนเดียวกันก็ต๎องประเมินผลดูวํามีประสิทธิภาพในการทําให๎เด็กได๎รับข๎อสนเทศ
หรือไมํเพียงใด 

 8. ผู๎ให๎ข๎อสนเทศต๎องมีความกระตือรือร๎นและใฝุรู๎ สนใจเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์ของโลก ต๎องหาข๎อสนเทศที่เป็นปัจจุบันอยูํเสมอ 

 ประโยชน์ของบริการสนเทศ 

 จากที่กลําวมาแล๎ววํา การจัดหลักสูตรเฉพาะความรู๎ทางวิชาการอยํางเดียวจะไมํชํวยให๎เด็ก
สามารถปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมที่ซับซ๎อนของสังคมได๎เป็นอยํางดี ฉะนั้นถ๎าเด็กได๎รับบริการสนเทศ
อยํางมีประสิทธิภาพแล๎ว เด็กจะสามารถดําเนินชีวิตในด๎านตํางๆ ของเขาได๎ดีขึ้น ประโยชน์ของบริการ
สนเทศ นอกจากกับเด็กแล๎ว ยังกํอให๎เกิดประโยชน์กับครูและผู๎ปกครองอีกด๎วยดังนี้ คือ 

 1. ประโยชน์ของบริการสนเทศต่อนักเรียน 

  1.1 ชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจสิ่งแวดล๎อมรอบตัวดีขึ้น ซึ่งการเข๎าใจสิ่งแวดล๎อมนี้จะนําไปสูํ
การกําหนดแนวทางในการดําเนินชีวิตของนักเรียนได๎อยํางเหมาะสมกับอัตภาพ และมีความสุขความสําเร็จ 

  1.2 ชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจตนเองได๎อยํางถูกต๎อง ซึ่งโดยปกติมักจะเข๎าใจตนเองได๎ไมํ
ถูกต๎องทุกอยําง การได๎รับข๎อสนเทศที่มีคุณคํา เชํน การที่นักเรียนได๎รับการทดสอบเพ่ือค๎นหาความสามารถ 
ความถนัดทางการเรียน ความถนัดทางด๎านอาชีพ ความสนใจในการอาชีพและอ่ืนๆ จะทําให๎นักเรียน
เข๎าใจและรู๎จักตนเองได๎ดีขึ้น 

  1.3 ชํวยให๎นักเรียนสามารถตัดสินใจ ที่จะกระทํากิจกรรมตํางๆ หลังจากเข๎าใจสิ่งแวดล๎อม
และตนเองเป็นอยํางดี นักเรียนจะมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ในการที่จะเลือกแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต ซึ่งโอกาสที่จะรับผลสําเร็จยํอมมีมากกวําการไมํได๎รับข๎อสนเทศใด 

 2. ประโยชน์ของบริการสนเทศต่อครู 
  2.1 ชํวยให๎ครูเข๎าใจนักเรียนในด๎านตํางๆ ได๎ถูกต๎อง ซึ่งจะนําไปสูํการกําหนดแนวทางใน
การสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  2.2 ชํวยให๎ครูสามารถชํวยเหลือนักเรียนได๎ดีขึ้น เพราะครูได๎รับข๎อสนเทศที่ทําให๎เข๎าใจ
นักเรียน 
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 3. ประโยชน์ของบริการสนเทศต่อผู้ปกครอง 
  3.1 ชํวยให๎ผู๎ปกครองเข๎าใจได๎ดีขึ้น เพราะการที่ผู๎ปกครองได๎รับข๎อสนเทศด๎านตํางๆ  
ที่เกี่ยวข๎องกับตัวเด็กจะชํวยให๎เกิดความคิดอยํางกว๎างขวาง สํวนมากผู๎ปกครองมักรู๎จักเด็ กของตนเองใน
สภาพแวดล๎อมภายในบ๎าน แท๎จริงแล๎วสิ่งแวดล๎อมรอบตัวเด็กนั้นมิได๎จํากัดวงแคบอยูํแตํภายในบ๎าน
เทํานั้น สิ่งแวดล๎อมนอกบ๎านยํอมมีผลตํอการแสดงออกของเด็กแตกตํางกันไปด๎วย ดังนั้นการได๎รับ
ข๎อสนเทศด๎านตํางๆ จะชํวยให๎ผู๎ปกครองเข๎าใจเด็กของตนได๎อยํางถูกต๎องขึ้น 

  3.2 ชํวยให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในการวางแผนชีวิตให๎กับเด็กอยํางมีประสิทธิภาพ 
ข๎อสนเทศทางด๎านการศึกษา อาชีพ และด๎านสํวนตัวและสังคม ยํอมชํวยให๎การวางแผนดีขึ้น อันจะกํอให๎เกิด
ประโยชน์ตํอความสําเร็จในชีวิตของนักเรียนเป็นสําคัญ 

 กิจกรรมต่างๆ ในการจัดบริการสนเทศ 

 1. การปฐมนิเทศ (Orientation) 

  สถาบันทางการศึกษา รัฐวิสาหกิจ บริษัท หนํวยงานของรัฐ ในหลายแหํงจัดให๎มีการปฐมนิเทศ
ให๎กับผู๎เข๎ามาเรียนหรือทํางานใหมํ ให๎ได๎รับทราบกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย การเรียน การปฏิบัติงาน เพ่ือจะ
ได๎เข๎าใจตรงกัน อันจะทําให๎การอยูํรํวมกันในสถานที่นั้นๆ ได๎อยํางสงบ การปฐมนิเทศนั้น ในสถาบันทาง
การศึกษา ถือวําเป็นนโยบายอันสําคัญยิ่งที่จะต๎องจัดปฐมนิเทศให๎แกํนักเรียน นักศึกษาที่เข๎ามาเรียนใหมํ
ได๎รับทราบนโยบายตรงกัน ซึ่งทุกสถาบันถือวําเมื่อเริ่มปีการศึกษาใหมํ จะต๎องจัดปฐมนิเทศให๎กับนักเรียน
นักศึกษาที่เข๎ามาเรียนใหมํเสมอ 

  จุดมุํงหมายของการปฐมนิเทศ 

  1. เพ่ือให๎นักเรียนที่เข๎ามาใหมํได๎รับทราบเกี่ยวกับนโยบายของสถาบันในด๎านหลักสูตร
การเรียนการสอน การเลือกวิชาเรียน การวัดผล ระเบียบกฎเกณฑ์ ข๎อบังคับของสถานที่แหํงนั้นๆ 

  2. แนะนําให๎นักเรียนได๎รู๎จักสถานที่เรียน ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ตลอดจนบริการ 

ในด๎านตํางๆ เชํน บริการแนะแนว ห๎องสมุด ห๎องพยาบาล ห๎องคนตรีนาฏศิลป์ ห๎องศิลป โรงงาน ฯลฯ 

  3. ให๎นักเรียนได๎ทราบกิจกรรมและชุมนุมตํางๆ ที่แตํละสถาบันจัดขึ้นเพ่ือจะได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมและเลือกเข๎าชุมนุมตํางๆ ตามท่ีสนใจ 

  4. แนะนําผู๎บริหารในระดับตํางๆ ตลอดจนอาจารย์ประจําภาควิชา อาจารย์พยาบาล 
บรรณารักษ์ อาจารย์แนะแนว ฯลฯ 

  5. สร๎างความรู๎จัก คุ๎นเคย ระหวํางเพ่ือนนักเรียนใหมํด๎วยกัน โดยจัดกิจกรรมให๎นักศึกษา
ใหมํมีสํวนรํวมในกิจกรรม เชํน กิจกรรมการเรียน การแสดงในด๎านตํางๆ 
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  6. รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนนักศึกษา โดยให๎แตํละคนกรอกข๎อมูลใน
แบบสอบถามด๎วยตนเอง เพ่ือรวบรวมไว๎เป็นระเบียนสะสม 

  การวางโครงการในการจัดการปฐมนิเทศ 

  1. ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการบริหาร เพ่ือวางโครงการรํวมกันในการจัดงาน 

วันปฐมนิเทศ 

  2. กําหนด วัน เวลา สถานที่ พร๎อมทั้งหมายกําหนดการ แจ๎งให๎ครูอาจารย์และนักเรียน 
นักศึกษาได๎ทราบลํวงหน๎า 
  3. มอบหมายงานให๎อาจารย์รับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 

  4. จัดกิจกรรมตํางๆ ตามจุดมุํงหมายท่ีได๎ตั้งไว๎ 
  กิจกรรมในการจัดการปฐมนิเทศ 

  กิจกรรมในการปฐมนิเทศใช๎วิธีการบรรยาย เพ่ือแนะนําผู๎บริหาร อาจารย์ หลักสูตร วิธีการ
เรียนการสอน ตลอดจนพาไปรู๎จักสถานที่ แตํในปัจจุบันได๎เพ่ิมกิจกรรมในวันปฐมนิเทศขึ้นหลายกิจกรรม 
เชํน ใช๎วิธีการทางกลุํมสัมพันธ์ แบํงกลุํมนักศึกษาซึ่งทําให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎ความสนุกสนาน เป็นที่
นําสนใจเป็นอยํางยิ่ง กิจกรรมในการจัดพอสรุปได๎ดังนี้ 
  1. โดยการบรรยาย จากคณะอาจารย์ให๎ความรู๎ในด๎านหลักสูตร การเลือกวิชาเรียน  
แนวการเรียนการสอน การวัดผล ตลอดจนแนะนําอาคารสถานที่ 
  2. ใช๎กระบวนการกลุํมสัมพันธ์ แบํงนักศึกษาเป็นกลุํมๆ ผลัดเปลี่ยนไปตามห๎องตํางๆ ที่มี
คณะอาจารย์เป็นผู๎จัดกิจกรรมในด๎านนั้นๆ เชํน แนะนําอาจารย์ การยกเว๎นการเกณฑ์ทหาร บริการ
ห๎องสมุด ห๎องพยาบาล 

  3. โดยการแสดงละครในเรื่อง ระเบียบวินัยของโรงเรียน การแตํงกาย การทะเลาะวิวาทกัน 
ตลอดจนการลงโทษเมื่อทําผิดกฎเกณฑ์ที่ได๎วางไว๎ 
  4. แสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) เมื่อนักเรียนพบปัญหาตํางๆ เชํน ปัญหาความรัก 
ปัญหาการเรียน ปัญหาสุขภาพ และปัญหาสุขภาพจิตจะทําอยํางไร ถ๎าแก๎ไขปัญหาไมํได๎ 
  5. พานักศึกษาเดินชมอาคารสถานที่ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงงาน ห๎องศิลปศึกษา 
พละศึกษา ฯลฯ 

  6. แจกจุลสาร แผํนปลิว สรุปเรื่องที่นักศึกษาควรทราบ 

  7. ตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับข๎อมูลตํางๆ ที่จัดให๎ในวันปฐมนิเทศ 
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  8. ประเมินผลการปฐมนิเทศ โดยให๎นักเรียนเป็นผู๎ประเมินผลตามแบบฟอร์มที่จัดไว๎ให๎ 
เพ่ือเป็นแนวในการแก๎ไขปรับปรุง การปฐมนิเทศในปีตํอไป 

 2. กิจกรรมโฮมรูม (Home Room Activities) 

  กิจกรรมโฮมรูม เป็นการจัดกิจกรรมในห๎องเรียนเพ่ือให๎นักเรียนเกิดความอบอํุนใจ
เหมือนกับอยูํที่บ๎าน ซึ่งจะทําให๎นักเรียนเกิดความสบายใจพึงพอใจ มีความพร๎อมที่จะเรียนตํอไป กิจกรรม
นี้มีประโยชน์มากสําหรับนักเรียนที่เข๎ามาเรียนใหมํ ซึ่งต๎องปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อมใหมํ ครูที่ทําหน๎าที่
เป็นครูที่ปรึกษาหรือครูประจําชั้น เป็นผู๎จัดกิจกรรมตํางๆ ตามนโยบายของผู๎บริหาร สามารถที่จะปรับปรุง
กิจกรรมให๎เหมาะสมกับระดับชั้น และความต๎องการของนักเรียนเป็นการสร๎างบรรยากาศให๎นักเรียน  

มีความค๎ุนเคยซึ่งกันและกัน จะทําให๎นักเรียนปรับตัวอยูํในโรงเรียนได๎อยํางเหมาะสม 

  ระยะเวลาที่ใช๎ในกิจกรรมโฮมรูมแตํละสถาบันจะเลือกเวลาที่เหมาะสม บางแหํงอาจจะ
เลือกเวลากํอนเข๎าเรียนประมาณ 10 – 15 นาที หรือหลังเลิกเรียนแล๎ว บางแหํงกําหนดวันพฤหัสบดีของ
ทุกปลายเดือน เวลา 14.45 น. ถึง 15.00 น. การกําหนดเวลานี้แตํละสถาบันควรกําหนดเวลาให๎ตรงกัน
และปฏิบัติโดยเครํงครัด โดยเฉพาะในระดับเด็กเล็กควรจัดทุกวันวันละ 10 – 15 นาที เพราะเด็กในวัยนี้
ต๎องคอยให๎คําแนะนําอบรมบํมนิสัย เพราะยังตัดสินใจในเรื่องตํางๆ ไมํถูกต๎องนัก ถ๎าในระดับปริญญาจัด
กิจกรรมโฮมรูมเพียงเดือนละครั้งก็เพียงพอแล๎ว 

  จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

  1. เพ่ือสร๎างความค๎ุนเคยระหวํางครูกับนักเรียน เพื่อนนักเรียนด๎วยกัน นักเรียนกับอาคาร
สถานที่ใหมํ เพ่ือให๎นักเรียนปรับตัวเข๎ากับบรรยากาศใหมํอยํางสบายใจ 

  2. เพ่ืออบรมบํมนิสัยในเรื่อง ระเบียบวินัย กริยามารยาท ตักเตือนเรื่องความประพฤติ
ความรับผิดชอบ เพ่ือเสริมสร๎างวินัยในตนเอง 
  3. แนะแนวทางในการเรียน การมาเรียน การเตรียมตัวกํอนสอบ การสอบเพื่อให๎นักเรียน
ปรับปรุงพฤติกรรมให๎เหมาะสม ซึ่งจะทําให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

  4. เปิดโอกาสให๎นักเรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนเปิดโอกาสให๎ระบายความคับข๎องใจ แล๎วหาทางชํวยเหลืออยํางเหมาะสม 

  5. เป็นการสร๎างสปิริต มีความสามัคคี รักใครํ สมัครสมานสามัคคีให๎เกิดขึ้นในหมูํคณะ 
อันจะทําให๎เกิดความรํวมมือในกิจกรรมสํวนรวมของห๎องเรียน และของโรงเรียน 
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  กิจกรรมที่จัดในโฮมรูม 

  กิจกรรมที่จัดในชํวงโฮมรูมนั้น ควรพิจารณาให๎เหมาะสมกับระดับชั้น ความต๎องการและ
กาลเวลาในแตํละโอกาส นอกจากนั้นครูที่ทําหน๎าที่โฮมรูมควรเป็นผู๎ที่เคยฝึกจัดกิจกรรมมาแล๎ว และเข๎าใจ
ธรรมชาติของผู๎เรียนในแตํละวัยเป็นอยํางดี และมีความสนใจที่จะรํวมกิจกรรม จึงจะทําให๎การโฮมรูม  

มีประโยชน์และคุ๎มคําเวลา ระยะเวลาโฮมรูมนั้นอาจจะใช๎ 10 – 15 นาที หรือ 20 – 25 นาที แล๎วแตํ
ความเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม เนื้อหาและกิจกรรมสํวนใหญํแล๎วมักจะประกอบไปด๎วย 

  1. การสร๎างความคุ๎นเคยระหวํางอาจารย์กับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และแนะนํา
อาคารสถานที่ การศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพ 

  2. แนะนําเกี่ยวกับเรื่องการเรียน การเลือกวิชาเรียน วิธีเรียนเพ่ือให๎ได๎คะแนนสูง 
ตลอดจนการวัดผล การศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพ 

  3. อบรมบํมนิสัยให๎มีความประพฤติที่เหมาะสม มีกริยามารยาทงดงาม การวางตัวให๎
เหมาะสมแกํกาลเทศะ ซื่อสัตย์ สุจริต การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข๎อบังคับของสถานศึกษา 

  4. แจ๎งให๎ทราบเกี่ยวกับห๎องธุรการ การเสียเงินคําหนํวยกิต การขอผํอนผันชําระเงินเมื่อ
มีความจําเป็น 

  5. แนะนําเกี่ยวกับบริการตํางๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เชํน ห๎องพยาบาล ห๎องสมุด  
ห๎องแนะแนว 

  6. การปรับตัวให๎เหมาะสมกับสถาบันการศึกษา การคบเพ่ือนทั้งเพ่ือนเพศเดียวกันและเพ่ือน
ตํางเพศ 

  7. แจ๎งให๎ทราบและเชิญชวนให๎เข๎ารํวมกิจกรรมงานประเพณีตํางๆ  และเข๎าชุมนุมที่
สถาบันจัดขึ้น 

  8. เปิดโอกาสให๎นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ตลอดจนข๎อเสนอแนะ เพ่ือจะปรับปรุงกิจกรรมโฮมรูมตามความต๎องการของนักเรียน 

 3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Co-Curriculum Activity) เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ิมขึ้น 

จากหลักสูตรที่กําหนดไว๎ให๎นักเรียน เพ่ือสํงเสริมพัฒนาการ เพ่ิมประสบการณ์ให๎กับผู๎เรียนยิ่งขึ้น 

  จุดมุํงหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  1. เป็นการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์เพ่ิมขึ้น และเลือกเข๎ารํวมกับ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของแตํละบุคคล เป็นการเสริมสร๎าง
ประสบการณ์ไว๎เป็นพื้นฐานของการดํารงชีวิตในโอกาสตํอไป 
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  2. ทําให๎นักเรียนได๎ปรับตัวเข๎ากับเพ่ือนใหมํ นอกเหนือจากเพ่ือนที่เรียนอยูํชั้นเดียวกัน 
ทําให๎มีเพ่ือนเพ่ิมขึ้น เกิดการรํวมมือรํวมใจในการทํากิจกรรม กํอให๎เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมูํ
คณะ 

  3. สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางครูกับนักเรียน ในบรรยากาศที่ไมํใชํการเรียนการสอน นักเรียน
มีโอกาสพูดคุยปรึกษาหารือปัญหาตํางๆ ซึ่งกํอให๎เกิดการชํวยเหลือ ปรับทุกข์ แก๎ปัญหารํวมกัน ทําให๎มี
ความเข๎าใจอันดีตํอกัน 

  4. สร๎างความรับผิดชอบให๎เกิดขึ้นในตัวนักเรียนในสถานการณ์ที่สมัครใจ ทําโดยมิต๎องมี
ใครบังคับควบคุม นักเรียนจะได๎รํวมกิจกรรมตามความสนใจ ยํอมจะมีความรับผิดชอบในกิจกรรม ซึ่งเป็น
การฝึกความรับผิดชอบในกิจกรรมอื่นๆ ด๎วย 

  5. เป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ เพราะนักเรียนมีเวลาวํางมากไมํได๎กระทํากิจกรรมใด 
เวลาก็ลํวงเลยไปโดยเปลําประโยชน์ หรือบางคนจับกลุํมกับเพ่ือนไปรํวมกิจกรรมอยํางอ่ืน ซึ่งนําความหายนะ
มาสูํตนเอง วงศ์ตระกูลได๎ เชํน มั่วสุมเลํนการพนันติดยาเสพติด ฯลฯ 

  แนวในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  ในหลายสถาบันได๎จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให๎กับนักเรียน นักศึกษาให๎เหมาะสมกับ
จํานวนอาจารย์ และนักศึกษาในแตํละสถาบัน ซึ่งขึ้นอยูํกับนโยบายการบริหารของแตํละสถาบันนั้น  
ซึ่งแนวในการจัดนั้นพอสรุปได๎ดังนี้ 
  1. จัดให๎มีชุมนุมตํางๆ เชํน ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ชุมนุมภาษาอังกฤษ ชุมนุมนันทนาการ 
ชุมนุมทางอาชีพ ฯลฯ แล๎วให๎นักศึกษาเลือกสมัครเป็นสมาชิกตามความถนัดและสนใจ 

  2. ฝึกการเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางมีระเบียบแบบแผน เชํน มีการสมัครเป็นสมาชิกของ
ชุมนุมแล๎วเลือกประธาน รองประธาน เหรัญญิก และเลขานุการของชุมนุม เพ่ือสะดวกในการดําเนินงาน
และทํางานอยํางมีระบบ 

  3. รํวมกันรํางกฎเกณฑ์สําหรับสมาชิกปฏิบัติรํวมกัน โดยสมาชิกในชุมนุมรํวมกันรํางเป็น
การฝึกการอยูํในสังคมอยํางมีระเบียบแบบแผน 

  4. แตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้นในแตํละชุมนุม ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความสนใจ มีความสามารถ
เป็นพิเศษในด๎านนั้นๆ คอยให๎คําปรึกษาหารือในการดําเนินงาน 

  5. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข๎ารํวมกิจกรรมของแตํละชุมนุม เพ่ือชักชวนให๎นักเรียน
สมัครเป็นสมาชิกในแตํละชุมนุม และเชิญชวนอาจารย์ทุกทํานเข๎ารํวมกิจกรรมในชุมนุมใดชุมนุมหนึ่งตาม
ความสนใจ 
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  6. กําหนดจํานวนสมาชิกในแตํละชุมนุมไมํควรมีสมาชิกเกิน 30 คน เพ่ือให๎ทุกคนมี      
สํวนรํวมในกิจกรรมโดยทั่วถึงกัน และเปิดโอกาสให๎กระจายไปอยูํชุมนุมอ่ืนบ๎าง 
  7. จัดนิทรรศการในแตํละชุมนุม เป็นการสรุปผลงานและประเมินผลงานที่กระทําภายใน
รอบปี พร๎อมทั้งข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับผู๎มารับงานใหมํในปีตํอไป 

 4. การจัดงานวันอาชีพ (Career Day) 

  การจัดงานวันอาชีพเป็นการจัดข๎อสนเทศในแตํละอาชีพ ให๎นักเรียนได๎ทราบในหลายๆ 
อาชีพ เพื่อเป็นการสํารวจความสนใจในแตํละอาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
ในอนาคต การจัดงานวันอาชีพนี้บางโรงเรียนอาจจะจัดเป็นสัปดาห์ (Career Week) งานสัปดาห์อาชีพนี้ 
กองแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กรมวิชากร กระทรวงศึกษาธิการได๎จัดงานขึ้นทุกปี เพ่ือให๎นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ได๎สํารวจอาชีพตํางๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต 

  จุดมุํงหมายของการจัดงานวันอาชีพ 

  1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพตํางๆ ซึ่งเป็นการสํารองอาชีพสําหรับเป็น
แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได๎อยํางเหมาะสม 

  2. เป็นการกระตุ๎นให๎นักเรียนวางแผนในการดําเนินชีวิตในการเลือกอาชีพอยํางมีจุดมุํงหมาย 
มีเจตคติท่ีดีตํออาชีพที่สุจริต ไมํดูถูกเหยียดหยามอาชีพบางอาชีพ 

  3. ได๎ทราบกระบวนการของการประกอบอาชีพนั้นๆ เพ่ือจะได๎ปรับตัวให๎เหมาะสมกับ
อาชีพที่สนใจ เชํน เตรียมคุณสมบัติตามข๎อกําหนดของแตํละอาชีพ การคัดเลือกเข๎าประกอบอาชีพ
ลักษณะของอาชีพ รายได๎ ความก๎าวหน๎าในอนาคต 

  4. ได๎รับประสบการณ์ตรงจากการชมกิจการของแตํละอาชีพ หรือสัมภาษณ์ผู๎ประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพในด๎านนั้นๆ โดยเฉพาะ 

  5. เป็นแนวทางให๎นักเรียนเข๎ารับการปรึกษาหารือในการเลือกอาชีพยิ่งขึ้น 

  6. ให๎นักเรียนได๎มีโอกาสซักถามข๎อข๎องใจจนเกิดความเข๎าใจอยํางกระจํางชัด ซึ่งเป็น
ข๎อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง 
  แนวทางในการจัดกิจกรรม 

  การจัดงานวันอาชีพควรจัดในรูปของคณะกรรมการ เพราะต๎องรํวมกันรับผิดชอบในการ
แบํงงานกันทํา จึงต๎องมีการประชุมปรึกษาหารือในหมูํคณะกรรมการ เป็นการวางโครงการลํวงหน๎า และ
ควรสํารวจความสนใจของนักเรียนถึงความสนใจในแตํละอาชีพ เพ่ือที่จะได๎จัดให๎ตรงกับความสนใจของ
นักเรียนมากท่ีสุด การจัดกิจกรรมอาจจัดได๎ในรูปตํางๆ ดังนี้ 
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  1. ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบโดยทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดนัดหมาย วัน เวลา สถานที่เชิญ
วิทยากรมาบรรยาย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาชีพ การฉายภาพยนตร์ การสัมภาษณ์ผู๎มีความสําเร็จใน
การประกอบอาชีพ เพ่ือนักเรียนจะได๎สะดวกในการเลือกเข๎าฟัง และชมการจัดนิทรรศการตามความสนใจ 

  2. จัดนิทรรศการโดยให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัด เชํน ชํวยกันรวบรวมขําวสาร
เกี่ยวกับอาชีพ การจัดปูายนิเทศ ฯลฯ 

  3. เชิญวิทยากรที่ประกอบอาชีพในด๎านนั้นๆ มาบรรยาย แล๎วเปิดโอกาสให๎นักเรียน
สัมภาษณ์ อาจแบํงเป็นกลุํมตามความสนใจ เชํน นายแพทย์ พยาบาล เกษตรกร ตํารวจ ทหาร นักแสดง 
วิศวกร นิสิตนักศึกษาที่กําลังเรียนอยูํ เลือกเชิญมาตามที่นักเรียนสํวนใหญํสนใจ 

  4. จัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการแนะนําอาชีพตํางๆ ควรจัดหลายๆ เรื่องตามที่สํารวจ
ความสนใจของนักเรียนโดยสํวนรวม 

  5. พาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เยี่ยมชมการประกอบอาชีพในสถานที่ตํางๆ กัน เชํน 
สํานักพิมพ์ โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานกระดาษ ฯลฯ 

  6. อภิปรายสรุป หลังจากไปทัศนศึกษาแล๎ว เปิดโอกาสให๎ซักถามปัญหาข๎อข๎องใจ 

  7. แตํงตั้งอาจารย์แนะแนวไว๎ให๎คําปรึกษาหารือ โดยเฉพาะเมื่อสงสัยต๎องการจะซักถาม
ข๎อข๎องใจในการเลือกอาชีพ 

  8. ประเมินผลโดยประกวดเรื่องสั้นเกี่ยวกับ “อาชีพที่ฉันรัก” เลือกหลายๆ เรื่อง เผยแพรํ
ลงในวารสารให๎นักเรียนได๎อํานโดยทั่วถึงกัน 

 5. การจัดกิจกรรมแนะแนวในการศึกษา (Further Education Days) 

  การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตํอ อาจจะจัดรวมในครั้งเดียวกับการแนะแนวอาชีพก็ได๎ 
แตํแยกเอาไว๎อีกกลุํมหนึ่งสําหรับการแนะแนวศึกษาตํอ หรือจะจัดตํอมาจากงานวันอาชีพก็ได๎ขึ้นอยูํกับ
กําลังของบุคลากร ความพร๎อมของแตํละสถาบัน 

  จุดมุํงหมายในการจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาตํอ 

  1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับข๎อมูลที่ถูกต๎องเก่ียวกับการศึกษาตํอในแตํละสถาบัน โดยเลือกให๎
เหมาะสมกับระดับของผู๎เรียนวํา 
   1.1 สามารถเรียนตํอสถาบันไหนได๎บ๎าง 
   1.2 กําหนดคุณสมบัติไว๎อยํางไร 

   1.3 หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผล 

   1.4 คําใช๎จํายในการศึกษาเลําเรียน 

   1.5 วุฒิเมื่อเรียนสําเร็จและอัตราเงินเดือน 
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   1.6 โอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต 

  2. เพ่ือเป็นการสํารวจความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตัวเอง แล๎วเตรียมตัวให๎
เหมาะสมกับสถาบันที่จะไปศึกษาตํอ 

  3. เป็นแนวทางให๎นักเรียนมาใช๎บริการของการให๎คําปรึกษาหารือในการศึกษาตํอมากยิ่งขึ้น 

  แนวในการจัดกิจกรรม 

  การจัดกิจกรรมนี้  อาจจะแบํงกลุํมนักเรียนแล๎วมอบหมายให๎ไปค๎นคว๎าหาข๎อมูล  
เชิญวิทยากรจัดปูายนิเทศ นับวําเป็นการฝึกให๎นักเรียนรู๎จักชํวยตนเองอีกด๎วย สําหรับแนวการจัดนั้น  

พอสรุปได๎ดังนี้ 
  1. จัดพิมพ์จุลสารเกี่ยวกับการศึกษาตํอในแตํละสถาบัน โดยเลือกให๎เหมาะสมกับระดับ
ของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูํ 
  2. จัดปูายนิเทศ โดยให๎นักเรียนแบํงกลุํมรับผิดชอบจัดปูายนิเทศ กลุํมละสถาบันที่จะ
ศึกษาตํอได๎ 
  3. เชิญวิทยากรโดยเชิญนิสิต นักศึกษาในแตํละสถาบันมาบรรยายแนวทางในการศึกษา
ตํอในแตํละสถาบัน แล๎วแบํงกลุํมตามความสนใจให๎นักเรียนเลือกเข๎ากลุํมท่ีสนใจจะเข๎าศึกษาตํอ 

  4. ใช๎บริการของวิทยุโรงเรียนให๎ขําวสาร ข๎อมูลในการศึกษาตํอทุกวัน และเร๎าความสนใจ 
โดยเปิดเพลงประจําสถาบันตํางๆ จะทําให๎นักเรียนเกิดกําลังใจในการเตรียมตัวและสอบเข๎า 
  5. แตํงตั้งอาจารย์แนะแนวคอยให๎คําปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาตํอไว๎
โดยเฉพาะ 

  การแนะแนวหมู่ (Group Guidance) 

  การแนะแนวหมูํ เชํน การบริการสนเทศที่ให๎ข๎อมูลขําวสารแกํนักเรียนเป็นหมูํ โดยเลือก
ข๎อสนเทศที่นักเรียนสนใจรํวมกัน หรือนักเรียนเกิดปัญหาที่ต๎องแก๎ไขรํวมกัน ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา 

การแนะแนวหมูํไมํใชํการแนะแนวปัญหาสํวนตัว เพราะปัญหาสํวนตัวนั้นผู๎มารับการแนะแนว มักต๎องเก็บไว๎
เป็นความลับ การแนะแนวหมูํนั้นมักให๎การแนะแนวในเรื่องดังนี้ 
  1. แนะแนวเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียน การสอน วิธีเรียนกิจกรรมและการวัดผล 

  2. การแนะแนวการศึกษาตํอและการเลือกอาชีพ 

  3. แนะแนวเกี่ยวกับการเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมชนิดอื่นๆ 

  4. บริการตํางๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นสําหรับนักเรียน 

  5. กฎเกณฑ์ ข๎อบังคับ ระเบียบวินัยของโรงเรียน 
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  6. การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ การไปชมละคร ภาพยนตร์ รํวมงานการกุศล 

  7. การปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป 

 

  จุดมุํงหมายในการแนะแนวหมูํ 
  1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎ระบายความคับข๎องใจในปัญหาตํางๆ ให๎เพ่ือนๆ ฟังและจะทําให๎พบ
ปัญหาที่นักเรียนหลายคนประสบในลักษณะที่คล๎ายๆ กัน 

  2. เพ่ือเปิดโอกาสให๎นักเรียนแสดงแนวคิดในการแก๎ปัญหารํวมกันเป็นการประหยัดเวลา
ในการแก๎ปัญหา 
  3. เพ่ือให๎นักเรียนได๎ทราบเรื่องราวเหตุการณ์ตํางๆ ในชีวิตประจําวันที่นักเรียนสนใจ
รํวมกัน ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาเป็นอยํางยิ่ง 
  4. เพ่ือชํวยให๎นักเรียนได๎รู๎จักสํารวจประมาณตนเอง และเปรียบเทียบความรู๎สึกนึกคิด
ของตัวเองในหมูํเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน 

  5. ทําให๎ครูได๎มีโอกาสใกล๎ชิด สร๎างความคุ๎นเคย สนิทสนมกับนักเรียนและทราบปัญหา
ของนักเรียนในด๎านตํางๆ มากยิ่งขึ้น 

  6. เป็นแนวทางในการให๎คําปรึกษาหารือเป็นรายบุคคลตํอไป 

  แนวในการจัด 

  1. สํารวจความสนใจ ความต๎องการ และปัญหาของนักเรียน แล๎วแบํงกลุํมตามความสนใจ 
หรือปัญหาที่เกิดข้ึนในลักษณะที่คล๎ายคลึงกัน 

  2. มอบหมายให๎อาจารย์รับผิดชอบในการชี้แนะแนวทางในการให๎คําปรึกษา ควรเป็น
อาจารย์ผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถ ผํานการฝึกหัดมาแล๎ว หรือมีความสนใจเต็มใจในการให๎คําปรึกษา 
  3. ในข๎อสนเทศเฉพาะบางอยําง อาจเชิญวิทยากรมาให๎ความรู๎บ๎าง เชํน เชิญอาจารย์ใหญํ 
อาจารย์แนะแนว บรรณารักษ์ห๎องสมุด มาบรรยายให๎นักเรียนได๎ทราบรํวมกัน 

  4. พานักเรียนไปทัศนศึกษาหาความรู๎นอกสถานที่ โดยแบํงอาจารย์รับผิดชอบในแตํละกลุํม 

  5. แนะแนวหมูํเฉพาะกลุํมสําหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน และจัดให๎มีการสอน
ซํอมเสริมในวิชาตํางๆ ที่นักเรียนเรียนไมํทันเพ่ือ หรือบางวิชาที่สอบไมํผําน 

  6. ประเมินผลและหาทางปรับปรุงแก๎ไขให๎การแนะแนวหมูํประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น 

 6. การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) 

  การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นการบริการสนเทศ ให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์ตรง 
โดยการพาไปเยี่ยมชมสถานศึกษา โรงงาน บริษัท เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับข๎อมูลทางการศึกษาและอาชีพ
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เพ่ิมขึ้น ดังนั้นกํอนเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ควรจะตั้งวัตถุประสงค์และวางโครงการไว๎ลํวงหน๎า
เสียกํอน 

  วัตถุประสงค์ของการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
  1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับข๎อมูลที่เป็นประสบการณ์ตรงใจด๎านการศึกษา และประกอบอาชีพ 

  2. ทําให๎เกิดเจตคติในหลายๆ ด๎าน ตํอการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพ 

  3. เป็นแรงจูงใจตํอการศึกษาในปัจจุบัน เพ่ือตัดสินใจเลือกศึกษาตํอหรือเลือกประกอบ
อาชีพ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ตรงที่ได๎รับ 

  4. เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากการเรียนภายในห๎องเรียน โดยเรียนรู๎จากชีวิตจริงทําให๎
สนุกสนานตื่นเต๎นกับบรรยากาศใหมํ 
  โครงการในการจัดทัศนศึกษานอกสถานที ่
  1. เลือกสถานที่ที่จะไปทัศนศึกษาให๎เหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของนักเรียนที่จะ
ศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพแล๎ว สํารวจความสนใจของนักเรียนวํานักเรียนสํวนใหญํสนใจสถานที่แหํงใดบ๎าง 
  2. วางโครงการในการไปทัศนศึกษา โดยติดตํอกับหนํวยงานที่จะไปศึกษานอกสถานที่ให๎
เจ๎าของสถานที่ทราบลํวงหน๎าตามระเบียบของทางราชการ 

  3. ขออนุญาตตํอผู๎บริหารโดยแจ๎งวัตถุประสงค์และโครงการให๎ทราบ 

  4. ชี้แจงให๎นักเรียนทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ แนะนํา
หนํวยงานที่จะไปเยี่ยมชม มารยาทในการเยี่ยมชม และการสรุปผลการเยี่ยมชม 

  5. แบํงกลุํมการเยี่ยมชมสถานที่ มอบหมายอาจารย์ผู๎รับผิดชอบกําหนดนัดหมายในเรื่อง
เวลาให๎แนํนอน 

  6. รายงานผลการเยี่ยมชมตํอผู๎บังคับบัญชา และให๎นักเรียนสรุปผลการไปทัศนศึกษา 

  ข๎อเสนอแนะในการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
  เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจไมํเอ้ือตํอการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพราะสภาพการ 

ขาดแคลนน้ํามัน จึงควรอยูํในดุลยพินิจที่เหมาะสม และข๎อที่ควรระมัดระวังเป็นอยํางยิ่งก็คือ อุบัติเหตุ
หรืออันตรายเคยเกิดขึ้นเสมอๆ ซึ่งผู๎นําไปจะต๎องรับผิดชอบด๎วย ดังนั้นกํอนจะไปนอกสถานที่ จึงต๎อง
ปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการพานักเรียน นิสิต นักศึกษา ไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่โดยเครํงครัด 
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  การจัดปูายนิเทศ (Bulletin Board) 

  การจัดปูายนิเทศ เป็นการจัดภาพขําวสารที่นําสนใจ มาจัดตกแตํงบนแผํนกระดาษนํามา
ติดไว๎ที่ฝาผนัง เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจชมและอํานขําวสาร ทางโรงเรียนมักจะจัดปูายนิเทศใน 

วันสําคัญตํางๆ เชํน วันเฉลิมพระชนม์พรรษา วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหมํ ฯลฯ บริการทางด๎านแนะแนวนั้น
ได๎จัดปูายนิเทศในบริการสนเทศ จัดโดยครู หรือฝึกให๎นักเรียนเป็นผู๎จัด 

  จุดมุํงหมายของการจัดปูายนิเทศ 

  1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับข๎อมูลและมีประสบการณ์เพ่ิมขึ้นในด๎านขําวสาร การเรียน
การศึกษาตํอ การประกอบอาชีพ  และการปรับตัวในสังคม 

  2. เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักเสาะแสวงหาแหลํงขําวสารด๎วยตนเอง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ตํอ
ตนเองเป็นอยํางยิ่ง เมื่อต๎องการทราบขําวสารในครั้งตํอๆ ไป 

  3. ฝึกความรับผิดชอบตํอการทํางานรํวมกับหมูํคณะ เพราะการจัดปูายนิเทศมักจะต๎อง
แบํงกลุํมรับผิดชอบรํวมกัน 

  แนวในการจัดปูายนิเทศ 

  1. ครูและนักเรียนวางโครงการรํวมกัน โดยเลือกวําจะเลือกจัดปูายนิเทศเกี่ยวกับเรื่อง
ใดบ๎าง เชํน วันสําคัญในประวัติศาสตร์ไทย แนะแนววิธีการเรียนให๎เรียนเกํง แนะแนวทางการศึกษาตํอ 
แนะแนวการเลือกอาชีพ 

  2. อธิบายวิธีการจัดปูายนิเทศ เกี่ยวกับการเลือกเนื้อเรื่อง รูปภาพ เขียนข๎อความบรรยาย 
ให๎อยูํในสภาพสมดุลย์ ดึงดูดให๎บุคคลสนใจ 

  3. แบํงกลุํมรับผิดชอบในการทํางานรํวมกัน เลือกเนื้อเรื่อง กําหนดแผํนปูาย กําหนดวัน 
ในการจัดปูายและเก็บให๎เรียบร๎อย 

  4. ปูายนิเทศควรจัดให๎ทันตํอเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและเป็นที่นําสนใจ 

  5. ประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียนสนใจอําน และชมปูายนิเทศโดยทั่วถึงกัน 

  6. มีอาจารย์รับผิดชอบในการให๎คําปรึกษาให๎กําลังใจ ชํวยแก๎ไขปรับปรุงให๎เป็นปูายนิเทศ 

ที่ถูกต๎องและเหมาะสม 

  การปัจฉิมนิเทศ 

  ปัจฉิมนิเทศ เป็นการจัดกิจกรรมให๎เป็นครั้งสุดท๎ายกํอนจบการศึกษา กิจกรรมที่จัดขึ้น
มักจะเป็นกิจกรรมในด๎านการศึกษา การประกอบอาชีพ และแนวทางในการปรับตัวตํอสถานที่จะไปศึกษา
ตํอ หรือสถานที่จะไปประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษาแล๎ว 
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  จุดมุํงหมายของการปัจฉิมนิเทศ 

  1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับข๎อมูลที่เป็นปัจจุบันในด๎านตํางๆ ดังนี้ 
   1.1 ข๎อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาตํอในสถาบันตํางๆ เชํน หลักสูตร แนวการเรียนการสอน 
ตลอดจนกําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการรับสมัครสอบและประกาศผล 

   1.2 ข๎อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอะไรบ๎างเมื่อนักเรียนจบ แล๎วสามารถไป
ประกอบอาชีพได๎ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู๎สมัคร จํานวนที่รับ และวิธีการใน  

การคัดเลือก 

  2. เป็นการแนะแนวอบรมบํมนิสัยครั้งสุดท๎ายเกี่ยวกับการปรับตัวตํอสถานที่ศึกษาตํอ
แหํงใหมํ หรือสถานที่ประกอบอาชีพแหํงใหมํ และการปรับตัวเกี่ยวกับเพ่ือนใหมํ 
  3. เป็นพื้นฐานสําหรับการเลือกดําเนินชีวิตในโอกาสตํอไป 

  โครงการในการจัดปัจฉิมนิเทศ 

  1. เสนอโครงการในการจัดปัจฉิมนิเทศ ตํอผู๎บริหารเพ่ือให๎พิจารณาและแตํงตั้งกรรมการ
ในการดําเนินงาน 

  2. ประชุมคณะกรรมการในการดําเนินงานเพื่อแบํงหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดงานรํวมกัน 

  3. ประชาสัมพันธ์กําหนด นัดหมาย วัน เวลา สถานที่ แจ๎งให๎นักศึกษาทราบลํวงหน๎า 

  กิจกรรมในการจัดปัจฉิมนิเทศ 

  1. เชิญผู๎บริหาร คณาจารย์ มาให๎การอบรมบํมนิสัย และให๎แนวคิดเป็นครั้งสุดท๎าย 

  2. เชิญศิษย์เกํา หรือนิสิตนักศึกษาสถาบันตํางๆ มาบรรยายให๎ข๎อสนเทศเกี่ยวกับการศึกษา
ตํอในสถาบันแหํงนั้นๆ ควรเลือกจากสถาบันที่นักเรียนจะมีโอกาสเข๎าไปศึกษาตํอได๎ 
  3. เชิญเจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงานตํางๆ มาแนะแนวในการประกอบอาชีพ ทั้งของรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ บริษัท โดยเลือกให๎สัมพันธ์กับพ้ืนฐานทางการศึกษาท่ีนักเรียนจะเลือกเข๎าประกอบอาชีพได๎ 
  4. จัดนิทรรศการตํางๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอนักเรียน 

  5. กําหนดนัดหมายตํางๆ ของทางสถาบันที่จะต๎องพบปะสังสรรค์กัน เชํน งานรับ
ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และใบประกาศเชิดชูเกียรติ ฯลฯ 

  6. สรุปสาระ แนวคิดที่สําคัญๆ จากบุคคลหลายฝุาย ลงในวารสารแจกในวันปัจฉิมนิเทศ 
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  คูํมือนักเรียน (Student Handbook) 

  คูํมือนักเรียน หมายถึง เอกสารที่จะชํวยให๎ข๎อสนเทศที่สําคัญแกํนักเรียน เพ่ือชํวยให๎เขา
เข๎าใจสิ่งแวดล๎อมใหมํ และรู๎วําตนเองควรจะปฏิบัติตัวอยํางไร นอกจากนี้ยังอาจใช๎เป็นเครื่องมือใน  

การพัฒนาจิตใจของนักเรียน จูงใจให๎เขาได๎ประสบความสําเร็จและมีความรํวมมือตํางๆ ในโรงเรียน และ  

สร๎างความรู๎สึกที่เป็นมิตรและความรู๎สึกนับถือตํอบุคลากรในโรงเรียน 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให๎ข๎อสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียนในด๎านตํางๆ 

  2. เพ่ือให๎นักเรียนเข๎าใจถึงกฎ ระเบียบตํางๆ ประเพณี ข๎อบังคับ ที่นักเรียนจะต๎องเข๎าใจ
และปฏิบัติตาม 

  3. เพ่ือให๎นักเรียนเข๎าใจถึงเรื่องการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยแนะนําถึงเรื่องวิธี     
เรียน การตัดเกรด ระบบการเลือกวิชาเรียน เป็นต๎น 

  4. เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักบริการตํางๆ ที่จะได๎รับจากโรงเรียน เชํน บริการแนะแนว บริการ
สุขภาพ บริการอาหารกลางวัน เป็นต๎น 

  5. มุํงให๎นักเรียนและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เชํน ครู ผู๎ปกครอง ได๎เข๎าใจถึงเรื่องตํางๆ ที่จะนํามา
ชํวยเหลือเด็กในความรับผิดชอบ 

  แนวทางในการจัดทําคูํมือนักเรียน 

  1. อาจารย์ใหญํเป็นประธานในการจัดตั้งคณะกรรมการ อาจแบํงออกเป็นหลายฝุายด๎วยกัน 
เชํน ฝุายจัดหาข๎อมูล ฝุายจัดทํารําง ฝุายติดตํอโรงพิมพ์ ฝุายตรวจบรุ๏ฟ ฝุายการเงิน ฝุายประสานงาน  
เป็นต๎น 

  2. การจัดสรรงบประมาณ ให๎กรรมการแตํละฝุายตั้งงบประมาณอยํางครําวๆ แล๎วนํามา
พิจารณารวมกันเป็นงบประมาณท้ังหมด 

  3. เวลาในการจัดทํา ควรใช๎เวลาในการดําเนินงานลํวงหน๎าประมาณ 1 – 2 เดือนกํอน
จะต๎องใช๎คูํมือนั้น 

  4. การประสานงาน เนื่องจากงานนี้เกี่ยวข๎องกันหลายฝุาย อาจารย์ใหญํอาจจะตั้งบุคคล
ขึ้นทําหน๎าที่ประสานงาน ควรจะเลือกผู๎ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  5. การประเมินผลงาน เมื่อจัดทําเสร็จแล๎ว ควรจะมีการประเมินผลงานดังนี้ 
   5.1 ปัญหาในการดําเนินงาน ควรพิจารณาทบทวนปัญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นพร๎อมกับ
เสนอแนะวิธีการแก๎ไขปัญหาในครั้งตํอไป 
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   5.2 ผลงาน คณะกรรมการควรรํวมกันพิจารณาวํา คูํมือนักเรียนที่จัดทําขึ้นมานั้นมี
สาระตํางๆ ตามจุดมุํงหมายของการจัดหรือไมํ และจะชํวยนักเรียนได๎ดีหรือไมํ เพียงใด ถ๎ามี สิ่งบกพรํอง 
ก็ควรจะมีการเสนอแนะ เพ่ือการแก๎ไขในโอกาสตํอไป 

 

บริการการให้ค าปรึกษา (Counseling) 

 การให๎คําปรึกษาเป็นกระบวนการที่ละเอียดอํอน เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับความรู๎สึกของ
บุคคล ฉะนั้นผู๎ที่ทําหน๎าที่ให๎คําปรึกษา ต๎องได๎รับการฝึกฝนทางวิชาชีพมาอยํางดี จึงจะสามารถให๎บริการ
ทางการให๎คําปรึกษาได๎อยํางเหมาะสม เพราะการให๎คําปรึกษาเป็นศาสตร์เฉพาะอยําง จําเป็นต๎องมีการ
เรียนรู๎ทฤษฎี หลักการและเทคนิค ตลอดจนใช๎ลักษณะเฉพาะตัวมาดําเนินการให๎คําปรึกษา กระบวนการ
ให๎คําปรึกษาจึงจะได๎ผลดี  การให๎คําปรึกษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นอยูํกับสัมพันธภาพ ความรักนับ
ถือ ความเคารพยอมรับระหวํางบุคคล 2 ฝุาย คือ ฝุายมาขอคําปรึกษา (Counselee) กับ ฝุายผู๎ให๎
คําปรึกษา (Counselor) นั่นเอง 
 จากการที่การให๎คําปรึกษาเป็นกระบวนการหรือระบบเทคนิคพิเศษอยํางหนึ่งที่สามารถชํวยคน
ในการคิดเพ่ือแก๎ปัญหา ผู๎ที่ทําการศึกษาทางด๎านการแนะแนว จึงมีความคิดเห็นและมติเหมือนกันวํา      
“การให๎คําปรึกษา คือ หัวใจของการแนะแนว” 

 ความหมายของการให้ค าปรึกษา 

 สมาคมสุขภาพจิตแหํงประเทศอังกฤษ (NAMH, 1970) ได๎ให๎ความหมายของการให๎คําปรึกษา
วํา การให๎คําปรึกษาเป็นสัมพันธภาพระหวํางบุคคล 2 คน คนหนึ่ง คือผู๎รับคําปรึกษามีความต๎องการที่
ได๎รับโอกาสในการพูดถึงปัญหาของตนเอง สํวนอีกคนหนึ่งคือผู๎ให๎คําปรึกษามีความไวตํอความรู๎สึก และมี
วุฒิภาวะที่จะตระหนักถึงความไมํสบายใจ และความขัดแย๎งในใจของผู๎มาขอรับคําปรึกษา ซึ่งสอดคล๎อง
กับ โจนส์ (Jones, 1970) ได๎เสนอแนะวําการให๎คําปรึกษา คือ กระบวนที่ทําให๎เกิดความสามารถ          
ซึ่งกระบวนการนี้ได๎รับการออกแบบเพ่ือชํวยให๎บุคคลได๎ดําเนินชีวิตอยํางมีสติ และเหมาะสมกับวุฒิภาวะ
โดยผํานการเรียนรู๎ที่จะรับผิดชอบและตัดสินใจได๎ด๎วยตนเอง แตํยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ด๎วย  ซึ่งการให๎คําปรึกษาเป็นการสร๎างสัมพันธภาพระหวํางผู๎รับคําปรึกษาและผู๎ให๎ คําปรึกษา ผู๎รับ
คําปรึกษาจะเกิดความไว๎วางใจและความมั่นใจที่จะทลายกําแพงที่ตนเองสร๎างขึ้นมา (Williams, 1973)  
คือลักษณะของกระบวนการในการสร๎างสัมพันธภาพที่มีลักษณะเฉพาะระหวํางผู๎ให๎คําปรึกษา  และผู๎รับ
คําปรึกษาที่เป็นผู๎ที่นําผู๎รับคําปรึกษาไปสูํการเปลี่ยนแปลงในประเด็นดังนี้ (Patterson and Welfel, 

1999) 
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 1. การเปลี่ยนแปลงทางด๎านพฤติกรรม (การแสดงออก ทักษะในการรับมือกับปัญหา ทักษะ
ในการตัดสินใจ  และ/หรือทักษะในการสร๎างสัมพันธภาพ) 
 2. การเปลี่ยนแปลงด๎านความเชื่อ (วิธีการคิดเกี่ยวกับตนเอง และผู๎อ่ืน รวมทั้งทุกสิ่งทุกอยําง) 
หรือสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับอารมณ์ท่ีสัมพันธ์กับการรับรู๎ 
 3. ระดับของความทุกข์ทางอารมณ์ (ความรู๎สึกไมํสบายใจ หรือความทุกข์ท่ีเกิดจากสภาพแวดล๎อม)  
 การให๎คําปรึกษา เป็นกระบวนการของสัมพันธภาพระหวํางผู๎ให๎คําปรึกษาซึ่งเป็นนักวิชาชีพที่
ได๎รับการฝึกอบรม กับผู๎รับคําปรึกษาซึ่งต๎องการความชํวยเหลือเพ่ือให๎ผู๎รับคําปรึกษาเข๎าใจตนเอง เข๎าใจ
สิ่งแวดล๎อมเพ่ิมขึ้น ได๎ปรับปรุงทักษะในการตัดสินใจ และทักษะในการแก๎ปัญหา ตลอดจนปรับปรุง
ความสามารถในการที่จะทําให๎ตนเองพัฒนาขึ้น (วัชรี ทรัพย์มี, 2533)  ซึ่งเป็นกระบวนการให๎ 
ความชํวยเหลือ โดยผู๎ขอรับคําปรึกษาพบปะกับผู๎ให๎คําปรึกษา ภายใต๎สัมพันธภาพที่ชํวยให๎ผู๎ขอรับคําปรึกษา
เข๎าใจเกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดล๎อม  และปัญหาที่กําลังเผชิญอยูํได๎ดีขึ้น ผู๎ให๎คําปรึกษาใช๎เทคนิคและ
วิธีการทางจิตวิทยาชํวยให๎ผู๎ขอรับคําปรึกษามีโอกาสสํารวจความรู๎สึก คํานิยม ตลอดจนข๎อมูลตํางๆ 
เกี่ยวกับตนเองเพ่ือนําไปสูํทักษะในการแก๎ปัญหาและการตัดสินใจเลือกเปูาหมายในการแก๎ปัญหา และ 

การตัดสินใจเลือกเปูาหมายในการดําเนินชีวิตของตนเองได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น
การให๎คําปรึกษาควรดําเนินการในสภาพที่มีลักษณะเป็นสํวนตัว มีแบบแผนทางวิชาชีพ โดยผู๎ให๎คําปรึกษา
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการรักษาข๎อมูลของผู๎ขอรับคําปรึกษาไว๎เป็นความลับ (อาภา จันทรสกุล, 2545) 
โดยทั่วไปการให๎คําปรึกษาเป็นกระบวนการให๎ความชํวยเหลือซึ่งประกอบด๎วยบุคคลที่ได๎รับการฝึกอบรม
จนมีความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการให๎คําปรึกษา ทําหน๎าที่เป็นผู๎ให๎คําปรึกษา และบุคคล 

อีกคนหนึ่งเป็นผู๎รับคําปรึกษาที่ต๎องการความชํวยเหลือในด๎านตํางๆ ได๎แกํ ด๎านสํวนตัว สังคม ด๎านการศึกษา
และอาชีพ ให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและสิ่งแวดล๎อม  จนสามารถตัดสินใจและปรับตัวได๎อยํางเหมาะสม 
รู๎สึกวําตนเองมีคุณคําและ มุํงพัฒนาตนเองไปสูํความเจริญงอกงามอยํางเต็มศักยภาพในทุกด๎าน  
(เมธินินทร์ ภิณญูชน, 2539) 
 จากความหมายของการให๎คําปรึกษาดังที่กลําวมาแล๎ว สรุปได๎วํา การให๎คําปรึกษา หมายถึง 
กระบวนการในการให๎ความชํวยเหลือให๎บุคคลที่กําลังเผชิญกับปัญหา ได๎เข๎าใจปัญหาและหาแนวทางใน
การแก๎ไขปัญหาได๎ด๎วยตนเอง  รวมถึงการเลือกการดําเนินชีวิตได๎อยํางเหมาะสม ผู๎ ที่ทําหน๎าที่ในการให๎
ความชํวยเหลือจะต๎องได๎รับการฝึกอบรมให๎มีความสามารถในการให๎คําปรึกษา กระบวนการของการให๎
คําปรึกษาจะอยูํภายใต๎สัมพันธภาพที่อบอํุน  จริงใจ  และสบายใจที่เปิดเผยตนเองระหวํางผู๎รับคําปรึกษา
และผู๎ให๎คําปรึกษา 
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 จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา 

 การให๎คําปรึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือมุํงที่จะชํวยเหลือให๎ผู๎รับคําปรึกษาสามารถรับผิดชอบตํอ
ตนเอง พ่ึงตนเองได๎ ซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระ มีความสุขในชีวิตและได๎ใช๎ศักยภาพของตนเองอยํางเต็มที่
ในการแก๎ปัญหาของตน (จีน แบรี่, 2537) จุดมุํงหมายของการให๎คําปรึกษามีทั้งจุดมุํงหมายในระยะสั้น
และจุดมุํงหมายระยะยาวในอนาคต (George and Cristiani, 1995 อ๎างถึงใน วัชรี ทรัพย์มี, 2533) ดังนี้ 
 1. เป้าหมายระยะสั้น 

  1.1 สํงเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จุดมุํงหมายของการให๎คําปรึกษา คือการสํงเสริมให๎
ผู๎รับคําปรึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสูํแนวทางท่ีพึงปรารถนา   
  1.2 สํงเสริมความสามารถของผู๎รับคําปรึกษาให๎คําปรึกษาในการตัดสินใจและวางโครงการ
ในอนาคต จุดมุํงหมายของการให๎คําปรึกษาไมํใชํเป็นการตัดสินใจให๎ผู๎รับคําปรึกษา แตํสํงเสริมให๎ผู๎รับ
คําปรึกษาตัดสินใจได๎ด๎วยตนเองอยํางมีประสิทธิภาพ 

  1.3 สํงเสริมการปรับปรุงสัมพันธภาพ มนุษย์เราต๎องอยูํในสังคม ดังนั้นเราจึงต๎องมีการ
ปะทะสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอยูํตลอดเวลา หลายคนมีปัญหาด๎านสัมพันธภาพ ซึ่งอาจเนื่องมาจากบุคคลนั้น
มีปมด๎อย ปมเดํน หรือขาดทักษะทางสังคม ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาปรับปรุง
สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน การชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาปรับปรุงสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนจะชํวยให๎เขา
สามารถปรับตัวในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

  1.4 สํงเสริมทักษะของผู๎รับคําปรึกษาในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตํางๆ ในชีวิตการ
สํงเสริมให๎บุคคลเรียนรู๎วิธีการและมีทักษะในการแก๎ปัญหาจะชํวยให๎ผู๎รับคํา ปรึกษานําไปใช๎กับ
สภาพการณ์ตํางๆ ในชีวิตของเขาได๎ 
 2. เป้าหมายระยะยาว 

  สําหรับจุดมุํงหมายระยะยาวในอนาคต ให๎ผู๎รับคําปรึกษาสามารถพัฒนาตนเองอยํางเต็มที่ 
ชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (Rogers, 1961 อ๎างถึงใน วัชรี ทรัพย์มี, 2533) 
ประมวลลักษณะของบุคคลที่มีประสิทธิภาพไว๎ดังนี้คือ 

  2.1 มีการตระหนักรู๎ คือตระหนักรู๎ในสํวนดีสํวนบกพรํอง ตระหนักในแรงจูงใจ ความเชื่อ 
คํานิยม และความรู๎สึกของตนเอง  
  2.2 มีพฤติกรรมที่สม่ําเสมอ  ไมํใชํเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา 

  2.3 ควบคุมตนเองได๎ ไมํวูํวาม หรือวิตกกังวลเกินกวําเหตุ ไมํท๎อแท๎ สิ้นหวัง สงสารตนเอง 
และปลํอยชีวิตตามยถากรรม  
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  2.4 มีความสามารถที่จะดําเนินการกับสภาพการณ์ที่เป็นปัญหาได๎อยํางมีเหตุผล ไมํใช๎
อารมณ ์ไมํหนีปัญหา 
  2.5 มีความมํุงมั่นในการกระทํา ไมํจับจด เมื่อตัดสินใจจะทําสิ่งใดแล๎วก็จะมีใจจดจํอและ
มุํงม่ันในการกระทําจนสําเร็จลุลํวง 
   ศรีวรรณ  จันทรวงศ์ (2549)  กลําววํา เปูาหมายของการให๎คําปรึกษาดังกลําว
ข๎างต๎น สามารถกําหนดเปูาหมายในการให๎คําปรึกษาได๎ดังนี้  
   1.  ชํวยให๎บุคคลที่มีความทุกข์ใจ กลุ๎มใจ มีปัญหาเกิดความรู๎สึกสบายใจขึ้น 

   2. ชํวยให๎บุคคลเกิดความเข๎าใจในตัวเองชัดเจน แจํมแจ๎งขึ้น เข๎าใจในปัญหาของ
ตนเองดีขึ้น  

   3. ชํวยให๎บุคคลได๎ปรับปรุงตนให๎เข๎ากับโรงเรียน  และสังคมที่บุคคลเกี่ยวข๎องอยูํได๎
อยํางดี  
   4. ชํวยให๎บุคคลมีความรู๎สึกอบอํุน ไมํถูกทอดทิ้ง และเห็นวําชีวิตของเขานั้นยังมี
ความหมาย ได๎รับความเอาใจใสํจากผู๎ให๎คําปรึกษา   
 จากจุดมุํงหมายของการให๎คําปรึกษาดังกลําวมาแล๎วข๎างต๎นสรุปได๎วํา  การให๎คําปรึกษานั้นมี
จุดมุํงหมายเพ่ือให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎ระบายความทุกข์ใจของตนเองโดยมีผู๎ให๎คําปรึกษาเป็นผู๎รับฟัง  
สนับสนุน  ให๎กําลังใจ  และกระตุ๎นให๎ผู๎รับคําปรึกษาเกิดความกระจํางในความทุกข์ของตนเองและ
แสวงหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาด๎วยตนเอง  
 หลักการของการให้ค าปรึกษา 

 1. การให๎คําปรึกษา ผู๎ที่ให๎คําปรึกษา (Counselor) ควรจะเป็นบุคคลที่มีความรู๎ ประสบการณ์ 
และทักษะโดยเฉพาะการใช๎เทคนิคตํางๆ ให๎เหมาะสมกับผู๎รับคําปรึกษาแตํละคน 

 2. การให๎คําปรึกษาจะต๎องคํานึงถึงเด็กทั้งคน ไมํควรคิดวําเป็นปัญหาเพียงด๎านใดด๎านหนึ่ง 
เพราะปัญหาของเด็ก เชํน ปัญหาสํวนตัวและสังคม ปัญหาการเรียน โดยมากมักจะเกี่ยวข๎องกัน ผลจาก
ปัญหาหนึ่งมักจะทําให๎เกิดอีกปัญหาหนึ่งตามมา 
 3. การให๎คําปรึกษาจะต๎องยอมรับ ในเรื่องความแตกตํางระหวํางบุคคลของเด็ก ทั้งทางด๎าน
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตลอดจนฐานะเศรษฐกิจและสังคม ในการชํวยเหลือบุคคลจะต๎อง
คํานึงถึงองค์ประกอบทั้งสองด๎วย 

 4. การตัดสินใจ การรับผิดชอบในปัญหา ควรเป็นสิทธิและเป็นหน๎าที่ของผู๎รับคําปรึกษาอยํางเต็มที ่
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 กระบวนการในการให้ค าปรึกษา 

 กลําวถึงขั้นตอนของการให๎คําปรึกษาวํา  การให๎คําปรึกษามักจะได๎รับการอธิบายในลักษณะ 

ที่เป็นกระบวนการ ซึ่งหมายถึงการดําเนินการอยํางตํอเนื่องจนกระทั่งยุติ การยุติก็คือปัญหานั้นได๎รับ 

การแก๎ไข การดําเนินการอาจจะอธิบายเป็นขั้นตอนซึ่งผู๎ให๎คําปรึกษาและผู๎รับคําปรึกษาจะดําเนินไปพร๎อมกัน 
ซึ่งข้ันตอนในการให๎คําปรึกษา  (จีน  แบรี่, 2537)  มีดังนี้ 
 1. การสร๎างสัมพันธภาพและตกลงบริการ ผู๎ให๎คําปรึกษาจะสร๎างสัมพันธภาพที่ดีกับผู๎รับ
คําปรึกษาโดยอาศัยเทคนิคและทักษะตํางๆ เพ่ือชํวยให๎ผู๎ให๎คําปรึกษาได๎มีสํวนรํวมในกระบวนการให๎การ
ให๎คําปรึกษาในขณะเดียวกันก็ให๎ผู๎รับคําปรึกษาทราบและทําความเข๎าใจเกี่ยวกับข๎อตกลงในการบริการ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เปูาหมาย กระบวนการ เนื้อหา บทบาทของทั้งสองฝุาย พฤติกรรม เวลาและ 

การรักษาความลับ ทั้งนี้  ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องชี้แจงหากผู๎รับคําปรึกษาไมํให๎ความรํวมมือในกระบวนการ
ให๎การให๎คําปรึกษา 
 2. การสํารวจปัญหา ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องใช๎ทักษะตํางๆ เพ่ือเอ้ืออํานวยและกระตุ๎นให๎ผู๎รับ
คําปรึกษาใช๎ศักยภาพของตนที่มีอยูํเพ่ือสํารวจปัญหาและความต๎องการของตนเอง ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช๎
ระยะเวลามากน๎อยเพียงใดขึ้นอยูํกับพ้ืนฐาน สติปัญญา ความสามารถ ลักษณะนิสัยของผู๎รับคําปรึกษา 
และความชํานาญในการใช๎ทักษะของผู๎ให๎คําปรึกษา 
 3. เข๎าใจปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต๎องการ ขั้นตอนนี้เป็นหัวใจของกระบวนการให๎
คําปรึกษา ซึ่งผู๎ให๎คําปรึกษาใช๎ทักษะเพ่ือให๎ผู๎รับคําปรึกษาเกิดความกระจํางในปัญหาของตนเองอยําง
แท๎จริง และมองเห็นแนวทางท่ีจะแก๎ไขปัญหานั้น 

 4. การวางแผนการแก๎ปัญหา ผู๎ให๎คําปรึกษาไมํควรเรํงรีบและดํวนตัดสินใจจัดการปัญหาของ
ผู๎รับคําปรึกษา แตํจะคอยให๎กําลังใจผู๎รับคําปรึกษาในการวางแผนปฏิบัติ เพ่ือแก๎ไขปัญหาด๎วยตนเองกํอน 
หากผู๎รับคําปรึกษาหมดหนทางและคิดไมํออก ผู๎ให๎คําปรึกษาจึงจะเสนอแนะ แล๎วเปิดโอกาสให๎ผู๎รับ
คําปรึกษาได๎แสดงความคิดเห็นในข๎อเสนอแนะนั้นๆ เพ่ือให๎เขาพิจารณาความเหมาะสมและเลือก
ทางแก๎ไขปัญหาที่ดีท่ีสุดด๎วยตนเอง ซึ่งผู๎รับคําปรึกษาเห็นวําสามารถทําได๎จริงมีโอกาสประสบความสําเร็จ
และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติด๎วยตนเอง มิใชํเป็นเรื่องที่ ต๎องบังคับให๎ปฏิบัติ  
 5. ยุติกระบวนการ ควรให๎สัญญาณแกํผู๎รับคําปรึกษาได๎รู๎ตัวกํอนหมดเวลาของการให๎
คําปรึกษา  และเปิดโอกาสให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎สรุปสิ่งตํางๆ ที่ได๎จากการสนทนาครั้งนี้  โดยผู๎ให๎คําปรึกษา
เพ่ิมเติมในประเด็นที่ขาดหายไป ในกรณีที่จําเป็นต๎องสํงตํอให๎ไปพบกับผู๎เชี่ยวชาญอ่ืนๆ จะต๎องให๎ข๎อมูล
และทําความเข๎าใจกับผู๎รับคําปรึกษาอยํางชัดเจน  แตํถ๎าไมํมีการสํงตํอผู๎ให๎คําปรึกษาควร เปิดโอกาสให๎



136 

ผู๎รับคําปรึกษาทราบวําเขาสามารถพบได๎ในครั้งตํอไปถ๎าเขาต๎องการ และนัดหมายวันเวลาที่เหมาะสม  
พร๎อมทั้งให๎กําลังใจแกํผู๎รับคําปรึกษาในการปฏิบัติตามที่ได๎ตัดสินใจระหวํางการให๎คําปรึกษา กํอนยุติการ
ให๎คําปรึกษาควรสนทนาเล็กน๎อยในเรื่องทั่วๆ ไปและกลําวอําลา  
 วิธีการให๎คําปรึกษา ที่นิยมใช๎กันในวงการแนะแนวมี 3 วิธี คือ 

 1. วิธีการให๎คําปรึกษาแบบนําทาง (Directive Method) 

 2. วิธีการให๎คําปรึกษาแบบไมํนําทาง (Non-Directive Method) 

 3. วิธีการให๎คําปรึกษาแบบเลือก (Eclectic Method) 

 

 การให้ค าปรึกษาแบบน าทาง 
 มีวิธีการเชํนเดียวกับวิธีการของนักจิตวิทยา ของแพทย์รักษาคนไข๎ ซึ่งจําเป็นจะต๎องทราบ
สาเหตุหรืออาการของโรคเสียกํอน จึงจะทําการรักษา วิธีการรักษาจะมีการติดตามผลด๎วย 

 การให๎คําปรึกษาโดยวิธีการนี้ เกิดจากแนวความคิดของ Williamson แหํงมหาวิทยาลัยมินเนโซตา 
U.S.A. เขาเสนอวํา ขบวนการให๎คําปรึกษามี 5 ขั้น 

 1. ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องสร๎างความสนิทสนม (Report) กับผู๎รับคําปรึกษาให๎เกิดขึ้นเสียกํอนที่
จะให๎คําปรึกษา ทั้งนี้เพ่ือให๎เกิดความคุ๎นเคยเป็นกันเองและเกิดความสบายใจ ทําให๎ผู๎รับคําปรึกษาเกิด
ความมั่นใจที่จะเลํา หรือระบายความคับข๎องใจหรือเลําปัญหาของตน 

  วิธีสร๎างความสนิทสนม อาจทําได๎โดยผู๎ให๎คําปรึกษา (Counselor) แสดงอาการหรือใช๎
คําพูด เชํน การใช๎คําพูดทักทาย กลําวต๎อนรับการสนทนาเรื่องราวที่คิดวําผู๎รับคําปรึกษาสนใจ หรือไมํ
ลําบากใจที่จะคุยด๎วย 

 2. การที่จะทําให๎ผู๎รับคําปรึกษาเกิดความเข๎าใจตนเอง ยอมรับและพิจารณาปัญหาของตน
อยํางถํองแท๎ ผู๎ให๎คําปรึกษาอาจจะเสนอข๎อเท็จจริง เสนอข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวกับปัญหานั้น และใช๎เทคนิค
วิธีการเพ่ือให๎ผู๎รับคําปรึกษาเกิดความเข๎าใจปัญหา 

 

ตัวอย่าง Counselee - ผมเรียนภาษาอังกฤษไมํรู๎เรื่องเลย ไมํทราบจะทําอยํางไรดี 
 Counselor - เธอมีความรู๎สึกวําเรียนภาษาอังกฤษไมํเข๎าใจ ทําแบบฝึกหัดไมํได๎  
      ไมํสามารถผํานการทดสอบทุกครั้ง 
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 3. วางแผนปฏิบัติหรือวางแผนการแก๎ปัญหา เมื่อผู๎รับคําปรึกษาเข๎าใจปัญหาแล๎วขั้นตํอไปก็
คือวางแผนการแก๎ปัญหา ผู๎รับคําปรึกษา (Counselee) จะมีบทบาทอยํางสําคัญในขั้นนี้ หากผู๎รับ
คําปรึกษาไมํสามารถวางแผนการแก๎ปัญหาของตนได๎ ผู๎ให๎คําปรึกษา (Counselor) จะต๎องเป็นฝุายริเริ่ม
วางแผนให๎ หรือชํวยวางแผน เพ่ือเป็นการกระตุ๎นให๎เด็กเกิดความมั่นใจและรู๎จักเลือกตัดสินใจแก๎ปัญหา
ของตน 

 Counselee - ใชํครับ และผมก็เบื่อที่จะเรียนภาษาอังกฤษ 

 Counselor - การเบื่อภาษาอังกฤษ คงทําให๎เธอเกิดความคิดต๎องการจะไปปรึกษา 
                                         ขอคําแนะนําจากอาจารย์ภาษาอังกฤษ 

 4. ปฏิบัติการตามแผน เมื่อได๎วางแผนแก๎ปัญหาแล๎ว เด็กจะปฏิบัติตามแผนที่วางไว๎ ผู๎ให๎
คําปรึกษาจะกระตุ๎นและชํวยให๎เด็กใช๎ความรู๎ ความสามารถอยํางเต็มที่และคอยให๎ความชํวยเหลือให๎
ข๎อเสนอแนะอยูํเสมอ 

 5. การสํงผู๎รับคําปรึกษาไปขอความชํวยเหลือจากบุคคลอื่น 

 การสํงเด็กไปขอความชํวยเหลือจากบุคลากรอ่ืน ไมํได๎หมายความวําเป็นสิ้นสุดของการให๎
คําปรึกษา ผู๎ให๎คําปรึกษา (Counselor) ยังจะต๎องติดตามผลการให๎คําปรึกษาอยูํตํอไป 

 ข๎อสังเกต 

 1. ผู๎ให๎คําปรึกษา (Counselor) เป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้เพราะผู๎ให๎คําปรึกษาเป็นผู๎ที่ได๎รับ          
การฝึกฝนอบรมมาเป็นอยํางดี เป็นผู๎มีความรู๎สึกซึ้ง และกว๎างขวางเป็นผู๎ที่มีทักษะและมีประสบการณ์ใน
การให๎คําปรึกษา 
 2. ผู๎ให๎คําปรึกษา (Counselor) จะต๎องมีความสามารถในการวินิจฉัยปัญหา กลําววํา “ถ๎า
ปราศจากการวินิจฉัยปัญหาเสียแล๎ว การให๎คําปรึกษาก็เป็นแตํเพียงการฟังและการให๎คําแนะนําธรรมดา
เทํานั้น” 

 3. ผู๎ให๎คําปรึกษา (Counselor) จะรวบรวมข๎อมูลตํางๆ เกี่ยวกับเด็ก ศึกษาให๎รู๎จักและเข๎าใจ
เด็กเป็นอยํางดี วิธีการศึกษาให๎รู๎จักและเข๎าใจเด็ก จะใช๎เทคนิควิธีการใช๎เครื่องมือตํางๆ เชํน ศึกษาจาก
ระเบียนสะสม 

 4. กระบวนการให๎คําปรึกษาแบบนําทางประกอบด๎วย 

  4.1  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก โดยใช๎การสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม ระเบียนสะสม การทดสอบทางจิตวิทยา ข๎อมูลตํางๆ นี้ จะชํวยให๎เข๎าใจเด็กทั้งในอนาคต
และปัจจุบัน 
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  4.2  การสังเคราะห์ (Synthesis) จัดข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห์ไว๎เป็นหมวดหมูํ โดยแยก
สํวนดี สํวนบกพรํอง การปรับตัวได๎ และปรับตัวไมํได๎ เพ่ือนําไปใช๎ประโยชน์ในขั้นวินิจฉัยตํอไป 

  4.3  การวินิจฉัย (Diagnosis) เป็นการแปลความหมายจากข๎อมูลที่จัดไว๎เป็นหมวดหมูํวํา
ปัญหาคืออะไร ค๎นหาสาเหตุของปัญหา 
  4.4  การทํานาย (Prognosis) การทํานายคาดคะเนเหตุการณ์ลํวงหน๎าเป็นการทํานาย
อยํางมีหลักเกณฑ์ จากข๎อมูลที่ได๎มาจะต๎องพยายามคาดการณ์ลํวงหน๎าให๎ใกล๎เคียงกับความจริงมากที่สุด 

  4.5  การให๎คําปรึกษา (Counseling) เป็นขั้นที่ (Counselor) จะหาทางชํวยเหลือ 
Counselee ในการวางแผนรํวมกัน เพ่ือให๎ Counselee ปรับตัวได๎อยํางเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น 

  4.6  การติดตามผล (Follow up) เป็นการติดตามผลของการให๎คําปรึกษาวําประสบ
ผลสําเร็จมากน๎อยเพียงใด หรือบางรายจะต๎องหาทางชํวยเหลือใหมํหรือสํงตํอไปยังผู๎มีความชํานาญเฉพาะ
อยําง 
 การให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทาง (Non-Directive Method) 

 ที่มาของ Non-Directive Method เกิดจากความคิดของ Carl Rogers ศาสตราจารย์ 
ทางจิตวิทยา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เขาไมํเห็นด๎วยกับการให๎คําปรึกษาแบบ Directive (นําทาง)  
ที่ถือเอาตัวผู๎ให๎คําปรึกษาเป็นกระบวนการซึ่งผู๎รับคําปรึกษา (Counselee) ได๎รับการชํวยเหลือให๎รู๎จัก 

และเข๎าใจตนเอง การตัดสินใจใดๆ เป็นหน๎าที่ของผู๎รับคําปรึกษาที่จะวินิจฉัย จะตัดสินด๎วยตนเอง 
 โรเจอร์ (Rogers) มีความเชื่อวําการให๎คําปรึกษา 
 1. การให๎คําปรึกษา ผู๎ให๎คําปรึกษา (Counselor) ไมํควรวินิจฉัยปัญหา เพราะการวินิจฉัยปัญหา
หรือการทํานาย ซึ่งเป็นการคาดการณ์ลํวงหน๎านั้น เป็นเรื่องที่ไมํแนํนอนวําจะถูกต๎องเสมอไป หากการ
วินิจฉัยหรือทํานายปัญหาผิด ผลเสียจะเกิดขึ้นแกํเด็กหรือผู๎รับคําปรึกษา 

 2. ผู๎รับคําปรึกษา (Counselee)  เป็นศูนย์กลาง Rogers มีความเชื่อวําคนทุกคนมีแนวโน๎มที่
จะเจริญขึ้น มีความสามารถที่จะแก๎ปัญหาของตนเองได๎ หากไมํติดขัดที่ความรู๎สึกบางอยําง อันทําให๎เกิด 

ความเข๎าใจสภาพที่แท๎จริงมืดมัวไป เชํน เรื่องที่งํายๆ แตํถ๎าตกอยูํในสภาพอารมณ์เครียด อารมณ์ขุํนมัว  
ก็อาจทําให๎เรื่องยาก แก๎ปัญหาได๎อยํางลําบาก แตํถ๎าหากคนเราได๎มีทางระบายอารมณ์ความคับข๎ องใจ 
หรือความทุกข์ออกไปบ๎าง ให๎แกํผู๎ที่เราเชื่อถือหรือไว๎ใจได๎ฟัง ประกอบกับผู๎ฟังมีเทคนิควิธีการที่จะชํวยให๎
เข๎าใจปัญหา จะชํวยให๎ Counselee เข๎าใจปัญหาและสามารถแก๎ปัญหาของตนได๎ 
 โรเจอร์ (Rogers) เชื่อวํา ผู๎มาขอรับคําปรึกษาแตํละคนยํอมมีศักดิ์ศรี และมีบูรณภาพของตน 
ยํอมจะต๎องมีสมรรถภาพในการตัดสินใจแก๎ปัญหา Counselor ไมํควรไปยุํงจัดการกับวิถีชีวิตของผู๎รับ
คําปรึกษา แตํจะคอยให๎ความชํวยเหลือให๎เด็กเข๎าใจตนเอง ยอมรับความเป็นตัวของตนเอง 
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 การให๎คําปรึกษาแบบไมํนําทาง มีขบวนการที่สําคัญ 3 ขั้น คือ 

 1. การให๎ผู๎รับคําปรึกษา (Counselee) ระบายความในใจ ระบายอารมณ์และผํอนคลาย
ความตึงเครียดเพ่ือทําให๎จิตใจอยูํในสภาพปกติผู๎รับคําปรึกษา (Counselee) จะได๎รับการสนับสนุนให๎พูด 
หรือเลําออกมาอยํางเสรี โดยผู๎ให๎คําปรึกษาจะไมํออกความเห็นหรือเสนอในการแก๎ปัญหาใดๆ และจะไมํ
แสดงอาการตกอกตกใจ หรือเศร๎าใจไปตามเด็ก แตํจะเป็นผู๎ฟังอยํางตั้งใจ พร๎อมกับใช๎เทคนิควิธีการของการ
ให๎คําปรึกษา 
 2. การใช๎เทคนิคและวิธีการของการให๎คําปรึกษา ชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาเข๎าใจปัญหาเกิดความ
เข๎าใจตนเอง และมองเห็นทางแก๎ปัญหาอยํางแท๎จริง 
 3. การชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาตั้งจุดมุํงหมาย และได๎ปฏิบัติทุกขั้นตอน  ผู๎รับคําปรึกษา 
(Counselee) เป็นผู๎มีบทบาทตํอการตัดสินใจและตํอผลที่เกิดขึ้น 

 การให้ค าปรึกษาแบบเลือก (Eclectic) บางครั้งเรียกวําแบบสายกลาง 
 เป็นวิธีการที่ผู๎ให๎คําปรึกษาใช๎วิธีการตํางๆ ซึ่งผู๎ให๎คําปรึกษา (Counselor) พิจารณาเห็นวํา
เหมาะสมกับลักษณะปัญหา และเหมาะสมกับตัวผู๎รับคําปรึกษาแตํละคน ซึ่งวิธีนี้เป็นที่ยอมรับวํา นํามา
ปฏิบัติได๎ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของบุคคลได๎มากท่ีสุด และนิยมใช๎กันมาก 

 ผู๎นําในแนวทัศนะนี้ คือ Frederick C. Thorne ซึ่งรํวมงานกับ Berenson, Carkhuff และ 
Brammer มีความเชื่อวําการใช๎วิธีการเดียวในการให๎คําปรึกษาอาจจะจํากัดเกินไป ควรจะใช๎หลายๆ วิธี
ดีกวํา ไมํใชํวิธีตํางๆ แบบลองผิดลองถูก แตํควรมีการวางแผนเป็นอยํางดี ผู๎ที่จะใช๎การให๎คําปรึกษาแบบนี้
ได๎จะต๎องเป็นผู๎ที่มีความสามารถอยูํในระดับสูงมาก จะต๎องมีความรู๎และความเข๎าใจในทฤษฎีการให๎
คําปรึกษา ตลอดจนปรัชญาของการให๎คําปรึกษาทุกทฤษฎี จนกระทั่งสามารถใช๎ความรู๎เลือกสรรเอา
เทคนิคที่ดีท่ีเหมาะสม มาใช๎กับผู๎รับคําปรึกษาเป็นรายๆ ไป 

 

การฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา 

 การปฏิบัติการให๎คําปรึกษาทั้ง 3 วิธี จําเป็นต๎องใช๎ทักษะของการให๎คําปรึกษา ซึ่งเป็นกลวิธีใน
การสอนทักษะในการให๎ความชํวยเหลือแตํละทักษะอยํางเป็นระบบโดยการใช๎วีดิทัศน์  และใช๎วิธีสังเกต
ด๎วยตนเอง  (Ivey, 2007)  สําหรับทักษะตํางๆ ในการให๎คําปรึกษาเบื้องต๎น ได๎แกํ การฟัง การถาม         
การสะท๎อนความรู๎สึก การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ การทวนความ การเจาะจง  การให๎กําลังใจ และการสรุปความ 
มีรายละเอียด ดังนี้ดังตํอไปนี้ 
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 1. ทักษะการฟัง (Listening Skill) 

   

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่  4.1 ลักษณะการนั่งของผู๎ให๎คําปรึกษาท่ีแสดงถึงการตั้งใจฟัง 
             ที่มา : https://addictioncounselorreferrals.com/find-an-addiction-counselor/ 

 

 สิ่งที่สําคัญที่สุดในการให๎คําปรึกษาคือความสามารถของผู๎ให๎คําปรึกษาที่จะสื่อสารกับผู๎รับ
คําปรึกษาด๎วยการฟังและการพูดคุย การฟังผู๎มารับคําปรึกษานั้นเป็นการวิเคราะห์คําพูดตํางๆ ซึ่งสามารถ
ที่จะพูดคุยหรือสํารวจปัญหาได๎อยํางตํอเนื่อง (Ivey, 2007) ทักษะการฟังได๎ถูกนํามาประยุกต์ใช๎อยํางกว๎างขวาง 
ร๎อยละ 50 ของการให๎คําปรึกษาจะใช๎ทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพ การฟังยังหมายถึงการให๎การสนับสนุน 
การให๎ความชํวยเหลือให๎บุคคลได๎สํารวจสิ่งที่เขาคิดหรือรู๎สึก การฟังสามารถชํวยให๎บุคคลได๎แก๎ปัญหาที่
กําลังเผชิญอยูํ หรือเกิดความชัดเจนในปัญหาที่ประสบอยูํมากขึ้น (D’Andrea, 1983) 
  เมธินินทร์  ภิณญูชน (2539) ได๎กลําวถึง ทักษะการฟังดังนี้ 
  1. การฟังที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สําคัญและจําเป็นสําหรับผู๎ให๎
คําปรึกษา เพราะจะชํวยให๎ผู๎ให๎คําปรึกษาสามารถเรียนรู๎โลกสํวนตัว การรับรู๎ความคิด ความรู๎สึก และ  
เจตคติของผู๎รับคําปรึกษาได๎อยํางดี 
  2. การฟังเป็นกระบวนการที่ประกอบด๎วย 3 ขั้นตอน คือ การรับขําวสาร การทําความ
เข๎าใจกับขําวสาร และการสํงขําวสารย๎อนกลับ 

  3. ผู๎ให๎คําปรึกษาท่ีดีเมื่อรับขําวสารแล๎ว ควรทําความเข๎าใจกับขําวสารโดยไมํสอดแทรก
ความคิดและความรู๎สึกสํวนตัว และไมํใช๎บรรทัดฐานและคํานิยมของตนเองตัดสินผู๎รับคําปรึกษา  
  การสํงขําวสารย๎อนกลับ หรือการตอบสนองตํอขําวสารที่รับมา ที่ผู๎ ให๎คําปรึกษา 

ใช๎กันอยูํ ได๎แกํ การทําความกระจําง การทวนความ การสะท๎อนความรู๎สึก และการสรุปความ           
การตอบสนองแตํละลักษณะมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนั้น ผู๎ให๎คําปรึกษาจึงจําเป็นต๎องเรียนรู๎และฝึกฝน

https://addictioncounselorreferrals.com/find-an-addiction-counselor/
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การใช๎ทักษะดังกลําวให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์  เพ่ือให๎การตอบสนองเป็นประโยชน์ตํอการให๎
คําปรึกษามากที่สุด 

 แนวปฏิบัติทักษะการฟัง 
   ทักษะการฟัง  เป็นทักษะที่สําคัญที่สุดในการให๎คําปรึกษา   เนื่องจากสิ่งที่ผู๎รับคําปรึกษาสื่อ
ด๎วยวาจาและสื่อด๎วยภากายเป็นการสื่อสารที่มีความหมาย  ดังนั้นผู๎ให๎คําปรึกษาควรจะต๎องฟังอยํางใสํใจ  
ในขณะที่รับคําปรึกษาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น  ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องฟังให๎เข๎าใจวําผู๎รับ
คําปรึกษาแสดงทําทางอยํางไร  มีความคิด  ความเชื่อ  เจตคติ  และความรู๎สึกอยํางไรตํอสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
เขาในขณะนั้น 

  วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให๎ผู๎ให๎คําปรึกษาได๎เข๎าใจเนื้อหาและความรู๎สึกของผู๎รับคําปรึกษา 

    2.  เพ่ือแสดงให๎ผู๎รับคําปรึกษารู๎สึกวําผู๎ให๎คําปรึกษาสนใจ  และกําลังตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู๎รับ
คําปรึกษาพูด 

  หลักปฏิบัติ 
    1. ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องมุํงความสนใจไปที่คําพูดของผู๎รับคําปรึกษา  ไมํใชํมุํงแตํสิ่งที่ผู๎ให๎
คําปรึกษากําลังจะพูด 

    2.  คําพูดและสีหน๎าทําทาง  ตลอดจนการแสดงออกของผู๎ให๎คําปรึกษาเป็นสิ่งที่สื่อ
ความหมายวําผู๎ให๎คําปรึกษาสนใจผู๎รับคําปรึกษา  ดังนี้ 
           2.1  การประสานสายตากับผู๎ให๎คําปรึกษา  ผู๎ให๎คําปรึกษาไมํควรจ๎องผู๎รับคําปรึกษา
มากเกินไป  เพราะอาจจะทําให๎ผู๎รับคําปรึกษารู๎สึกไมํไว๎วางใจได๎  ควรจะละสายตามาจ๎องระหวํางคิ้ว  
ปลายจมูก  บ๎างแล๎วคํอยย๎ายสายตาไปประสานที่สายตาของผู๎รับคําปรึกษาอีกครั้ง 
     2.2  การผงกศีรษะ  เป็นการยอมรับ  รับรู๎ในสิ่งที่ผู๎รับคําปรึกษากําลังเลํา 

     2.3  การโน๎มตัวมายังผู๎รับคําปรึกษาในระยะที่พอเหมาะ  จะทําให๎ผู๎รับคําปรึกษารู๎สึกวํา
ผู๎ให๎คําปรึกษาพร๎อมที่จะรับฟังเขาแล๎ว 

      3.  ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องฟังสิ่งที่ผู๎รับคําปรึกษาเลําอยํางเข๎าใจทั้งเนื้อหาและความรู๎สึก 

     4.  ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องระมัดระวังการประเมินข๎อมูลที่ได๎จากผู๎นับคําปรึกษา 
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สถานการณ์สมมติในการฝึกปฏิบัติ 
ทักษะการฟัง  (Listening Skill) 

 บทบาทของผู๎รับคําปรึกษา  :  เลําเรื่องความทุกข์ใจของตนเองที่ทะเลาะกับเพ่ือน 

 บทบาทของผู๎ให๎คําปรึกษา  :  แสดงความตั้งใจฟัง  ทั้งภาษาทําทางและภาษาถ๎อยคํา 
 บทบาทของผู๎สังเกตการณ์  :  สังเกตผู๎ให๎คําปรึกษาตามแบบประเมินทักษะการให๎ 

     คําปรึกษา 
 

แบบประเมินทักษะการฟัง 
ชื่อผู๎รับการประเมิน....................................................................... 
ชื่อผู๎ประเมิน.................................................................... ............. 
 

 

พฤติกรรมของนักศึกษาในขณะฝึกการใช้ทักษะการฟัง 
ระดับความสามารถ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  การใช๎สายตาที่แสดงออกถึงความตั้งใจฟังผู๎รับคําปรึกษา     

2.  การนั่งแสดงถึงความพร๎อมที่ฟังผู๎รับคําปรึกษา     

3.  การพูดที่แสดงวําสนใจในสิ่งที่ผู๎รับคําปรึกษาพูด     

4.  การแสดงทําทางที่แสดงถึงการสนใจในสิ่งที่ผู๎รับคําปรึกษาพูด     

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .........................................

.......................................................................................... ............................................................................

............................................................................................................................. ......................................... 
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 2. ทักษะการถาม (Questioning Skill) 

 

 

   

 

 

 

 

 

รูปภาพที่  4.2  ลักษณะการนั่งของผู๎ให๎คําปรึกษาในขณะตั้งคําถาม 

ที่มา  :  https://blog.udemy.com/counseling-techniques/ 

 

ทั ก ษ ะ ก า ร ถ า ม  เ ป็ น ทั กษ ะ ที่ สํ า คั ญ ใ น กา ร ใ ห๎ คํ า ป รึ ก ษ า  เ พ ร า ะ ก า ร ถ า ม เ ป็ น ตั ว นํ า ใ น 

การจัด ระบบจัดทิศทางของการสัมภาษณ์เพ่ือการปรึกษา คําถามชํวยให๎เกิดการเริ่มต๎น รวมทั้งชํวย
เชื่อมโยงไปสูํเปูาหมายที่ผู๎ให๎คําปรึกษาต๎องการนําผู๎รับคําปรึกษาไป คําถามที่ดีของผู๎ให๎คําปรึกษาชํวยให๎
ผู๎รับคําปรึกษาได๎สํารวจตัว เองทั้งในแงํพฤติกรรม ความคิด ความรู๎สึก  ความหมายที่ เขาให๎กับ
ประสบการณ์ตํางๆ และอ่ืนๆ อีกมากมาย (อาภา  จันทรสกุล, 2544) ดั้งนั้น ผู๎ให๎คําปรึกษาสามารถใช๎
คําถามเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลในด๎านตํางๆ เพ่ิมเติม เชํน ภูมิหลัง ความสนใจ จุดดี  จุดอํอนของผู๎รับคําปรึกษา 
เพ่ือที่จะชํวยผู๎รับคําปรึกษาได๎มีโอกาสเข๎าใจถึงปัญหาและตัวของผู๎รับคําปรึกษาได๎ดียิ่งขึ้น คําถามที่ดีจะ
เป็นคําถามที่ชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎เข๎าใจถึงปัญหาตลอดถึงอารมณ์ และความรู๎สึกของตนเอง คําถามที่จะ
นําไปสูํคําตอบวํา “ใชํ-ไมํใชํ” “จริง-ไมํจริง” เป็นคําถามที่จะตัดการสนทนา หรือการบอกเลําอยําง
ละเอียดจากปากของผู๎รับคําปรึกษา เชํน “เธอไมํเห็นด๎วยกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ใชํไหม” แตํควรจะเปลี่ยนเป็น  
“ลองเลําถึงสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ให๎ฟังหนํอยซิ” หรือ “เธอมีความรู๎สึกอยํางไร กับเรื่องที่เกิดขึ้น” 
(พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา, 2543)   
  การใช๎คําถามที่ขึ้นต๎นด๎วย “ทําไม” มักทําให๎ผู๎รับคําปรึกษา เกิดความรู๎สึกวําตนเองได๎ทํา
ผิดอยูํ ซึ่งอาจจะทําให๎กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ให๎คําปรึกษาและผู๎รับคําปรึกษาได๎ 
นอกจากนั้น การใช๎คําถามในลักษณะนี้มักจะนําไปสูํการหาเหตุผลตํางๆ ซึ่งเหตุผลนั้นอาจมีบางสํวนที่ไมํ

https://blog.udemy.com/counseling-techniques/
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เป็นจริงได๎  ดังนั้นคําถามวํา “ทําไม” จึงไมํคํอยเหมาะสม ที่จะนํามาใช๎ในระหวํางการให๎คําปรึกษา         
(จีน แบรี่, 2537)  
  ผู๎ให๎คําปรึกษาอาจใช๎คําถามที่เป็นข๎อความหรือคําพูด ซึ่งคําถามตํางๆ มีความสําคัญและมี
ความหมายตํอผลการให๎คําปรึกษามาก และมีจุดมุํงหมายหลายอยําง เชํน 

  1. ถามเพ่ือจะเข๎าใจเด็กมากยิ่งขึ้น ในด๎านความสนใจความรู๎สึกนึกคิด จุดเดํน เชํน  
“ในตอนนั้นถ๎าเธอเป็นนายแดง เธอจะทําอยํางไร” 

  2. ถามเพ่ือให๎ทราบข๎อมูล 

  3. ถามเพ่ือชํวยให๎เด็กคิดพิจารณาการกระทําของตน ชํวยให๎เขาเข๎าใจตนเองและจูงใจให๎
เกิดความกระจํางแจ๎งในปัญหา เชํน “หนูคิดวํา ที่หนูดึงผมอาจารย์ไปแล๎วนั้น มันสมควรสําหรับนักเรียน
จะทํากับอาจารย์หรือเด็กทํากับผู๎ใหญํไหม” 

  4. ถามเพ่ือสะท๎อนความรู๎สึกของผู๎รับคําปรึกษา ลักษณะของคําถามที่สะท๎อนความรู๎สึกจะ
ชํวยเด็กให๎ยอมรับความเป็นไปทางด๎านอารมณ์ และชํวยให๎เด็กคิดพิจารณาอีกอยํางถํองแท๎ เชํน 

     ผู๎รับคําปรึกษา  : หนูทราบคํะวํามันไมํสมควร แตํหนูก็อยากจะให๎อาจารย์ได๎อายบ๎าง 
อาจารย์ชอบตอแยแตํกับหนู ทีทําไมคนอ่ืนเขาก็ผมหยิกเขาก็ดัด ทําไมอาจารย์จะต๎องจํา เพาะเจาะจงวํา
แตํหนู 
        ผู๎รับคําปรึกษา : หนูรู๎สึกวําอาจารย์ไมํให๎ความยุติธรรมแกํหนูเทําเพ่ือน และหนูก็อยาก
ให๎อาจารย์รู๎สึกอายเหมือนความรู๎สึกของหนูตอนที่ถูกดุ วํากลําว ตักเตือน 

  การตั้งคําถาม ถ๎าผู๎ใช๎มีทักษะใช๎ได๎อยํางเหมาะสม จะชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษารู๎จักเลือกและ
ตัดสินใจ รู๎จักวางโครงการและปรับตนได๎ดียิ่งขึ้น ที่สําคัญที่สุดจะชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎ตรวจพิจารณา 
ได๎ทบทวนปัญหาของตนอีกครั้ง 
  คําถามที่จะนําไปสูํคําตอบรับ หรือปฏิเสธ เชํน “ใชํ” หรือ “ไมํใชํ” หากไมํจําเป็นจริงๆ 

ไมํควรใช๎ เพราะจะนําไปสูํการยุติการพูดคุย หรือยุติการบอกเลํารายละเอียดใดๆ 

  ตัวอยํางเชํน ในชั่วโมงนี้ หนูไมํอยากเข๎าเรียนใชํไหม จะได๎ผลน๎อยกวําการตั้งคําถามวํา 
“ลองเลําให๎ครูฟังบ๎างซิ เพราะเหตุใดหนูจึงไมํอยากเข๎าเรียนในชั่วโมงนี้” 
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 แนวปฏิบัติทักษะการถาม 

  ทักษะการถาม  เป็นทักษะที่จะนําทางให๎ผู๎ให๎คําปรึกษาได๎รับรู๎และเข๎าเรื่องราวของผู๎รับ
คําปรึกษา  อีกทั้งทักษะการถามยังชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎ทบทวนเรื่องราวของตนเองเพ่ือเลํา  หรือขยาย
ความให๎ผู๎ให๎คําปรึกษาฟัง  ดังนั้นการตั้งคําถามของผู๎ให๎คําปรึกษาจะเชื่อมโยงไปสูํการให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎
เข๎าใจสภาพการณ์ที่เกิดข้ึน ณ ขณะนั้น  อีกท้ังเป็นการชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎สํารวจตัวเอง  ทั้งในแงํ
พฤติกรรม  ความคิด  ความรู๎สึกของตนเอง   
 วัตถุประสงค์  
  1. ผู๎ให๎คําปรึกษาสามารถใช๎คําถามเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลในด๎านตํางๆ  เพิ่มเติม  เชํน ภูมิหลัง              
ความสนใจ  จุดดี  จุดอํอนของผู๎รับคําปรึกษา   
  2.  เพื่อที่จะชํวยผู๎รับคําปรึกษาได๎มีโอกาสเข๎าใจถึงปัญหาและตัวของผู๎รับคําปรึกษาได๎ดียิ่งขึ้น  
คําถามที่ดีจะเป็นคําถามที่ชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎เข๎าใจถึงปัญหาตลอดถึงอารมณ์  และความรู๎สึกของ
ตนเอง   
 หลักปฏิบัติ 
  1. คําถามที่จะนําไปสูํคําตอบวํา  “ใชํ – ไมํใชํ”  “จริง – ไมํจริง”  เป็นคําถามที่จะตัดการ
สนทนา  หรือการบอกเลําอยํางละเอียดจากปากของผู๎รับคําปรึกษา  เชํน  “เธอไมํเห็นด๎วยกับเรื่องที่
เกิดขึ้นนี้ใชํไหม”  แตํควรจะเปลี่ยนเป็น  “ลองเลําถึงสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ให๎ฟังหนํอยซิ”  หรือ  
“เธอมีความรู๎สึกอยํางไรกับเรื่องที่เกิดขึ้น”  (พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา, 2543)   
   2.  จีน  แบรี่  (2537)  ได๎กลําววําการใช๎คําถามที่ขึ้นต๎นด๎วย  “ทําไม”  มักทําให๎ผู๎รับคําปรึกษา
เกิดความรู๎สึกวําตนเองได๎ทําผิดอยูํ  ซึ่งอาจจะทําให๎กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ให๎คําปรึกษา
และผู๎รับคําปรึกษาได๎  นอกจากนั้นการใช๎คําถามในลักษณะนี้มักจะนําไปสูํการหาเหตุผลตํางๆ  ซึ่งเหตุผล
นั้นอาจมีบางสํวนที่ไมํเป็นจริงได๎  ดังนั้นคําถามวํา  “ทําไม”  จึงไมํคํอยเหมาะสมที่จะนํามาใช๎ในระหวําง
การให๎คําปรึกษา 
  3.  ผู๎ให๎คําปรึกษาควรใช๎คําถามปลายปิด เมื่อต๎องการข๎อมูลเพ่ิมเติม  หรือคําตอบสั้นๆ           
ที่เฉพาะเจาะจง  หรือต๎องการตอบรับหรือปฏิเสธ  หรือใช๎คําถามแบบปิดเพ่ือซักถามเพ่ือผู๎รับคําปรึกษาไมํ
คํอยพูด  เชํน  คุณอายุเทําไหรํ  มีพี่น๎องก่ีคน   
  4.  ผู๎ให๎คําปรึกษาควรใช๎คําถามปลายเปิด  ในกรณีที่ต๎องการให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎สํารวจความคิด
และความรู๎สึกของเขา  ได๎วิเคราะห์รายละเอียดของปัญหา  ตลอดจนคิดหาลูํทางการแก๎ปัญหา   เชํน      
เธอคิดอยํางไรกับเรื่องที่เกิดขึ้น  เธอคิดวํามีทางออกอยํางอ่ืนไหม 
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สถานการณ์สมมติการฝึกทักษะการถาม 

ทักษะการถาม  (Questioning Skill) 

 บทบาทของผู๎รับคําปรึกษา  :  เลําเรื่องความทุกข์ใจของตนเองที่ทะเลาะกับพํอ 

 บทบาทของผู๎ให๎คําปรึกษา  :  ตั้งคําถามเพ่ือให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎ระบายความทุกข์ใจของ 
     ตนเองออกมา 

 บทบาทของผู๎สังเกตการณ์  :  สังเกตผู๎ให๎คําปรึกษาตามแบบประเมินทักษะการให๎ 
    คําปรึกษา 

 

แบบประเมินทักษะการถาม 

ชื่อผู๎รับการประเมิน....................................................................... 
ชื่อผู๎ประเมิน.................................................................................  
 

 

พฤติกรรมของนักศึกษาในขณะฝึกการใช้ทักษะการถาม 
ระดับความสามารถ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.  การเลือกใช๎คําถามปลายเปิด และปลายปิดได๎เหมาะสม     

2.  การตั้งคําถามเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลจากผู๎รับคําปรึกษา     

3.  น้ําเสียงในการตั้งคําถาม     

4.  การแสดงทําทางที่แสดงถึงการใสํใจที่ถามผู๎รับคําปรึกษา     

5.  การตั้งคําถามมีความชัดเจน     

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .........................................

.......................................................................................... ............................................................................

............................................................................................................................. .........................................

........................................................................................................................................... ...........................

........................................................................................................ .............................................................. 
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 3.  ทักษะการทวนความ (Paraphrasing Skill) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

รูปภาพที่  4.3  ลักษณะทําทางของผู๎ให๎คําปรึกษาในการทวนความเพื่อให๎ผู๎รับคําปรึกษาเข๎าใจตัวเอง 
ที่มา : ที่มา : http://www.bestcounselingdegrees.net/faq/what-is-the-typical-day-like-for-a-

school-counselor/ 

 

 การทวนความคือการทวนเนื้อหาที่สําคัญในคําพูดของผู๎ รับคํา ปรึกษากลับไปให๎ เขา 

ได๎ยิน โดยผู๎ให๎คําปรึกษาเรียบเรียงประโยคด๎วยการใช๎คําพูดใหมํที่กระชับและกระจํางชัด เจนแตํได๎สาระ
หรือประเด็นสําคัญๆ เทํากับคําพูดที่ผู๎ รับคํ าปรึกษาสื่อมาเพ่ือชํวยให๎ผู๎ รับคําปรึกษาได๎สํ ารวจ  
ทําความเข๎าใจกับความคิด พฤติกรรมของตนเองและสถานการณ์แวดล๎อมตํางๆ ให๎กระจํางชัดเจนยิ่งขึ้น 
(อาภา  จันทรสกุล , 2544) การทวนความที่ดี คือ การที่ผู๎ให๎คําปรึกษาสามารถสะท๎อนเนื้อหา 

ที่ตนเองรับรู๎จากการฟังผู๎รับคําปรึกษาด๎วยภาษาพูดของตนเองที่มีความชัดเจน สั้น กระชับ และ 

ตรงประเด็น โดยไมํใสํความคิดเห็นสํวนตัวเข๎าไปแล๎วทําให๎เกิดผลดีตํอการให๎คําปรึกษา เพราะชํวยให๎ผู๎รับ
คําปรึกษาเข๎าใจตนเองมากขึ้น เกิดความกระจํางในความคิด และสถานการณ์ที่ตนเองประสบอยูํ  
ในขณะเดียวกันก็คล๎ายกับเป็นการตรวจสอบการรับรู๎ขําวสารของผู๎ให๎คําปรึกษาวําถูกต๎องหรือ
คลาดเคลื่อนอยํางไร  หากผู๎ให๎คําปรึกษาสามารถทวนความได๎ถูกต๎องก็จะทําให๎ผู๎รับคําปรึกษารู๎สึกวํา
ตนเองได๎รับความเข๎าใจ  ทําให๎เกิดเจตคติที่ดี ตํอผู๎ให๎คําปรึกษา ซึ่งจะชํวยสํงเสริมให๎เกิดการสํารวจ 

ได๎ลึกซึ้งข้ึน หากการทวนความเกิด ความคลาดเคลื่อนผู๎รับคําปรึกษามีโอกาสที่จะแก๎ไขการรับรู๎ที่ผิดพลาด
ไปของผู๎ ให๎ คํ าปรึ กษา  แตํ ไมํควรที่ จะให๎ เกิดขึ้ นบํอยนั กเพราะมันเป็ นการแสดงให๎ เห็ นวํ า  

http://www.bestcounselingdegrees.net/faq/what-is-the-typical-day-like-for-a-school-counselor/
http://www.bestcounselingdegrees.net/faq/what-is-the-typical-day-like-for-a-school-counselor/
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ผู๎ให๎คําปรึกษาไมํมีสมาธิหรือใจจดจํอในเรื่องที่ผู๎รับคําปรึกษาพูด หรือไมํมีทักษะที่จะสะท๎อนความ 

ที่เหมาะสมหรืออาจจะเป็นทั้งสองอยําง  (เมธินินทร์  ภิณญูชน, 2539) 
 แนวปฏิบัติทักษะการทวนความ 

   การทวนความ  คือการที่ผู๎ให๎คําปรึกษาทวนเนื้อหาที่สําคัญในคําพูดของผู๎รับคําปรึกษากลับไป
ให๎เขาได๎ยิน  โดยผู๎ให๎คําปรึกษาใช๎คําพูดใหมํที่กระชับ  และชัดเจน  โดยที่เนื้อหาสาระของคําพูดของผู๎รับ
คําปรึกษาไมํเปลี่ยนแปลง  การทวนความจะชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎ทบทวน  และสํารวจสิ่งที่ตนเองพูด
วําเป็นอยํางท่ีตนเองพูดจริงๆ  หรือไมํ      
 วัตถุประสงค์ในการใช้ 
   1.   เพ่ือให๎ผู๎ให๎คําปรึกษาสามารถสะท๎อนเนื้อหาที่ตนเองรับรู๎จากการฟังผู๎รับคําปรึกษาด๎วย
ภาษาพูดของตนเองที่มีความชัดเจน  สั้น  กระชับ  และตรงประเด็นโดยไมํใสํความคิดเห็นสํวนตัวเข๎าไป
แล๎วทําให๎เกิดผลดีตํอการให๎คําปรึกษา  เพราะชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาเข๎าใจตนเองมากขึ้น  เกิดความ
กระจํางในความคิดและสถานการณ์ที่ตนเองประสบอยูํ   
   2.  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการรับรู๎ขําวสารของผู๎ให๎คําปรึกษาวําถูกต๎องหรือคลาดเคลื่อน
อยํางไร  หากผู๎ให๎คําปรึกษาสามารถทวนความได๎ถูกต๎องก็จะทําให๎ผู๎รับคําปรึกษารู๎สึกวําตนเองได๎รับความ
เข๎าใจ  ทําให๎เกิดเจตคติท่ีดีตํอผู๎ให๎คําปรึกษา    
 หลักปฏิบัติ 
   1. ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องฟังผู๎รับคําปรึกษาอยํางตั้งใจ  เพื่อให๎เข๎าใจเรื่องราวและความรู๎สึก 

      2.  ผู๎ให๎คําปรึกษาเลือกใช๎การทวนซ้ําตามความเหมาะสม ดังนี้ 
       2.1  การทวนซ้ําทั้งประโยค  เพ่ือแสดงให๎เห็นวําผู๎รับคําปรึกษาได๎ยินสิ่งที่ผู๎รับคําปรึกษา
พูด  และเป็นการกระตุ๎นให๎ผู๎รับคําปรึกษาพูดตํอไป  เชํน   
    ผู๎รับคําปรึกษา :  เราไมํอยากเรียนแล๎ว 

    ผู๎ให๎คําปรึกษา  :  เธอบอกวําเธอไมํอยากเรียนแล๎ว 

    2.2  การทวนซ้ําเฉพาะสํวน  เพื่อเน๎นประเด็นสําคัญโดยใช๎ถ๎อยคําที่กะทัดรัด ชัดเจน  เชํน 

    ผู๎รับคําปรึกษา :  ไมํต๎องมาสนใจผม  ไมํเห็นใครสนใจผมสักคน 

    ผู๎ให๎คําปรึกษา  :  ฟังดูเหมือนวําไมํมีใครเหลียวแลคุณ 

   3.  ผู๎ให๎คําปรึกษาไมํควรตํอเติมความคิดเห็น  ความรู๎สึกสํวนตัวในขณะที่ทวนความ 

   4.  หลังจากทวนความแล๎วผู๎ให๎คําปรึกษาควรสังเกตทําทาง  คําพูดของผู๎รับคําปรึกษา 
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สถานการณ์สมมติทักษะการทวนความ 

ทักษะการทวนความ  (Paraphrasing Skill) 

 บทบาทของผู๎รับคําปรึกษา  :  เลําเรื่องความไมํพอใจเกี่ยวกับการกระทําของเพ่ือนสนิท 

 บทบาทของผู๎ให๎คําปรึกษา  :  ตั้งใจฟังผู๎รับคําปรึกษา  และทวนความกลับเฉพาะ 

                   สาระสําคัญที่ผู๎รับคําปรึกษาเลําให๎ฟัง   
 บทบาทของผู๎สังเกตการณ์  :  สังเกตผู๎ให๎คําปรึกษาตามแบบประเมินทักษะการให๎ 

       คําปรึกษา 
 

แบบประเมินทักษะการทวนความ 

ชื่อผู๎รับการประเมิน....................................................................... 
ชื่อผู๎ประเมิน.................................................................................  
 

 

พฤติกรรมของนักศึกษาในขณะฝึกการใช้ทักษะ 

การทวนความ 

ระดับความสามารถ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1.  ทวนความเฉพาะสาระสําคัญท่ีผู๎รับคําปรึกษาเลําให๎ฟัง     

2.  ความถ่ีของการใช๎การทวนความ     

3.  ทวนความเพื่อให๎ผู๎รับคําปรึกษาคิดพิจารณาในสาระที่ 
     ตนเองพูดถึง 

    

4.  ความชัดเจนของการทวนความ  ที่ผู๎ให๎คําปรึกษาแปล 

     ความสํวนที่เป็นสาระด๎วยถ๎อยคําของผู๎ให๎คําปรึกษาเอง 
    

 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .........................................

.......................................................................................... ............................................................................

............................................................................................................................. .........................................

........................................................................................................................................... ........................... 
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 4. ทักษะการสะท้อนความรู้สึก (Reflection off feeling Skill) 

 

  
 

 

 

 

 

รูปภาพที่  4.4 ลักษณะทําทางของผู๎ให๎คําปรึกษาในขณะสะท๎อนความรู๎สึก 

ที่มา : https://www.thefix.com/content/why-you-probably-shouldn%E2%80%99t-become-

drug-counselor 

 

 การสะท๎อนความรู๎สึกเป็นเทคนิคที่ยึดถือผู๎รับคําปรึกษาเป็นศูนย์กลางหรือวิธีการให๎คําปรึกษา
แบบไมํนําทาง วิธีการนี้เป็นการตีความหมายของข๎อความหรือคําพูด ผู๎ให๎คําปรึกษาเชื่อวําเป็นคําพูดที่
แสดงถึงความรู๎สึกที่มีความสําคัญ ผู๎ให๎คําปรึกษาจะถอดคําพูดหรือข๎อความใหมํ โดยเน๎นที่ความรู๎สึกใน
เรื่องนั้นๆ มากกวําการเน๎นที่เนื้อหาสาระหรือมากวําคําพูด ซึ่งเกิดจากความคิดหรือสติปัญญาของเด็กเอง 
  ตัวอยําง หนูมีความรู๎สึกวํา หนูจะสบายใจขึ้น เมื่อหนูขอขมาแล๎ว อาจารย์ยกโทษให๎ใชํไหมคํะ 

  การสะท๎อนความรู๎สึกถ๎าผู๎ให๎คําปรึกษาใช๎ได๎อยํางเหมาะสมมีประโยชน์ ชํวยนําเอา
ความรู๎สึกที่ฝังลึกอยูํในใจของเด็กออกมาภายนอก ชํวยให๎เด็กเลําความรู๎สึกจริงๆ ของเขาได๎มากขึ้น  
ซึ่งเทํากับเป็นการนําปัญหาของเขามาสูํจุดทําให๎เกิดความกระจํางแจํมแจ๎ง โดยที่เด็กเองไมํรู๎สึกวําได๎  
ถูกซักไซ ๎ถูกผลักดันจากผู๎ให๎คําปรึกษาเลย 

  ข๎อควรระวัง 
  วิธีนี้ไมํใชํการทายคําพูดของเด็ก แตํเป็นการถอดความใหมํ ที่มีความหมายตรงกับ
ความรู๎สึกของผู๎รับคําปรึกษาอยํางแท๎จริง แตํถ๎าความหมายผิดไปจากความรู๎สึกของเขาแล๎ว เด็กอาจเกิด
การปูองกันหรือตํอต๎านโดยไมํพูดถึงความรู๎สึกท่ีแท๎จริง 
 

 

 



       
151 

 แนวปฏิบัติทักษะการสะท้อนความรู้สึก 

    ทักษะการสะท้อนความรู้สึก 

      การสะท๎อนความรู๎สึกเป็นการตอบรับที่ผู๎ให๎คําปรึกษาใช๎ตอบตํอสาระที่ผู๎รับคําปรึกษากลําวใน
สํวนที่เป็นอารมณ์ความรู๎สึกที่แฝงอยูํเบื้องหลังคําพูด  เป็นการสื่อความเข๎าอกเข๎าใจ   (กรรณิการ์             
นลราชสุวัจน์, 2545)  
  จุดประสงค์ของการใช้ 
   1. เพ่ือชํวยนําความรู๎สึกที่คลุมเครือออกมาให๎กระจํางขึ้น  กํอนจะสะท๎อนความรู๎สึก  ผู๎ให๎
คําปรึกษาจะต๎องมีความสามารถในการฟังและติดตามไปด๎วยวําคําพูดเชํนนั้นของผู๎รับคําปรึกษาเกิดจาก
ความรู๎สึกอยํางไร  แล๎วจงึสะท๎อนออกมา  (วัชรี  ทรัพย์มี, 2533) 
  หลักปฏิบัติ 
  การสะท๎อนความรู๎สึกเป็นการตอบรับที่ผู๎ให๎คําปรึกษาใช๎ตอบตํอสาระ ที่ผู๎คําปรึกษากลําวใน
สํวนที่เป็นอารมณ์ความรู ๎สึกที ่แฝงอยู ํเบื ้องหลังคําพูด เป็นการสื ่อความเข๎าอกเข๎าใจ (กรรณิการ์        
นลราชสุวัจน์, 2545) จุดประสงค์ของการสะท๎อนความรู๎สึก ก็คือการชํวยนําความรู๎สึกที่คลุมเครือออกมา
ให๎กระจํางขึ้น กํอนจะสะท๎อนความรู๎สึก ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องมีความสามารถในการฟังและติดตามไปด๎วย
วําคําพูดเชํนนั้นของผู๎รับคําปรึกษาเกิดจากความรู๎สึกอยํางไร แล๎วจึงสะท๎อนออกมา (วัชรี ทรัพย์มี, 2533) 
ถ๎าจะกลําวถึงข้ันตอนของการสะท๎อนความรู๎สึก (D’Andrea, 1983) ได๎กลําวถึง ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ระบุความรู๎สึกที่เกิดขึ้น ซึ่งขั้นนี้จะทําให๎ความรู๎สึกบางอยํางได๎ถูกเปิดเผยออกมา
ด๎วยการที่ผู๎ให๎คําปรึกษาถามถึงความรู๎สึกของผู๎รับคําปรึกษาวํา “คุณรู๎สึกอยํางไร” การทวนคําพูดที่
แสดงถึ งความรู๎ สึ ก เ พ่ือทํา ให๎ผู๎ รับคํ าปรึกษาเกิดความชัด เจนกับความรู๎ สึ กของตนเอง และ 

การสะท๎อนความรู๎สึกเป็นหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือนําความรู๎สึกของผู๎รับคําปรึกษาให๎แสดงออกมา  
แตํวําการสะท๎อนความรู๎สึกเป็นสิ่งที่ยากที่สุด และงํายที่สุด เพราะวําความรู๎สึกของผู๎รับคําปรึกษา 

จะสะท๎อนออกมาเป็นภาษาทําทาง   
  ขั้นที่ 2 การนิยามและสร๎างความชัดเจนให๎กับความรู๎สึก ความรู๎สึกของผู๎รับคําปรึกษา 

ที่เกิดขึ้น เชํน “ฉันรู๎สึกพํายแพ๎” ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะพบสิ่งที่แสดงความหมายของคําวํา “พํายแพ๎”  ใน
ขั้นนี้จึงต๎องให๎ความหมายความรู๎สึกท่ีแสดงออกมา 
  ขั้นที่ 3 การยอมรับกับความรู๎สึกที่เกิดขึ้น ผู๎รับคําปรึกษาจะต๎องยอมรับความรู๎สึกของ
ตนเอง และรับผิดชอบตํอความรู๎สึกที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
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  ขั้นที่ 4 การจัดการกับความรู๎สึก เมื่อเกิดความชัดเจนกับความรู๎สึกที่เกิดขึ้นแล๎ว ผู๎รับ
คําปรึกษาจะเกิดการยอมรับและจัดการกับความรู๎สึกของตนเองได๎  
 

สถานการณ์สมมติทักษะการสะท้อนความรู้สึก 

ทักษะการสะท้อนความรู้สึก  (feeling Reflection Skill) 

 บทบาทของผู๎รับคําปรึกษา  :  เลําเรื่องความไมํสบายใจของตนเองที่มีตํอการเรียน 

 บทบาทของผู๎ให๎คําปรึกษา  :  ตั้งใจฟังและจับความรู๎สึกของผู๎รับคําปรึกษาวําผู๎รับ 

     คําปรึกษากําลังรู๎สึกอยํางไร  และสะท๎อนความรู๎สึกนั้นให๎   
     ผู๎รับคําปรึกษาฟัง 

 บทบาทของผู๎สังเกตการณ์  :  สังเกตผู๎ให๎คําปรึกษาตามแบบประเมินทักษะการให๎ 
     คําปรึกษา 

 

แบบประเมินทักษะการสะท้อนความรู้สึก 

ชื่อผู๎รับการประเมิน....................................................................... 
ชื่อผู๎ประเมิน.................................................................................  
 

 

พฤติกรรมของนักศึกษาในขณะฝึกการใช้ทักษะ 

การสะท้อนความรู้สึก 

ระดับความสามารถ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. แสดงถึงความเข๎าใจหรือไวตํอความรู๎สึกของผู๎รับคําปรึกษา     

2. ทําให๎ผู๎รับคําปรึกษาเข๎าใจความรู๎สึกของตนเอง     

3. ชํวยนําความรู๎สึกที่คลุมเครือให๎กระจํางขึ้น     

4. การใช๎คําศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู๎สึกได๎ตรงกับความรู๎สึกของ 
    ผู๎รับคําปรึกษามากท่ีสุด 

    

5.  สะท๎อนความรู๎สึกในทันทีที่ผู๎รับคําปรึกษาแสดงความรู๎สึก 

     ออกมา 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .........................................

.......................................................................................... ............................................................................

............................................................................................................................. .........................................

.................................................................................. ...................................................................................  
 

 5.  ทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Informing Skill) 
  การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ เป็นการพูดเพ่ือให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎ทราบข๎อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การประพฤติปฏิบัติของตนเอง เ พ่ือให๎ ได๎ รู๎ วํ าผู๎ อ่ืนมองเขาอยํ างไร วัตถุประสงค์ของทักษะ  

การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับอยํางมีประสิทธิภาพ คือ การที่ผู๎รับคําปรึกษาสามารถมองเห็นหรือรับรู๎ตนเองได๎
เหมือนกับที่ผู๎อ่ืนมอง (จีน แบรี่, 2537) ซึ่งเมื่อไหรํควรใช๎ การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ (อาภา จันทรสกุล ,    

2544)  พิจารณาดังนี้ 
  5.1. เมื่อต๎องการให๎ผู๎รับคําปรึกษาสํารวจและรับรู๎พฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาในสายตา
ของผู๎ให๎คําปรึกษา 
  5.2. เมื่อต๎องการให๎ผู๎รับคําปรึกษาตระหนักวํา ผู๎อ่ืนรับรู๎พฤติกรรม ความคิด ความรู๎สึกเขา
ได๎ และพฤติกรรมของเขามีผลตํอปฏิสัมพันธ์ 
 

การฝึกปฏิบัติทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

   การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ  เป็นการใช๎คําพูดที่ชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาเห็นถึงการแสดงออกของ
ตนเองที่มีตํอการรับรู๎ของบุคคลอื่น  ทั้งนี้เพ่ือให๎ผู๎รับคําปรึกษาเข๎าใจและยอมรับตนเองในสิ่งที่ตนเองเป็น  
โดยไมํให๎คนอ่ืนมามีอิทธิพลเหนือความคิดของตนเอง 
 วัตถุประสงค์ในการใช้ 
  1.  เพื่อให๎ผู๎รับคําปรึกษาสํารวจและรับรู๎พฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาในสายตาของผู๎ให๎
คําปรึกษา 

  2.  เพื่อให๎ผู๎รับคําปรึกษาตระหนักวําผู๎อื่นรับรู๎พฤติกรรม  ความคิด  ความรู๎สึกเขาได๎  และ
พฤติกรรมของเขามีผลตํอสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยูํ 
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 หลักปฏิบัติ 
  1. ประเมินความพร๎อมทางด๎านจิตใจของผู๎รับคําปรึกษาท่ีจะรับความจริงเกี่ยวกับตนเอง   
  2.  ถ๎าผู๎รับคําปรึกษาขอข๎อมูลย๎อนกลับจากผู๎รับคําปรึกษาจะเป็นสิ่งที่ดี และควรให๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับเฉพาะที่มีประโยชน์เทํานั้น 

  3.  ควรให๎ข๎อมูลย๎อนกลับที่เน๎นจุดเดํนของผู๎รับคําปรึกษาท่ีสามารถนําไปใช๎ได๎  ถ๎าให๎ข๎อมูลทาง
ลบหรือจุดอํอนของผู๎รับคําปรึกษาแล๎ว  จะทําให๎ผู๎รับคําปรึกษาหมดกําลังใจ 

  4.  ควรให๎ข๎อมูลย๎อนกลับเพียงประเด็นเดียว 

  5.  ไมํควรให๎ข๎อมูลย๎อนกลับในระยะแรกของการให๎คําปรึกษา 

 

สถานการณ์สมมติในการฝึกทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Informing Skill) 
 บทบาทของผู๎รับคําปรึกษา  :  เลําเรื่องความกังวลใจเกี่ยวกับรูปรําง  ทีม่ีน้ําหนักมาก 

                                                จนเกินไป จนไมํกล๎าไปเรียนเพราะอายเพื่อน อายอาจารย์ 
 บทบาทของผู๎ให๎คําปรึกษา  :  ตั้งใจฟังผู๎รับคําปรึกษา  และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับเกี่ยวกับ 

               เรื่องท่ีผู๎รับคําปรึกษาเลําให๎ฟัง 
 บทบาทของผู๎สังเกตการณ์  :  สังเกตผู๎ให๎คําปรึกษาตามแบบประเมินทักษะการให๎ 

     คําปรึกษา 
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แบบประเมินทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ชื่อผู๎รับการประเมิน....................................................................... 
ชื่อผู๎ประเมิน.................................................................................  
 

 

พฤติกรรมของนักศึกษาในขณะฝึกการใช้ทักษะ 

การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ระดับความสามารถ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับที่ทําให๎ผู๎รับคําปรึกษารับรู๎ตนเอง มากขึ้น     

2.ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับที่เป็นประโยชน์กับผู๎รับคําปรึกษา     

3.ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับโดยเน๎นถึงจุดเดํนของผู๎รับคําปรึกษา     

4.ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับที่เป็นข๎อเท็จจริง     

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .........................................

.......................................................................................... ............................................................................

............................................................................................................................. .........................................

.................................................................................. ....................................................................................  
 

 6. ทักษะการเจาะจง (Focusing Skill) 
  ทักษะการเจาะจงเป็นทักษะหนึ่งที่ผู๎ให๎คําปรึกษาใช๎เพ่ือชํวยให๎ผู๎ขอรับคําปรึกษาพูดเกี่ยวกับ
ตนเองให๎มากที่สุด และประกอบกับการเลือกให๎ความใสํใจตํอคําพูดหนึ่ง โดยเฉพาะจะชํวยให๎ผู๎รับ
คําปรึกษารู๎และตัดสินใจวํา จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรตํอไป จุดประสงค์ของการให๎คําปรึกษาก็คือเพ่ือ
ชํวยเหลือผู๎ขอคําปรึกษาไมํใชํเพ่ือผู๎อ่ืน แตํเพ่ือบุคคลที่อยูํตรงหน๎าผู๎ให๎คําปรึกษา ดังนั้นจะต๎องใช๎ทักษะ
การเจาะจง เพ่ือให๎การให๎คําปรึกษาเป็นประโยชน์ตํอผู๎รับคําปรึกษามากที่สุด เลือกให๎ความใสํใจในคําใด
คําหนึ่งที่ผู๎ขอคําปรึกษาเลํา โดยพิจารณาความเป็นไปได๎ ทุกทางท่ีเกี่ยวข๎องกับเรื่องราวของผู๎ขอคําปรึกษา
ซึ่งประกอบด๎วย 6 องค์ประกอบ (Ivey, 2007) 

  6.1 การเจาะจงที่ผู๎ขอคําปรึกษา (Client Focus) 

  6.2 การเจาะจงที่ผู๎อื่น (Other-person Focus) 

  6.3 การเจาะจงที่ปัญหา และโครงเรื่องสําคัญ (Problem/Main Theme Focus) 
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  6.4 การเจาะจงที่ผู๎ให๎คําปรึกษา หรือผู๎สัมภาษณ์ (Interviewer Focus) 

  6.5 การเจาะจงที่กลุํม (“We” Focus or Mutual Group Focus) 
  6.6. การเจาะจงที่วัฒนธรรม (Cultural) สิ่งแวดล๎อม (Environmental) และบริบททาง
สังคมท่ีเกี่ยวข๎อง (Contextual Focus) 

  ทักษะการเจาะจงจะทําให๎ผู๎ขอคําปรึกษาให๎ความใสํใจเกี่ยวกับพฤติกรรม ความคิด และ
ความรู๎สึกของตนเองพร๎อมที่จะเปิดเผย สํารวจเพื่อความเข๎าใจตนอยํางลึกซึ้ง 
 

แนวทางการปฏิบัติทักษะการเจาะจง  
 ทักษะการเจาะจงเป็นทักษะที่จะชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎เจาะจงกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  
เนื่องจากผู๎รับคําปรึกษาที่มีปัญหาไมํสบายใจ  จะมีเรื่องราวตํางๆ  มากมายที่ประกอบกันจะกลายเป็น
ปัญหา  ดังนั้นการให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎เน๎นไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งของปัญหาที่เขาคิดวําเป็นปัญหาที่ สําคัญ
ที่สุด  และเป็นเรื่องที่กํอให๎เกิดปัญหาอยํางอ่ืนตามมา  จะชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาเข๎าใจปัญหาที่เกิดขึ้นของ
ตัวเองมากขึ้น  

 วัตถุประสงค์  
  1.  เพ่ือชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาพิจารณาแงํมุมตํางๆ  ที่หลากหลาย  ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
ปัญหา  ตัวผู๎รับคําปรึกษาเอง  บุคคลอื่นที่เก่ียวข๎อง  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการชํวยผู๎รับคําปรึกษาให๎สามารถคิดได๎
กว๎างขวางครอบคลุม   
  2.  เพ่ือชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู๎ตํอประเด็นตํางๆ  ที่เกี่ยวข๎องกับปัญหาของผู๎รับ
คําปรึกษา  ไมํยึดติดกับการมองด๎านเดียว 

  3.  เพื่อชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาเผชิญหน๎ากับประเด็นสําคัญๆ  ที่มีอิทธิพลหรือเกี่ยวโยงกับปัญหา
หรือตัวผู๎รับคําปรึกษา   
 หลักปฏิบัติ 
  ให๎ความใสํใจในคําใดคําหนึ่งที่ผู๎รับคําปรึกษาเลํา โดยพิจารณาความเป็นไปได๎ทุกทางที่เกี่ยวข๎อง
กับเรื่องราวของผู๎ขอคําปรึกษาซึ่งประกอบด๎วย 6 องคป์ระกอบ (Ivey & Authier,1798) 

 1. การเจาะจงที่ผู๎ขอคําปรึกษา (Client Focus) 

 2. การเจาะจงที่ผู๎อื่น (Other – Person Focus) 

 3. การเจาะจงที่ปัญหา และโครงเรื่องสําคัญ (Problem/Main Theme Focus) 

 4. การเจาะจงที่ผู๎ให๎คําปรึกษา หรือผู๎สัมภาษณ์ (Interviewer Focus) 

 5. การเจาะจงที่กลุํม (“We” Focus or Mutual Group Focus) 
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 6. การเจาะจงที่วัฒนธรรม (Cultural) สิ่งแวดล๎อม (Environmental) และบริบททางสังคมที่
เกี่ยวข๎อง (Contextual Focus) 

ทักษะการเจาะจงจะทําให๎ผู๎ขอคําปรึกษาให๎ความใสํใจเกี่ยวกับพฤติกรรม  ความคิด และ
ความรู๎สึกของตนเองพร๎อมที่จะเปิดเผย สํารวจเพื่อความเข๎าใจตนอยํางลึกซึ้ง 
 

สถานการณ์สมมติในการฝึกทักษะการเจาะจง 
ทักษะการเจาะจง   (Focusing Skill) 

บทบาทของผู๎รับคําปรึกษา  :  เลําถึงปัญหาของตนเองที่ทะเลาะกับเพ่ือนสนิท   
     เรียนไมํรู๎เรื่อง  ไมํมีเงินใช๎  พํอบังคับให๎แตํงงานกับฝรั่ง     
     แฟนมาบอกเลิก 

 บทบาทของผู๎ให๎คําปรึกษา  :  ตั้งใจฟังผู๎รับคําปรึกษา  และพูดให๎ผู๎รับคําปรึกษา             
                                               พิจารณาเจาะจงปัญหาของตนเองวําปัญหาใดที่หนักใจมาก 

                                               ที่สุด 

 บทบาทของผู๎สังเกตการณ์  :  สังเกตผู๎ให๎คําปรึกษาตามแบบประเมินทักษะการให๎ 
     คําปรึกษา 
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แบบประเมินทักษะการเจาะจง 
ชื่อผู๎รับการประเมิน....................................................................... 
ชื่อผู๎ประเมิน.................................................................................  
 

 

พฤติกรรมของนักศึกษาในขณะฝึกการใช้ทักษะ 

การเจาะจง 

ระดับความสามารถ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1.การเจาะจงที่เปิดโอกาสให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎สํารวจประเด็น
ปัญหาของตนเอง 

    

2.การเจาะจงที่ชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎เลือกประเด็นปัญหาของ
ตนเองที่หนักใจมากท่ีสุด 

    

3.การเจาะจงที่ชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาเปิดเผยตนเองมากขึ้น     

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .........................................

..................................................................... .................................................................................................

............................................................................................................................. .........................................

............................................................................................................................. ......................................... 
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 7.  ทักษะการให้ก าลังใจ  (Encouraging Skill) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่  4.5  ลักษณะทําทางของผู๎ให๎คําปรึกษาในขณะใช๎ทักษะการให๎กําลังใจ 

ที่มา : http://www.innerbody.com/careers-in-health/how-to-become-school-

counselor.html 

 

  การให๎กําลังใจเป็นการแสดงความสนใจ ความเข๎าใจในสิ่งที่ผู๎รับคําปรึกษาพูดมาแล๎ว       
(จีน  แบรี่, 2537) และเป็นการกระตุ๎นให๎ผู๎รับคําปรึกษารู๎สึกวํามีผู๎ให๎กําลังใจ ชํวยให๎เขามีความคิดริเริ่มที่
จะตํอสู๎ รวมถึงมีความมั่นใจตนเองมากขึ้น (พัชรีวัลย์  กําเนิดเพชร์, 2533) การให๎กําลังใจจะชํวยกระตุ๎น
ให๎ผู๎รับคําปรึกษาเลําเรื่องตํอ หรือให๎รายละเอียดเพ่ิมเติม (Ivey, 2007) ดังนั้น วิธีให๎กําลังใจวําควรปฏิบัติ 
(วัชรี ทรัพย์มี, 2533) ดังนี้ 
  7.1 สนับสนุนคําพูดของผู๎รับคําปรึกษา เชํน พูดวํา “นั่นเป็นความคิดท่ีดีทีเดียว” 

  7.2 ชี้แจงแกํผู๎รับคําปรึกษาวําปัญหาของเขามีทางแก๎ไขได๎ เชํน บอกวํา มีวิธีการที่จะชํวย
ให๎เขาเรียนดีขึ้น 

 

 

 

 

 

http://www.innerbody.com/careers-in-health/how-to-become-school-counselor.html
http://www.innerbody.com/careers-in-health/how-to-become-school-counselor.html
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แนวปฏิบัติการฝึกทักษะการให้ก าลังใจ  
  การให๎กําลังใจเป็นทักษะที่จะชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาเกิดพลังใจในการดําเนินการแก๎ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนกับตัวเขาเอง  อีกท้ังเป็นกระตุ๎นให๎ผู๎รับคําปรึกษาท่ีพบแนวทางในการแก๎ปัญหาแล๎วได๎มีกําลังใจใน
การแก๎ไขปัญหานั้นๆ  ให๎ผํานพ๎นไปอยํางมีประสิทธิภาพ   
 วัตถุประสงค์ในการใช้ 
  เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นในการแก๎ปัญหาหรือการตัดสินใจแกํผู๎รับคําปรึกษา 

 หลักปฏิบัติ     
  วัชรี  ทรัพย์มี  (2533)  ได๎เสนอแนะวิธีให๎กําลังใจวําควรปฏิบัติดังนี้   
   1.  สนับสนุนคําพูดของผู๎รับคําปรึกษา  เชํน  พูดวํา  “นั่นเป็นความคิดท่ีดีทีเดียว”   
   2.  ชี้แจงแกํผู๎รับคําปรึกษาวําปัญหาของเขามีทางแก๎ไขได๎  เชํน บอกวํา  มีวิธีการที่จะชํวยให๎
เขาเรียนดีขึ้น   
   3.  อยําเอาประสบการณ์ของตนเข๎าไปเปรียบเทียบกับเรื่องราวและความรู๎สึกของผู๎รับ
คําปรึกษา 

   4.  ถ๎าผู๎รับคําปรึกษาคิดวําปัญหาของเขาร๎ายแรง  แตํผู๎ให๎คําปรึกษากลับพูดปลอบวํา  “ไมํใชํ
เรื่องใหญํ”  จะทําให๎ผู๎รับคําปรึกษาคิดวําผู๎ให๎คําปรึกษาไมํเข๎าใจเขา 

 

สถานการณ์สมมติในการฝึกทักษะการให้ก าลังใจ 

ทักษะการให้ก าลังใจ   (Encouraging Skill) 
บทบาทของผู๎รับคําปรึกษา  :  เลําถึงความมุํงมั่นของตนเองในการที่จะอํานหนังสือ 

                                    สอบปลายภาค 

บทบาทของผู๎ให๎คําปรึกษา  :  ตั้งใจฟังผู๎รับคําปรึกษา  และพูดให๎กําลังใจผู๎รับคําปรึกษา  

บทบาทของผู๎สังเกตการณ์  :  สังเกตผู๎ให๎คําปรึกษาตามแบบประเมินทักษะการให๎ 
     คําปรึกษา 
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แบบประเมินทักษะการให้ก าลังใจ   
ชื่อผู๎รับการประเมิน....................................................................... 
ชื่อผู๎ประเมิน.................................................................................  
 

 

พฤติกรรมของนักศึกษาในขณะฝึกการใช้ทักษะ 

การให้ก าลังใจ 

ระดับความสามารถ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ให๎กําลังใจได๎อยํางเหมาะสม     

2. การแสดงออกทางสีหน๎าในขณะให๎กําลังใจ     

3. การแสดงออกทางทําทางในขณะให๎กําลังใจ เชํน               
    การแตะไหลํ แตะมือ 

    

4.  การให๎กําลังใจที่ทําให๎ผู๎รับคําปรึกษามีสีหน๎าแจํมใสขึ้น     

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .........................................

..................................................................... .................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................... 
 

 8. ทักษะการสรุปความ 

  การสรุปความ คือ การจัดลําดับ และรวบรวมประเด็นสําคัญตํางๆ ที่พูดคุยกันไปแล๎ว
ระหวํางผู๎ให๎คําปรึกษาและผู๎รับคําปรึกษา มาเชื่อมโยงกันให๎เป็นระบบ แล๎วสรุปกลับไปให๎ผู๎รับคําปรึกษา 
(อาภา  จันทรสกุล, 2544)  ในระหวํางการให๎คําปรึกษา ผู๎ให๎คําปรึกษากับผู๎รับคําปรึกษา อาจสนทนากัน
หลายเรื่องพร๎อมๆ กัน และอาจเกิดความสับสน ดังนั้น การใช๎ทักษะในการสรุปความก็คือ การพยายาม
รวบรวมสิ่งที่พูดกันไปแล๎วนั้นให๎เป็นประโยคเดียว โดยครอบคลุมเนื้อเรื่องตํางๆ ที่ได๎สนทนามาแตํละตอนของ
การสนทนา ในการสรุปความจําเป็นต๎องอาศัยความจําในเรื่องตํางๆ ที่พูดคุยกันมาเป็นอยํางดี สิ่ง ที่พึง
ระลึกถึงในการสรุปก็คือ อยํานําเอาความคิดใหมํเติมเข๎ามาในการสรุปแตํควรเป็นการรวบรวมสิ่งตํางๆ ที่
ได๎พูดคุยกันมาแล๎ว (พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา, 2543)   
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แนวทางการปฏิบัติทักษะการสรุปความ 

   การสรุปความ  เป็นทักษะที่ผู๎ ให๎คําปรึกษาจะต๎องสรุป  รวบรวมสิ่งที่ได๎พูดคุยกับผู๎รับ
คําปรึกษาตลอดระยะเวลาที่ได๎คุยกันระหวํางผู๎ให๎คําปรึกษาและผู๎รับคําปรึกษา  ทั้งนี้การสรุปความจะเป็น
ทักษะที่ชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาได๎เข๎าใจตนเองมากขึ้น  เข๎าใจสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น  เข๎าใจปัญหาและเห็น
แนวทางของการแก๎ปัญหาได๎อยํางชัดเจนยิ่งขึ้น 

 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษา  ได๎สํารวจความคิดและความรู๎สึกของตนเองตํอไป 

  2.  เพ่ือชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษา  ได๎ตระหนักถึงความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎และวางโครงการที่ได๎
พูดกันไปแล๎ว 

  3.  ชํวยให๎ยุติการให๎คําปรึกษาแตํละครั้งอยํางเป็นธรรมชาติ  ได๎รวบรวมความคิดและเนื้อหาที่
กระจัดกระจายจนเป็นที่เข๎าใจอยํางสั้นๆ  ได๎ใจความ 

  4.  แสดงวําผู๎ให๎คําปรึกษาตั้งใจฟัง  จึงสรุปเรื่องราวและความรู๎สึกได๎ถูกต๎อง 
 หลักปฏิบัติ 
  1. เป็นการทบทวนเรื่องที่พูดกันครั้งกํอนเมื่อเริ่มการให๎คําปรึกษาครั้งตํอไป   
  2. เมื่อผู๎รับคําปรึกษาพูดวกวน  สับสน  ผู๎ให๎คําปรึกษาควรจะสรุปความเพ่ือให๎ผู๎รับคําปรึกษา
เกิดความชัดเจนในเรื่องราวของตนเอง 
  3.  เมื่อใกล๎จะหมดเวลาหรือกําลังจะยุติการให๎คําปรึกษาแตํละครั้ง  ผู๎ให๎คําปรึกษาจะสรุป
ประเด็นตํางๆท่ีได๎พูดกันไปแล๎ว 

 

สถานการณ์สมมติในการฝึกทักษะการสรุปความ 

ทักษะการสรุปความ   (Summarizing Skill) 
บทบาทของผู๎รับคําปรึกษา  :  เลําความคับข๎องใจของตนเองในการเรียนที่ไมํเคยเข๎าใจ 

 บทบาทของผู๎ให๎คําปรึกษา  :  ตั้งใจฟังผู๎รับคําปรึกษา  รวบรวมประเด็นตํางๆ  และสรุป 

                                              เป็นประเด็นสําคัญของเรื่องที่ผู๎รับคําปรึกษาเลําให๎ฟัง 
 บทบาทของผู๎สังเกตการณ์  :  สังเกตผู๎ให๎คําปรึกษาตามแบบประเมินทักษะการให๎ 

     คําปรึกษา 
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แบบประเมินทักษะการสรุปความ  
ชื่อผู๎รับการประเมิน....................................................................... 
ชื่อผู๎ประเมิน.................................................................................  
 

 

พฤติกรรมของนักศึกษาในขณะฝึกการใช้ทักษะ 

การสรุปความ 

ระดับความสามารถ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. สรุปความจากเรื่องราวของผู๎รับคําปรึกษาได๎ชัดเจน     

2. สรุปความจากเรื่องราวของผู๎รับคําปรึกษาได๎กะทัดรัด    
    เข๎าใจงําย 

    

3. สรุปความเพ่ือย้ําประเด็นสําคัญของผู๎รับคําปรึกษา     

4. สรุปความเพ่ือตรวจสอบความเข๎าใจที่ตรงกันระหวําง 
   ผู๎ให๎คําปรึกษา  กับผู๎รับคําปรึกษา 

    

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. .........................................

.......................................................................................... ............................................................................

............................................................................................................................. ......................................... 
 

คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา 
 1. ลักษณะความเป็นคนกับความเป็นผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ความเป็นธรรมชาติคนมีความรู๎สึก 
รู๎ร๎อน รู๎หนาว ผิดพลาดได๎ เพ่ือให๎มีประสิทธิภาพ ผู๎ให๎คําปรึกษาควรจะมีความรู๎ ในเชิงวิชาชีพ เข๎าใจ
จิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ ศึกษาหาความรู๎ เทคนิคและวิธีการให๎เชี่ยวชาญ การเป็นผู๎เชี่ยวชาญ สามารถ
สร๎างความม่ันใจและความหวังให๎เกิดขึ้นกับผู๎ที่จะมาขอคําปรึกษา อีกทั้งยังสามารถชํวยเหลือปัญหาตํางๆ 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 2. การยอมรับและความใส่ใจ ผู๎ให๎คําปรึกษาต๎องมีความเชื่อวํา ทุกคนมีความเป็นคนเหมือนกัน  
ผู๎มาขอคําปรึกษาไมํได๎หมายความวําจะด๎อยกวําเรา ผู๎ให๎คําปรึกษาต๎องยอมรับผู๎มาขอคําปรึกษาให๎ได๎
เหมือนกับยอมรับตนเอง 
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  สังคมตะวันตก ตะวันออก เหมือนกัน คือ กลัวคนอื่นจะปฏิบัติตํอตนเองวําตนเองด๎อยกวํา 
เวลามีปัญหาที่เขามาหาผู๎ให๎คําปรึกษา เขาจะมาด๎วยความระมัดระวัง คอยสังเกตดูวํา ผู๎ให๎คําปรึกษา
ยอมรับเขาไหม ถ๎ารู๎สึกไมํแนํใจ เขาจะไมํให๎ข๎อมูลที่แท๎จริง มีบํอยครั้งที่ขบวนการให๎คําปรึกษาไมํประสบ
ผลสําเร็จ เพราะไมํได๎ข๎อมูลที่แท๎จริง 
 3. การเข้าใจและร่วมรับอารมณ์ การรํวมรับอารมณ์ ต๎องเห็นอกเห็นใจ เข๎าใจความรู๎สึก 
เวลารับข๎อมูลรับอยํางเข๎าใจ เป็นการรํวมอารมณ์ (Subjective) เวลาตีความออกมา ต๎องมีข๎อมูล 
(Objective) มีเหตุผล การมีอารมณ์รํวมมาก ก็ไมํดี จะทําให๎เรามีลักษณะลําเอียงไมํเป็นกลาง รอเจอร์ส 
(Rogers, 1961) เน๎นวํา ผู๎ให๎คําปรึกษาต๎องรับรู๎ความรู๎สึกของผู๎มาขอคําปรึกษา ซึ่งเป็นความจริงของตัว
เขา ตัวอยําง โชเฟอร์ขับรถอยูํเห็นเงาตระคุํมๆ คิดวําเป็นก๎อนหิน จึงหักหลบ คนที่จะทําหน๎าที่ให๎
คําปรึกษา ต๎องรู๎สึกให๎ได๎กํอนวําความรู๎สึกของโชเฟอร์เป็นอยํางไรเสียกํอน แล๎วคํอยดูวําความเป็นจริงคือ
อะไร หรือ ตัวอยําง เด็กบางคนเกิดผิดหวัง คิดอยากฆําตัวตาย เราได๎ยินแล๎วคิดวํา เด็กไมํฉลาดเลยที่คิดอยาก
ฆําตัวตาย ในลักษณะนี้เราจะตัดสินวําเด็กไมํฉลาดนั้น เราตัดสินใจไมํได๎ ต๎องใช๎อารมณ์รํวม (Subjective) 
กํอน แล๎วจึงหาข๎อมูล  
 4. แสดงออกถึงความอบอุ่นและมีความเป็นเพื่อนมนุษย์ เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจจริง ที่
จะให๎ความชํวยเหลือ สื่อให๎ผู๎มาขอคําปรึกษาทราบถึงความใสํใจทางกาย ระดับเสียง น้ําเสียง และ       
การสัมผัส ผู๎ ให๎คําปรึกษาควรให๎ความชํวยเหลือผู๎ขอคําปรึกษาบนพ้ืนฐานของความรู๎สึกเป็ น 

เพ่ือนมนุษย์ มีจิตใจพร๎อมให๎การชํวยเหลือผู๎มีความทุกข์กังวล ต๎องการความชํวยเหลือที่จะแก๎ไขหรือ
พัฒนาตนเอง 
 5. ความจริงใจและสื่อให้รับรู้ได้ เป็นการกระทําที่ผู๎ให๎คําปรึกษาไมํเสแสร๎ง ไมํสวมหน๎ากาก มี
ความเป็นตัวของตัวเอง เปิดเผย ผู๎ให๎คําปรึกษาต๎องมีเทคนิคและทักษะในการสื่อ ถ๎าไมํสามารถสื่อได๎ 
ขบวนการให๎คําปรึกษาก็ไมํมีผล ตัวอยําง สิ่งที่สื่อได๎เวลาเราไปหาพระ ถึงทํานยังไมํได๎เทศน์ เราสัมผัส
ค ว า ม เ ม ต ต า ไ ด๎  เ ร า จ ะ ข ยั บ ตั ว เ ข๎ า ไ ป ใ ก ล๎ ขึ้ น  ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ถ๎ า เ ร า เ ข๎ า ไ ป เ รื อ น จํ า  
เจอนักโทษเดินไปเดินมา เราจะผงะถอย ทั้งๆ ที่นักโทษนั้นไมํสามารถออกมาจากที่คุมขัง มาทําอะไรเราได๎ 
ฉะนั้นระยะของผู๎ให๎คําปรึกษาก็สามารถสื่อได๎ การมองตา การประสานตา เป็นการสื่อที่ดีที่แสดงออกถึง
ความจริงใจ ใสํใจ 

 6. มีความเป็นธรรมชาติ สามารถแสดงความรู๎สึกและความคิดตํางๆ ของตัวเองออกมาอยําง
เปิดเผยและเป็นธรรมชาติ การแสดงความเปิดเผยและเป็นธรรมชาติของผู๎ให๎คําปรึกษาจะชํวยให๎ ผู๎มาขอ
คําปรึกษา เกิดความรู๎สึกใกล๎ชิดขึ้น นําไปสูํความไว๎วางใจ ขบวนการให๎คําปรึกษาก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้น ผู๎ให๎
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คําปรึกษาไมํเป็นธรรมชาติจะพยายามแสดงตามบทบาทที่ตนเองคิดวําผู๎ให๎คําปรึกษาควรจะแสดงอยํางนั้น 
อยํางนี้ คนที่ไมํเป็นธรรมชาติจะทําอะไรก็กลัววํา จะถูกไหม จะดีไหม ตลอดเวลา 

 7. มีความไวต่อการรับรู้ ผู๎ให๎คําปรึกษาควรไวตํอการรับรู๎ ความรู๎สึกนึกคิดของผู๎มารับคําปรึกษา
และสิ่งที่เกิดขึ้นในขบวนการให๎คําปรึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการกับปัญหาของผู๎มาขอ
คําปรึกษา อยํางไรก็ตามมีข๎อควรพิจารณาสําหรับผู๎ให๎คําปรึกษาในเรื่องไวตํอการรับรู๎กับความรู๎สึกไว 
คนเราถ๎าไวตํอการรับรู๎ ก็จะดีในแงํท่ีเรารับข๎อมูลได๎งําย แตํถ๎าความรู๎สึกไว จะไมํคํอยดี เพราะบางครั้งไมํมี
ข๎อมูล ก็ตีความหมายแล๎ว ทําให๎เกิดความรู๎สึกตํางๆ ได๎งําย เชํน โกรธ เจ็บปวด 

 8. ไว้วางใจได้ การสร๎างความไว๎วางใจไมํใชํสิ่งที่ทําขึ้นมางํายๆ ผู๎ให๎คําปรึกษาที่นําไว๎วางใจ
จะต๎องเป็นคนซื่อตรง เชื่อถือได๎ ฟังได๎ และชํวยให๎ผู๎มาขอคําปรึกษา สามารถระบายสิ่งตํางๆ ที่อยูํภายใน
ออกมาได๎ เมื่อผู๎มาขอคําปรึกษาเกิดความไว๎วางใจ ก็จะสามารถเปิดเผยความลับสํวนตัวของเขาได๎  ซึ่งจะ
ทําให๎ขบวนการให๎ความชํวยเหลือได๎ผลมากขึ้น 

 9. มีความเป็นอิสระ ผู๎ให๎คําปรึกษาควรให๎อิสระกับผู๎มาขอคําปรึกษา เพ่ือจะตัดสินใจกับแนว
ทางการแก๎ปัญหาที่เกิดข้ึน ไมํใชํมีสูตรสําเร็จรูปให๎เขา 
  3.2 มีประสบการณ์ในการเป็นครูเข๎าใจพัฒนาการพฤติกรรมของมนุษย์ในวัยตํางๆ 

จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา 

 การทํางานที่เก่ียวข๎องกับบุคคล  ผู๎ให๎คําปรึกษามักจะเผชิญกับการตัดสินใจที่เก่ียวข๎องกับ
จรรยาบรรณอยูํบํอยๆ  คอตเลอและบราวน์ (Kothler and Brown, 1992 อ๎างถึงใน เมธินินทร์ ภิญญูชน, 
2539)   ได๎สรุปแนวปฏิบัติที่องค์กรวิชาชีพและกฎหมายกําหนดไว๎ดังนี้ 

1.  ผู๎ให๎คําปรึกษา ต๎องไมํพยายามที่จะให๎ความชํวยเหลือผู๎รับคําปรึกษาโดยที่ไมํมีความรู๎  
ทักษะ  การฝึกฝน  และการนิเทศที่เพียงพอ  กลําวคือ  ต๎องไมํให๎คําปรึกษาในด๎านที่นอกเหนือจาก
ความสามารถและคุณสมบัติที่ตนเองมีอยูํ  ในกรณีท่ีพบกับปัญหานี้ให๎สํงตํอให๎กับผู๎เชี่ยวชาญที่เหมาะสม 

2.  ผู๎ให๎คําปรึกษาต๎องเป็นอิสระจากอคติและความลําเอียงทั้งมวลที่อาจสํงผลกระทบตํอ
คงวามเป็นกลางและสัมพันธภาพทางบวก  อคติและความลําเอียงที่อาจเกิดขึ้นได๎แกํ  อคติในเรื่องเพศ  
เชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  และกลุํมที่มีลักษณะพิเศษ 

 3.  การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู๎รับคําปรึกษาเป็นสิ่งต๎องห๎าม  ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎อง
ไมํมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข๎องทางเพศกับผู๎รับคําปรึกษาโดยเด็ดขาด  ไมํมีข๎อยกเว๎นใด ๆ ทั้งสิ้น 
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 4.  ผู๎ให๎คําปรึกษาจะคุ๎มครองสิทธิของผู๎รํวมเป็นตัวอยําง (subject)  ของการวิจัย       
การทดลองใดๆ  ที่อาจสํงผลกระทบตํอกลุํมตัวอยํางการวิจัย (subject) จะต๎องอธิบายให๎กลุํมตัวอยําง
ทราบ  และจะต๎องได๎รับความยินยอมจากกลุํมตัวอยํางทุกคน 

 5.  ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องปกปูองความเป็นสํวนตัว  และรักษาความลับของผู๎รับ
คําปรึกษาโดยตลอด เว๎นเสียแตํวําสถานการณ์ที่เปิดเผยในชั่วโมงการให๎คําปรึกษาเป็นอันตรายตํอชีวิต
และความผาสุก (welfare)  ของตนเองและผู๎อ่ืน ๆ  จะต๎องรักษาเป็นความลับจะเปิดเผยได๎ก็ตํอเมื่อผู๎รับ
คําปรึกษาอนุญาตหรือกฎหมายบังคับ 

 6.  เปูาหมายในการให๎คําปรึกษาก็คือการชํวยผู๎รับคําปรึกษาให๎สามารถบรรลุเปูาหมายที่
วางไว๎  ยกเว๎นเปูาหมายนั้นเป็นเปูาหมายที่เป็นในทางทําลาย  ทําร๎ายตัวเอง  หรือฝุาฝืนกฏระเบียบของ
สังคม  ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องชํวยให๎ผู๎รับคําปรึกษาพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและจะต๎องระวัง
ไมํทําให๎ผู๎รับคําปรึกษาเกิดความรู๎สึกพ่ึงพา  เพื่อสนองความต๎องการของผู๎ให๎คําปรึกษา 

 7.  ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องรับผิดชอบที่จะรับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู๎และพัฒนาอยําง
ตํอเนื่องภายหลังจากจบการศึกษาแล๎ว  ทั้งนี้เพราะวําความรู๎และการวิจัยในวิชาชีพการให๎คําปรึกษา
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว  ดังนั้นผู๎ปฏิบัติในด๎านนี้จําเป็นต๎องพัฒนาความรู๎และทักษะให๎ทันสมัยอยูํเสมอ 

 8.  ผู๎ให๎คําปรึกษามีความรับผิดชอบ  และหน๎าที่ที่จะดําเนินการตํอผู๎รํวมงานที่ผิด
จรรยาบรรณ  ผิดกฎหมาย  และขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ในฐานะนักวิชาชีพผู๎ให๎คําปรึกษามี
หน๎าที่ที่จะพิทักษ์วิชาชีพ  พิทักษ์ชุมชน  และพิทักษ์ความปลอดภัยของผู๎ใช๎บริการให๎คําปรึกษา 

 9.  ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องคงไว๎ซึ่งการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานของความสัตย์ ความจริงใจ  
และคุณธรรมในระดับสูง 

  10.  ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องให๎ความสําคัญตํอความผาสุก (Welfare)  โดยทั่วไปของผู๎รับ
คําปรึกษาและสังคม  ผู๎ให๎คําปรึกษาจะต๎องพยายามปูองกันการเลือกที่รักมักที่ชัง ชํวยบุคคลที่ด๎อยโอกาส  
ชํวยสํงเสริมความยุติธรรมในสังคม  เพ่ือชํวยคนทุกคนให๎สามารถใช๎ศักยภาพของเขาได๎อยํางเต็มที่         
ในการฝึกงานการให๎คําปรึกษาในสหรัฐอเมริกา อาจารย์นิเทศจะชี้แจงความสําคัญของการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพการให๎คําปรึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องอยํางชัดเจนและขอให๎นักศึกษาปฏิบัติตาม
อยํางเครํงครัด 
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บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) 

 บริการจัดวางตัวบุคคล คือบริการที่จัดให๎บุคคลได๎อยูํ ในที่ที่เหมาะสมกับระดับสติปัญญา 

ความสนใจ อุปนิสัย ความถนัด ความสามารถพิเศษ สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพโดยทั่วไปของตน 
และความต๎องการของสังคมในด๎านการศึกษาและอาชีพ 

 การจัดวางตัวบุคคลนี้แตกตํางจากการให๎คําปรึกษา ถึงแม๎บริการทั้งสองอยํางจะมีความสัมพันธ์
กันอยํางมากก็ตาม การให๎คําปรึกษานั้นเป็นการชํวยเหลือแกํนักเรียนในการวางแผนการ และการตัดสินใจ
อยํางฉลาด 

 สํวนการจัดวางตัวบุคคลเป็นการบริการที่ชํวยให๎นักเรียนดําเนินการตามแผนการ และ
ปฏิบัติการในสิ่งที่ตนได๎เลือกไว๎อยํางฉลาดนั้นแล๎ว 

 บริการนี้ต๎องจัดไว๎อยํางมีระบบให๎นักเรียนได๎เลือกดําเนินการ ตามที่เลือกไว๎อยํางเหมาะสมทั้ง
ในการเลือกวิชาเรียน เลือกสายการเรียนและอาชีพ โดยทางโรงเรียนจัดบริการตํางๆ ให๎ เชํน 

 1. การจัดนักเรียนเข๎ากลุํมเข๎าชั้นตามความเหมาะสมแกํอัตภาพ 

 2. การจัดให๎มีบริการสอนซํอมเสริมแกํเด็กที่มีปัญหาในการเรียน 

 3. การจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กที่มีระดับสติปัญญาต่ําหรือฉลาดมาก 

 4. การชํวยให๎นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาตํอ 

 5. วางแผนประกอบอาชีพ ฝึกงาน หางาน ทํางานนอกเวลาหารายได๎พิเศษ 

 6. การติดตํอประสานงานกับโรงเรียน หรือนายจ๎างซึ่งจะรับชํวงเด็กตํอไป 

 บริการตํางๆ ที่โรงเรียนจัดนี้ เพ่ือชํวยให๎เด็กได๎เตรียมตัวหรือดําเนินการให๎ตรงตามจุดหมาย
ปลายทาง ตามแผนประสบความสุข และความสําเร็จอยํางดีที่สุด 

 จุดมุ่งหมายของบริการจัดวางตัวบุคคล 

 1. เพ่ือชํวยให๎นักเรียนได๎เลือกเรียนอยํางเหมาะสม เชํน เลือกวิชาเรียน เลือกสายการเรียน 
เลือกหลักสูตร 

 2. เพ่ือชํวยให๎นักเรียนได๎พิจารณาเรื่องการวางแผน ทางอาชีพอยํางเหมาะสม โดยมีผู๎แนะแนว
คอยให๎ความชํวยเหลือ ไมํวําศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพ 

 3. เพ่ือชํวยให๎นักเรียนได๎มีประสบการณ์ทางด๎านอาชีพ โดยจัดหางานพิเศษนอกเวลาเรียน  
ทั้งยังเป็นการสนองความต๎องการของสังคม หรือชุมชนอีกด๎วย 

 4. เพ่ือชํวยให๎นักเรียนได๎มีงานทําตามความถนัด ความสามารถ ซึ่งรวมทั้งนักเรียนที่ต๎องออก
จากโรงเรียนกลางคัน หรือจบขั้นสูงสุดของโรงเรียนก็ได๎ 
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 5. เพ่ือชํวยให๎นักเรียนได๎ใช๎โอกาสในโรงเรียน ให๎เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะความสามารถ
ในด๎านตํางๆ เชํน เข๎ารํวมกิจกรรม หรือเป็นสมาชิกชุมชนตํางๆ ตามความสนใจและเหมาะสม 

 ประเภทของบริการจัดวางตัวบุคคล 

 แบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. การวางตัวบุคคลทางการศึกษา 
 2. การวางตัวบุคคลทางอาชีพ 

 1. การวางตัวบุคคลทางการศึกษา 

  หมายถึง การจัดบริการให๎ความชํวยเหลือตํางๆ ให๎แกํนักเรียนในด๎านที่เกี่ยวกับการศึกษา 
ให๎นักเรียนได๎เรียนวิชาที่เหมาะสมตามความรู๎ ความสามารถทางสติปัญญา และความสนใจของนักเรียน 
เพ่ือที่จะได๎ก๎าวหน๎าและสัมฤทธิ์ผลในการเรียน โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไปวํา จะต๎องให๎นักเรียนรู๎จักและเข๎าใจ
ตนเองในเรื่องตํางๆ อยํางถํองแท๎ เพ่ือจะได๎ชํวยให๎เขาตัดสินใจด๎วยตนเองอยํางถูกต๎อง 
  การจัดวางตัวบุคคลทางการศึกษา อาจทําได๎ในเรื่องดังตํอไปนี้ 
  การจัดวางตัวบุคคลภายในโรงเรียน ได๎แกํ 

  1.1 การจัดวางตัวนักเรียนในโครงการเรียน โดยชํวยให๎นักเรียนเลือกหลักสูตรเรียนได๎
เหมาะสมกับความสามารถ และความถนัดของตน บริการนี้มีความสําคัญมากที่สุด โดยเฉพาะหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต๎น และระดับศึกษาตอนปลาย เพราะนักเรียนต๎องเลือกเรียนโครงการเรียนโครงการใด
โครงการหนึ่ ง  จึ งควรจะได๎ รั บความกระจํ า ง  และ เข๎ า ใจ ในหลั กสู ตร เ พ่ือ เป็นแนวท าง ใน 

การตัดสินใจ สําหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย 

  1.2 การจัดวางตัวนักเรียนในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งจัดขึ้นในโรงเรียน เชํน การเข๎า
ชุมนุมทางวิชาการ และสันทนาการ การแขํงขันกีฬา การแบํงสี เป็นต๎น 

  กิจกรรมเหลํานี้จะชํวยให๎นักเรียนมีโอกาสเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองในด๎านตํางๆ ได๎ 
เชํนเดียวกับเรียนวิชาทั่วๆ ไป ในห๎องเรียน ฉะนั้นเพื่อให๎การตัดสินใจของนักเรียนเหมาะสมกับตัวเอง และ
สามารถทํากิจกรรมตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จึงต๎องมีการจัดโครงการแนะแนวและการให๎คําปรึกษา 
เพ่ือชํวยให๎นักเรียนตัดสินใจเลือกทํากิจกรรมตํางๆ ให๎เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดและอยํางฉลาด 

  1.3 การจัดวางตัวบุคคลในการจัดหางานให๎นักเรียนทํานอกเวลาเรียน 

   การจัดให๎นักเรียนได๎ทํางานในเวลาวํางจากการเรียน (Part-Time Jobs) หรือ 

ในระหวํางปิดภาคเรียน ซึ่งนับวําเป็นการหาประสบการณ์ที่ดีให๎แกํนักเรียน ทําให๎นักเรียนได๎เรียนได๎รู๎
เกี่ยวกับงานในอาชีพแขนงตํางๆ รู๎ความตื้นลึกของอาชีพนั้นๆ 
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   การจัดให๎นักเรียนได๎ทํางานในเวลาวําง ควรมีหลักดังนี้ 
   1.3.1 จัดเพื่อปลูกฝังให๎นักเรียนรักงาน มีนิสัยไมํหยิบโยํง เป็นการเปลี่ยนทัศนคติ
ของเด็ก 

   1.3.2 ต๎องถือวําการทํางานในเวลาวํางนั้น ไมํใชํเพ่ืออาชีพแตํเพ่ือจุดมุํงหมายที่จะ
หารายได๎เล็กๆ น๎อยๆ สําหรับจุนเจือในการศึกษาเลําเรียน 

   1.3.3 การหางานทําควรคํานึงถึงสุขภาพของเด็ก และความปลอดภัยในเด็ก 

  1.4 การจัดวางตัวนักเรียนในการศึกษาตํอ เพ่ือชํวยให๎นักเรียนได๎ศึกษาตํอในวิชาหรือ
สาขาที่เหมาะสมกับตน ซึ่งอาจจัดดําเนินการได๎ดังนี้ 
   1.4.1 แจกเอกสาร ขําวสารตํางๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของสถาบันที่จะไปศึกษา
ตํอได๎ และระเบียบการรับสมัคร ฯลฯ 

   1.4.2 เชิญวิทยากรจากสถาบันตํางๆ ที่นักเรียนจะไปศึกษาตํอมาบรรยายหรือ 

มาอภิปรายให๎นักเรียนฟังและตอบข๎อข๎องใจ 

   1.4.3 พาไปชมสถาบันทางการศึกษาตํางๆ ที่นักเรียนสนใจและจะไปศึกษาตํอ 
เพ่ือให๎ศึกษาสภาพแวดล๎อมหลักสูตรๆ ด๎วยตนเอง 
 2. การจัดวางตัวบุคคลทางอาชีพ (Vocational Placement) 

  มีจุดมุํงหมายเพ่ือให๎นักเรียนได๎ออกไปประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง เมื่อบุคคล
สําเร็จการศึกษาแล๎วหรือ เพ่ือให๎บุคคลที่ออกจากสถานศึกษากลางคันได๎ มีโอกาสประกอบอาชีพ และมี
ความรับผิดชอบตํอตัวเอง 
  ในการจัดวางตัวบุคคลทางอาชีพ ควรจะชํวยให๎บุคคลได๎งานที่เหมาะสมคือ ถือหลัก “Put 
the right man to the right job หมายถึง  การบรรจุคนให๎เหมาะสมกับงาน เพ่ือจะชํวยให๎การทํางาน
ประสบความสําเร็จ ก๎าวหน๎าในการทํางาน 

  การดําเนินงานจัดวางตัวบุคคลทางอาชีพนั้น ต๎องอาศัยข๎อมูลในด๎านตํางๆ ประกอบ 

การตัดสินใจ เพ่ือให๎ถูกต๎องซึ่งข๎อมูลที่สําคัญ ได๎แกํ 

  2.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก ซึ่งจะต๎องรวบรวมข๎อมูลให๎ละเอียดทุกๆ ด๎าน เชํน ความรู๎ 
ความสามารถ ความถนัดตามธรรมชาติ ความสนใจ ทัศนคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุขภาพ ตลอดจน
สถานภาพทางครอบครัว เป็นต๎น 
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  2.2 ข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ ซึ่งจะต๎องมีข๎อมูลตํางๆ ประกอบการพิจารณา 
   2.2.1 ความต๎องการของการตลาด 

   2.2.2 โอกาสในการทํางาน 

   2.2.3 รายได๎และความเจริญก๎าวหน๎า 
   2.2.4 ความมั่นคงของอาชีพและความปลอดภัย 

   2.2.5 ระเบียบการรับสมัครงาน 

   2.2.6 พ้ืนความรู๎และวุฒิของผู๎ที่จะประกอบอาชีพ 

  2.3 การสัมภาษณ์ และการปรึกษาหารือระหวํางครูกับนักเรียน ที่จะตัดสินใจเลือกอาชีพ 
โดยอาศัยข๎อมูลทั้งสองประการที่กลําวมาแล๎ว มาประกอบการพิจารณาและให๎เด็กเป็นผู๎ตัดสินใจด๎วย
ตนเอง 
  2.4 การจัดปัจฉิมนิเทศให๎แกํนักศึกษาเมื่อเรียนจบ การตัดสินใจเลือกและเตรียมพร๎อม
ในการทํางานได๎อยํางดีวิธีหนึ่ง 
  2.5 การติดตามผล ควรจัดทําเมื่อเด็กออกไปประกอบอาชีพแล๎ว เพ่ือตรวจสอบดูวํา 

การจัดบริการของเราได๎ผลหรือไมํเพียงใด และเด็กที่ออกไปประกอบอาชีพแล๎วประสบความสําเร็จใน  

การประกอบอาชีพมากน๎อยเพียงไร สามารถปรับปรุงตัวเข๎ากับอาชีพได๎มากน๎อยเพียงใด 

 นอกจากนี้ยังมีการบริการที่สําคัญอีกบริการหนึ่ง คือ การบริการหาทุนการศึกษา นักเรียน  

บางคนการเรียนสมองดี แตํไมํสามารถศึกษาตํอได๎ เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ 
 การจัดวางตัวบุคคลในด๎านนี้ คือ การจัดหารายละเอียดตํางๆ มาพิจารณาหาทางชํวยเหลือเด็ก
ที่ยากจนเป็นรายๆ ไป เพ่ือสํงเสริมให๎คนยากจนแตํสมองดี ความประพฤติได๎เรียนไปถึงขั้นมหาวิทยาลัย 
และในที่สุดผลการสนับสนุนในการศึกษาก็คือ ทําให๎พลเมืองดีของชาติมากข้ึน 

 

บริการติดตามผล (Follow-up Service) 

 การติดตามผลเป็นการบริการหนึ่งในหลายบริการที่โรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงาน
แนะแนว การปรับปรุงการเรียนการสอน และประโยชน์ในการบริการโรงเรียนโดยทั่วไป 

 วัตถุประสงค์ของการติดตามผลอาจจ าแนกได้ 
 1. เพ่ือชํวยให๎นักเรียนสามารถปรับปรุงตนเองในด๎านตํางๆ เชํน การเรียน การสังคม 

 2. เพ่ือประเมินผลวิธีการสอน การจัดกิจกรรมของโรงเรียนวําดําเนินไปได๎ดีเพียงใด 

 3. เพ่ือนํามาปรับปรุงบริการแนะแนวให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



       
171 

 4. รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการศึกษาตํอ และการประกอบอาชีพของนักเรียนแล๎วนํามาวิจัย
เพ่ือประโยชน์ของนักเรียนรุํนตํอๆ ไป 

 ประเภทของการติดตามผล 

 1. การติดตามผลนักเรียนที่ได๎รับการแนะแนวไปแล๎ว นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อยํางไรบ๎าง ดีขึ้นหรือเลวลง หรือยังคงเหมือนเดิม ทั้งนี้เพ่ือจะให๎การให๎คําปรึกษาครั้งตํอไปดีขึ้น 

 2. การติดตามผลนักเรียนที่เรียนอยูํในปัจจุบัน โดยดูผลการเรียนแตํละภาคเรียนวําเป็น
อยํางไร หรืออาจจะติดตามผลเมื่อนักเรียนย๎ายระดับชั้น ทั้งนี้เพ่ือผลดีตํอโรงเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะ
นักเรียนที่มีผลการเรียนไมํดี ตลอดจนจะได๎เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีสอนตํอไป 

 3. การติดตามผลนักเรียนที่เป็นกรณีพิเศษ เชํน นักเรียนที่มีปัญหาทางจิตใจ ที่ต๎องอาศั ย
จิตแพทย์ นักเรียนที่เรียนอํอนมากจนต๎องสอนซํอมเสริม หรือนักเรียนที่เรียนมาก จนต๎องจัดชั้นให๎พิเศษ 
เป็นต๎น 

 4. การติดตามผลนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน ทั้งผู๎ที่ไปเรียนตํอที่อ่ืน และผู๎ที่ไมํได๎เรียนตํอ 
เพ่ือที่จะดูวํานักเรียนเหลํานั้นสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนใหมํ หรือสภาพแวดล๎อม
ภายนอกโรงเรียนได๎หรือไมํ 
 5. การติดตามผลนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาไปแล๎ว วําได๎ไปศึกษาตํอและประกอบอาชีพอะไร 
ที่ไหน ประสบผลสําเร็จหรือไมํสําเร็จอยํางไรบ๎าง 
 การติดตามผลทั้ง 5 ประเภทนี้ การติดตามผลนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาไปแล๎ว เป็นการ
ติดตามผลที่ยากแกํการปฏิบัติ สํวนใหญํมักจะติดตามผลในระยะเพียงหนึ่งปีเทํานั้น เพราะยิ่งนักเรียน
สําเร็จการศึกษาไปนานเทําไร การติดตํอก็ยิ่งลําบากข้ึน 

 จุดมุ่งหมาย 

 1. เพ่ือเป็นแนวทางให๎นักเรียนรุํนปัจจุบันได๎ทราบ และเตรียมตัวที่จะเข๎าสูํสภาพศึกษาหรือ
อาชีพที่ต๎องการ 

 2. เพ่ือรวบรวมข๎อมูลในการที่จะนํามาประเมินผลการเรียนการสอนตลอดจนหลักสูตรที่ใช๎ 
 3. เพ่ือรวบรวมข๎อมูลอันจะเป็นประโยชน์ตํอการแนะแนว 

วิธีการใช้ในการติดตามผล 

   1.  สัมภาษณ์ 

 2. สํงแบบสอบถามไปให๎นักเรียนที่เรียนจบไปแล๎ว 

 3. เชิญนักเรียนเกํามาโรงเรียนเป็นครั้งคราว เพ่ือเลําเรื่องราวหรืออภิปราย 
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 4. จัดงานสังสรรค์นักเรียนเกํา 
 ข้อล้มเหลว 

 1. นักเรียนที่สําเร็จการศึกษานั้น ไมํประสบความสําเร็จในการเรียน หรือประกอบอาชีพจึงไมํ
อยากให๎ใครทราบ 

 2. ศิษย์เกําไมํเห็นความสําคัญของการติดตามผล จึงไมํสํงแบบสอบถามกลับคืนมายังโรงเรียน 

 3. ระยะเวลาที่จะกรอกแบบสอบถามนานเกินไป 

 4. เกิดการผิดพลาดหรือบกพรํองในระบบ การสื่อสาร วิธีการอ่ืนๆ 

  4.1 สอบถามจากครู-อาจารย์ในโรงเรียนที่รู๎จัก และทราบวําศิษย์เกําไปศึกษาตํอที่ไหน 
หรือประกอบอาชีพอะไร ที่ใด 

  4.2 ขอความรํวมมือจากเจ๎าหน๎าที่ธุรการ 

  4.3 สํงแบบสอบถามไปถึงสถาบันตํางๆ 

 

สรุป 

 บริการแนะแนวประกอบด๎วย 5 บริการ คือ บริการที่ 1 บริการรวบรวมและศึกษาข๎อมูลผู๎เรียน
เป็นรายบุคคล ซึ่งบริการนี้เป็นบริการที่ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักและเข๎าใจตนเองมากยิ่งขึ้น โดยผํานเครื่องมือ
ตํางๆ เชํน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การทําสังคมมิติ กรณีศึกษา เป็นต๎น ซึ่งครูแนะแนว ครูประจําชั้น 
ครูประจําวิชา ผู๎ปกครอง และผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เรียนได๎รู๎จักและเข๎าใจผู๎เรียนได๎ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือจะได๎ให๎
ความชํวยเหลือได๎เหมาะสม บริการที่ 2 บริการสนเทศ เป็นบริการที่ให๎ข๎อมูลขําวสาตํางๆ เกี่ยวกับ
การศึกษา อาชีพ สํวนตัวและสังคม ข๎อมูลเหลํานี้จะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ในการตัดสินใจด๎านการศึกษา  
ด๎านอาชีพ และชํวยในการเลือกเส๎นทางชีวิตของตนได๎ตรงกับความต๎องการ บริการที่ 3 บริการการให๎
คําปรึกษา เป็นบริการที่ให๎ความชํวยเหลือให๎ผู๎เรียนได๎ผํานพ๎นปัญหาตํางๆ ไปได๎ด๎วยดี  บริการที่ 4 บริการ
จัดวางตัวบุคคล เป็นบริการที่จัดคนให๎เหมาะสมกับตัวตนที่แท๎จริงของเขา เมื่อผู๎เรียนได๎อยูํในสิ่งเหมาะสม
กับตนเองแล๎วจะชํวยให๎ผู๎ เรียนเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู๎ และบริการที่ 5 บริการติดตามผล  
เป็นบริการที่ชํวยให๎ผู๎แนะแนวได๎ทราบข๎อมูลย๎อนกลับเกี่ยวการให๎ความชํวยเหลือผู๎เรียนในทุกๆ ด๎าน 
ข๎อมูลสํวนหนึ่งจากการติดตามผลจะนํามาใช๎ประโยชน์ตํอปรับปรุงและพัฒนางานแนะแนวให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และอีกสํวนหนึ่งเป็นการสะท๎อนผลการให๎ความชํวยเหลือผู๎เรียน  จะเห็นวําบริการ
แนะแนวทั้ง 5 บริการเป็นการจัดบริการที่มีลักษะเดํนของแตํละบริการ  และแตํละบริการจะต๎องจัดควบคูํ
กันไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 

 

 1. จงอธิบายลักษณะ และวิธีใช๎เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นรายบุคคลอยํางน๎อย 5 ชนิด 

 2. ถ๎าทํานต๎องศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี ทํานจะต๎องดําเนินการอยํางไรบ๎าง  
 3. หลักการของบริการสนเทศมีอะไรบ๎าง จงเขียนอธิบาย 

 4. จงเขียนรายละเอียดของกิจกรรมตํางๆ ในการจัดบริการสนเทศอยํางน๎อย 5 กิจกรรม 

 5. จงอธิบายการใช๎เทคนิคการให๎คําปรึกษาพร๎อมทั้งยกตัวอยํางประกอบ 

 6. บริการจัดวางตัวบุคคลมีกี่ประเภท อะไรบ๎างจงอธิบาย 

 7. จงอธิบายประเภทของบริการติดตามผลและวิธีที่ใช๎ในการติดตามผล 

 

 



 

 

      บทท่ี 5  

การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน 

 

 งานแนะแนวเป็นงานที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษา การแนะแนวมีกระบวนการท างานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหลายฝ่าย หลายหน่วยงาน ทั้งในสถานศึกษาเอง 
และนอกสถานศึกษา  ดังนั้นการบริหารงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบงานแนะแนวขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ช่วยป้องกันปัญหา แก้ไขปัญหา พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองถึงขีดสุด ดังนั้น การบริหารจัดการงานแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพ  ต้องบริหารจัดการให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้วนส่วนตัวและสังคม 
เพ่ือให้งานแนะแนวประสบผลส าเร็จ ฉะนั้นการจะจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนจึงส่งผ่านไปยังการจัด
โครงการแนะแนวต่างๆ  ที่คลอบคลุมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ช่วยให้
ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้  เรียนรู้ที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยการสร้างทักษะการรู้จัก
และเข้าใจคนอ่ืน และเมื่อผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนแล้ว ก็สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ที่ตนเองก าลังด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและพอเพียง  และโครงการแนะแนวของโรงเรียนจะดีได้ 
จะต้องอาศัยการริเริ่มที่ฉลาด และได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่ของผู้บริหารของโรงเรียน   

 การบริหารงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพจะต้องบริหารงานแนะแนวภายใต้แผนยุทธศาสตร์  
การแนะแนว ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาแนะแนวในระยะเวลา 5 ปี  
เป็นแผนเชิงรุก เน้นการป้องกัน มุ่งส่งเสริมพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันที่มั่นคง ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ 
ส่วนตัวและสังคม เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการบูรณาการและประสมประสานการแนะแนวในหลายมิติ  
ทั้งด้านการศึกษา  อาชีพ  ส่วนตัวและสังคม  พัฒนาครูแนะแนว  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแนะแนว  อีกทั้งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
ทุกภาคส่วน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554: 19-31) 
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ตารางท่ี 5.1  สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในช่วงแผนพัฒนา 

  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
 

วิสัยทัศน ์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
การแนะแนวมุ่ง
ให้ผู้เรียนพัฒนา
ด้านการศึกษา  
อาชีพ ส่วนตัว
และสังคมเต็ม
ตามศักยภาพ 

มีทักษะชีวิต 

มีความสุขอยู่
อย่างพอเพียง  
เป็นพลเมืองและ
พลโลกที่ดี  ด้วย
การมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย 

1. ใช้กระบวนการ
แนะแนวดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนทุก
คนอย่างเป็นระบบ 

2. ยกระดับคุณภาพ
การแนะแนวให้
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

3. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการแนะ
แนวโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคี
เครือข่าย 

 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้าน
การศึกษา อาชีพส่วนตัว
และสังคม ให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

1. ผู้เรียนรู้จัก  เข้าใจ รักและ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมสามารถวางแผนในด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและ
สังคม ตลอดจนปรับตัวและอยู่
ในสังคมอย่างงมีความสุข และ
พอเพียง   

1. พัฒนาผู้เรียน ครู
แนะแนว  ผู้บริหาร 
ครู  และบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้
ผูเ้รียน สามารถด ารงชีวิต
ในสังคมโลกอย่างพอเพียง
และมีความสุข 

3. เพื่อให้ครูทุกคนใช้
กระบวนการแนะแนวใน
การดูแลช่วยเหลือ  
ผู้เรียน 

2. ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียน  ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจ  และสามารถใช้
กระบวนการแนะแนวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4. เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหาร จัดการแนะแนวให้
มีคุณภาพ   

 

 

 

 

 

3. สถานศึกษาทุกแห่งมีครูแนะ
แนวท่ีมีคุณวุฒิทางการแนะแนว
หรือจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
แนะแนว  

4. สถานศึกษามีการพัฒนา  
จัดระบบ และด าเนินการแนะ
แนวอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการแนะแนว  

5. หน่วยงานการศึกษาทุก
ระดับ (ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน – เขตพื้นท่ีการศึกษา – 
สถานศึกษา) มีโครงสร้างและ
ระบบการบริหารจัดการแนะ
แนวอย่างชัดเจน  

2. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการแนะแนว 
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ตารางท่ี 5.1  สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในช่วงแผนพัฒนา 

  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (ต่อ) 
 

วิสัยทัศน ์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
  5. เพื่อส่งเสริมกลไกการมี

ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
เป็นกลไกในกระบวนการ
แนะแนว 

6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแนะแนวอย่าง
เข้มแข็ง  

3. สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

 

ตารางท่ี 5.2 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงานแนะแนว 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และแนวทางการด าเนินงาน  
1. พัฒนาผู้เรียน ครูแนะแนว  
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
 ทีเ่กี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. ก าหนดทิศทางในการจัดบริการและกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา 
2. ใช้หลักการและกระบวนการแนะแนวในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

3. จัดบริการและกิจกรรมแนะแนว เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น คิดเป็น ใช้ชีวิตเป็น  สามารถตัดสินใจและวางแผนการศึกษา  
อาชีพ  และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. บูรณาการทักษะชีวิตและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน      
การจัดบริการและกิจกรรมแนะแนว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันท่ีเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาครูแนะแนว/ครูที่ท าหน้าที่แนะแนว  

แนวทางการด าเนินงาน 

1. เร่งรัดพัฒนาครูที่ท าหน้าท่ีแนะแนวให้มีคุณวุฒิทางการแนะแนว 

2. ยกระดับคุณภาพครูแนะแนว/ครูที่ท าหน้าท่ีแนะแนวอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ให้มี
บทบาทในกระบวนการแนะแนว 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน  ใหรู้้ เข้าใจ   
เห็นความส าคัญ  และมีบทบาทในกระบวนการแนะแนว 
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ตารางท่ี 5.2 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงานแนะแนว (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์และแนวทางการด าเนินงาน  
 2. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเกี่ยวข้องกับผู้เรียน  

มีส่วนร่วมในการป้องกัน  แก้ไขปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 

2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
แนะแนว 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการแนะแนวทุกระดับแนวทางการ 
ด าเนินงาน 

1. ก าหนดให้มีองค์กรรับผิดชอบการบริหารจัดการแนะแนวในระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
2. จัดท าระบบสารสนเทศการแนะแนวให้ท่ีมีคุณภาพ ทันสมัยและน าไปใช้ใน 

การบริหารจัดการแนะแนวให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน และ 

สถานศึกษา 
3. ก าหนดใหม้ีครูแนะแนวที่มีคุณวุฒิทางการแนะแนวหรือจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง 
กับการแนะแนว  และมีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน 

4. ศึกษา วิจัยและสร้างนวัตกรรม ท่ีส่งเสริมสนับสนุนการแนะแนวให้มี 
ประสิทธิภาพและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

5. ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแนะแนว 

6. ให้มีการประเมินคุณภาพการแนะแนวของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การแนะแนวในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแนะแนวในสถานศึกษา 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. ก าหนดโครงสร้างระบบบริหารจัดการ  และแผนปฏิบัติการงานแนะแนวที่
สอดคล้อง กับบริบทของสถานศึกษา 
2. จัดหา  จัดท า  พัฒนา  และสร้างสื่อ เครื่องมือ และระบบสารสนเทศการ
แนะแนวให้มีคุณภาพ  ทันสมัย  เพื่อให้การบริหาร  และการจัดกิจกรรมแนะ
แนว 

3. เร่งรัดการด าเนินงานแนะแนวให้ได้ตามมาตรฐานการแนะแนว 

4. มีการก ากับ ติดตามประเมินผลตามมาตรฐานการแนะแนวอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 5.2 ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงานแนะแนว (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน 

3. สนับสนนุการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 

กลยุทธ์  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวอย่างเข้มแข็ง 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ภาคีเครือข่ายตระหนัก  ให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมใน        
การป้องกัน  แก้ไขปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 

2. สร้างแรงจูงใจให้ภาคีเครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้รับการแนะแนวอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลุ่ม  ชมรม  หรือองค์กรภาคีเครือข่ายการแนะแนวตาม 
ความเหมาะสม 

 

 จะเห็นได้ว่า แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) จะเน้นไปที่การพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครูแนะแนว 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการแนะแนว 
รวมถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
แนะแนวที่มีเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งมีครูแนะแนวที่มีคุณวุฒิทางการแนะแนวหรือจิตวิทยา  
ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว ให้สถานศึกษามีการพัฒนา จัดระบบ และด าเนินการแนะแนวอย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการแนะแนว ตลอดจนหน่วยงานการศึกษาทุกระดับ (ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน-เขตพ้ืนที่การศึกษา-สถานศึกษา) มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการแนะแนวอย่างชัดเจน 

การน ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงานสู่การปฏิบัติในยุทธศาสตร์ที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 5.3 
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ตารางท่ี 5.3 การน ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงานสู่การปฏิบัติในยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน ระดับสถานศึกษา 
2. พัฒนาคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการแนะ  

การบริหารจัดการ แนวทุกระดับ  

แนะแนว แนวทางการด าเนินงาน  

 1. ก าหนดให้มีองค์กรรับผิดชอบการบริหาร 1. จัดให้มีงานแนะแนวในสถานศึกษา 
 จัดการแนะแนวในระดับการศึกษาขั้น 2. จัดตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานระบบ 

 พื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ สารสนเทศทางการแนะแนว 

 ระดับสถานศึกษา 3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

 2. จัดท าระบบสารสนเทศการแนะแนวให้ท่ี มีคุณภาพ  ทันสมัย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 มีคุณภาพ  ทันสมัยและน าไปใช้ในการ และเป็นประโยชน์ 
 บริหารจัดการแนะแนวให้สอดคล้องกับ 4. ก าหนดให้มีอัตราก าลังครูแนะแนว หรือครูที่ 
 บริบทของหน่วยงาน และสถานศึกษา มีคุณลักษณะเหมาะสมและผ่านการอบรมด้าน 

 3. ก าหนดให้มีครูแนะแนวที่มีคุณวุฒิ การแนะแนวให้ด ารงต าแหน่งครูแนะแนว  
 ทางการแนะแนวหรือจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยสถานศึกษาละ 1 คน 

 กับการแนะแนว  และมีคุณสมบัติเหมาะสม 5. ศึกษา  วิจัยเชิงปฏิบัติการ  และเปลี่ยนเรียนรู้ 
 อย่างน้อยโรงเรียนละ 1  คน และเผยแพร่  ตลอดจนน าผลงานวิจัยไปใช้ 

 4. ศึกษา วิจัยและสร้างนวัตกรรม ท่ีส่งเสริม พัฒนางานแนะแนวและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 สนับสนุนการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 6. ให้ภาคีเครือข่ายการแนะแนวมีส่วนร่วมใน 

 และเผยแพร่ต่อสาธารณะ การบริหารจัดการแนะแนว 

 5. ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร 7. บริหารจัดการแนะแนวให้มีคุณภาพตาม 

 จัดการแนะแนว มาตรฐานการแนะแนว 

 6. ให้มีการประเมินคุณภาพการแนะแนว  

 ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการแนะแนว  

 ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการบริหาร  

 จัดการงานแนะแนวในสถานศกึษา  

 แนวทางการด าเนินงาน  

 1. ก าหนดโครงสร้างระบบบริหารจัดการ   1. จัดโครงสร้างระบบบริหารจัดการแนะแนวที ่
 และแผนปฏิบัติการงานแนะแนวที ่ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 2. ก าหนดให้บุคลากรทุกคนมีบทบาทหน้าท่ีใน 

การปฏิบัติงานตามโครงสร้างแนะแนว 
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ตารางท่ี 5.3 การน ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงานสู่การปฏิบัติในยุทธศาสตร์ที่ 2  

  (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน ระดับสถานศึกษา 
2. พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
แนะแนว 

2. จัดหา  จัดท า  พัฒนา  และสร้างสื่อ  
เครื่องมือ และระบบสารสนเทศการแนะ 

แนวให้มีคุณภาพ  ทันสมัย  เพื่อให้การ 

บริหาร  และการจัดกิจกรรมแนะแนว 

3. เร่งรัดการด าเนินงานแนะแนวให้ได้ตาม 

มาตรฐานการแนะแนว 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานแนะแนวในสถานศึกษา 
แนวทางการด าเนินงาน 

4. มีการก ากับ ติดตามประเมินผลตาม
มาตรฐานการแนะแนวอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแนะแนวให้แก่ครู 
ทุกคน 

4. พัฒนา  จัดหา  และรวบรวมสื่อ/เครื่องมือที่มี 
คุณภาพและทันสมัยเพื่อใช้ในการจัดบริการแนะ 

แนวทั้ง 5 บริการ  และการจัดกิจกรรมแนะแนว 

5. รวบรวมข้อมูลข่าวสารสนเทศทางการแนะ
แนวให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน 

6. จัดให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อ  เครื่องมือ  และ
ระบบสารสนเทศทางการแนะแนวอย่างท่ัวถึง   
7. ก ากับ  ติดตาม  นิเทศ  การด าเนินงานแนะ
แนวตามแผนปฏิบัติการการแนะแนวของ
สถานศึกษา 
8. ประเมินตนเองตามมาตรฐานการแนะแนว 

9. น าผลการประเมินมาพัฒนางานแนะแนว
อย่างต่อเนื่อง 

 

 การบริหารจัดการแนะแนวที่ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ดังกล่าวข้างต้น 
โรงเรียนสามารถน ามาเขียนเป็นแผนปฏิบัติการแนะแนวในสถานศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพต่อไป 
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หลักการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน 

 1. จะต้องวางจุดประสงค์ของบริการแนะแนวให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของโรงเรียน 
บริการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ถ้าแยกจากกันจะต้องประสบความล้มเหลวในการด าเนินงาน
แนะแนว 

 2. บริการงานแนะแนวต้องมีโครงการ และสายงานชัดเจน เพราะต้องได้รับความร่วมมือ 

จากบุคลากรในโรงเรียนทุกคน จึงจ าเป็นต้องให้ทุกคนเข้าใจสายงาน และประสานงานกันได้ 
 3. จะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายของบริการแนะแนวให้ชัดเจน และครอบคลุมหน้าที่ส าคัญ 

ทั้งสามด้าน ได้แก่ การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การแก้ปัญหา และการส่งเสริมและพัฒนา 
 4. จะต้องก าหนดบุคลากรที่จะมาด าเนินงานแนะแนว โดยเลือกจากบุคคลที่มีคุณวุฒิทาง 
การแนะแนว  มีวุฒิภาวะ ความรู้และประสบการณ์ทางการแนะแนว และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมเพ่ือให้
ด าเนินงานได้ผล 

 5. ส ารวจปัญหาและความต้องการต่างๆ ของนักเรียน เพ่ือได้จัดบริการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 

 6. การจัดบริการแนะแนว จะต้องจัดอย่างกว้างขวาง เพ่ือนักเรียนทุกคน ทุกระดับ 

 7. มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครูในโรงเรียน  บุคลากรในโรงเรียนตลอดจนผู้ปกครอง
รู้จัก และเห็นคุณค่าของบริการแนะแนวในโรงเรียน 

 8. ก าหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการแนะแนวในโรงเรียน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้น และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
 9. ก าหนดขอบข่าย งานของโครงการแนะแนวให้แน่นอน เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน
และการวัดผลประเมินผล เพ่ือหาข้อบกพร่องและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

 

ขอบข่ายงานแนะแนว 

 การก าหนดขอบข่ายของงานแนะแนวให้มีความชัดเจน จะช่วยให้การบริหารงานแนะแนวมีทิศทาง 
มีแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นขอบข่ายของการแนะแนวจึงประกอบด้วย
งานบริการแนะแนว  ได้แก่  บริการศึกษาข้อมูลนักเรียน  บริการสนเทศ  บริการจัดวางตัวบุคคล บริการ
ให้ค าปรึกษา และบริการติดตามผล งานจัดกิจกรรมแนะแนว  โดยจัดให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา  
ด้านอาชีพ  และด้านส่วนตัวและสังคม  และงานประสานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  โดยประสานให้
ความช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริม/พัฒนา
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นักเรียน  และแก้ไขนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา/รับการส่งต่อ  ทั้งนี้จะต้องมีการประสานเครือข่ายชุมชน  
ผู้ปกครอง และนักเรียน  ดังแผนภาพที่ 2 
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รูปภาพที่ 5.1 ขอบข่ายของงานแนะแนว 

ที่มา : คู่มือฝึกอบรมแนะแนว, 2555: 26 

 

แผนปฏิบัติงานและโครงการแนะแนว 

 งานแนะแนวจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการวางแผนปฏิบัติงาน อย่างเป็น
ระบบและครอบคลุม ซึ่งต้องมีการวางแผนโครงการแนะแนวในโรงเรียนก่อน การริเริ่มโครงการแนะแนวใน
โรงเรียน สถานศึกษาแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน อาจจะแตกต่างกันในเรื่องระดับการศึกษา หรือขนาดหรือ
การบริหาร ฉะนั้น วิธีการเริ่มต้นโครงการแนะแนวก็สมควรแล้วแต่ความเหมาะสมของสถาบัน 

 แนวทางในการเริ่มต้นโครงการแนะแนวคือ 

 1. ส ารวจปัญหาและความต้องการของนักเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดบริการแนะแนว 

ให้นักเรียน 

 2. ปรึกษากับผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือให้รับทราบความส าคัญของงานแนะแนว อาจจะเสนอ  

ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือได้รับความร่วมมือช่วยเหลือในด้านสิ่งต่างๆ 
เช่น งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
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 3. ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของโครงการแนะแนว 

 4. พาคณะครูไปเยี่ยมโรงเรียนที่เขาจัดบริการแนะแนว ที่จะได้สังเกตการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 

 5. ส่งเสริมให้คณะครูศึกษาเครื่องมือ และกลวิธีของการแนะแนว เช่น การทดสอบการสังเกต 
การสัมภาษณ์ ระเบียบต่างๆ 

 6. ส่งเสริมให้ครูศึกษาต าราแนะแนว วารสารการแนะแนว ตลอดจนจุลสารต่างๆ 

 7. คัดเลือกบุคลากรในการแนะแนว เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งอาจจะ
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ และความสามารถทางการแนะแนว หรือบุคคลอ่ืนที่สนใจในงานแนะแนว 
และมีคุณสมบัติส่วนตัวซึ่งเชื่อว่า ถ้าเขาได้อบรมเกี่ยวกับการแนะแนว ก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ 
 8. อบรมครูประจ าการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนว 

 9. การจัดให้บริการแนะแนวที่ส าคัญและจ าเป็น ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความพร้อมของโรงเรียนด้วย 

 10. เขียนร่างโครงการแนะแนวเพ่ือด าเนินงานต่อไป 

 

แผนปฏิบัติงานแนะแนว 

 งานแนะแนวต้องปฏิบัติกันตลอดท้ังปี ซึ่งลักษณะงานมีหลายด้าน หลายเรื่อง และเกี่ยวข้องกับ
บุคคลทุกฝ่าย การปฏิบัติงานจะเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการก าหนดเวลาการท างานออกมา
ชัดเจนในรูปแบบของ  การจัดปฏิทินแนะแนวตลอดปี การจัดท าโครงการปฏิบัติงานแนะแนว 

 1. ปฏิทินงานแนะแนวที่น าเสนอนี้เป็นแค่ตัวอย่างแนวความคิดในการจัดท ารายละเอียด 
ความเหมาะสม คงต้องขึ้นกับระดับศึกษา ขนาดหรือการบริหารการศึกษาในแต่ละสถาบัน 
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ตัวอย่างปฏิทินปฏิบัติงานแนะแนว ประจ าปีการศึกษา............................. 
โรงเรียน..............................................อ. ....................จ. ..................... 

 

ว.ด.ป. โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

19-23 พ.ค. โครงการปรับปรุ งและ
พัฒนางานแนะแนว 

1. เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนางานแนะแนวให้มี
เนื้อหาสาระมากขึ้น 

1.  ท า แ ผ น ก า ร ส อ น ก่ อ น
ล่วงหน้า 
2.  หา เกมส์และการแสดง
ต่างๆ มาให้นักเรียนได้ร่วมกัน
ท าบทบาทสมมุติ 
3. จัดป้ายสนเทศดึงดูดความ
สนใจของนักเรียน 

26-30 พ.ค. การส ารวจปัญหานักเรียน
ทุนการศึกษา 

1. เพ่ือทราบปัญหาที่
ของนักเรียน 

2. เพ่ือท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมคาบ
แนะแนว 

1. ออกแบบสอบถามแจก
ให้กับนักเรียนทุกคน 

2. ให้แสดงความคิดเห็นใน
ชั่วโมงกิจกรรมคาบแนะแนว 

2-6 มิ.ย. ทุนการศึกษา 1. เ พ่ือแนะแนวเรื่อง
ของทุ น การศึ กษาที่
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น 

ให้ทุน 

2. เพ่ือช่วยเหลือเรื่อง
ค่ า เล่ า เรี ยนของทาง
ผู้ปกครอง 

1. ประกาศหน้าเสาธง 
2. ติดป้ายประกาศ 

3. แนะน าเรื่องทุนการศึกษา
ในชั่วโมงสอนและโฮมรูม 

9-20 มิ.ย. ส า ร ว จ แ ล ะ จั ด เ ก็ บ
ระเบียนสะสม 

1. เ พ่ือทราบประวั ติ
การเรียนและประวัติ
ทางบ้านของนักเรียน 

2. เพ่ือรู้จักและเข้าใจ
ใ น ตั ว ข อ ง นั ก เ รี ย น   
มากขึ้น 

1. ใ ห้ ก ร อ ก แ บ บ ส า ร ว จ
ระเบียนสะสมของนักเรียน 

2. ส ารวจดูเอกสารต่างๆ ใน
ห้องแนะแนวว่ามีอะไรบ้าง 
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23-30 มิ.ย. จัดป้ายสนเทศ 1. เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

2. เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
รั บ ท ร า บ วิ ธี เ รี ย น ใ น
รูปแบบต่างๆ 

1. แจกเอกสาร 
2. จัดป้ายสนเทศ 

    2.1 ข้อมูลข่าวสาร 

    2.2 วิ ธี เ รี ยนในรูปแบบ
ต่างๆ 

1-11 ก.ค. บริการให้ค าปรึกษา 1. เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
สามารถที่จะน าปัญหา
ข อ ง ต น เ อ ง ม า ข อ
ค าปรึกษาได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนคิดว่า
ครูแนะแนวเป็นที่ปรึกษา
เรื่องต่างๆ ของนักเรียน
ได้ 

1. จัดห้องให้ค าปรึกษาเป็น
ส่วนตัวในห้องแนะแนว 

2. สร้างบรรยากาศให้เหมือน
บ้านของนักเรียนเอง 
3. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน
ทุกๆ เรื่อง 

14-18 ก.ค. ติดตามผลการเรียน 1. ทราบผลการเรียนของ
นักเรียน 

2. เ พ่ือทราบว่าขณะนี้
นักเรียนมีผลการเรียน
เป็นอย่างไรบ้าง 

1. ขอดูผลการเรียนจากครู
ประจ าชั้น 

2. ตรวจดูผลการเรียนแต่ละ
คนว่าดีขึ้นหรือต่ าลง 
3. สั ง เกตพฤติ กรรมในชม
เรียนวิชาต่างๆ 

21-31 ก.ค. รวบรวมข้อมูลอาชีพ
ต่างๆ 

1. เพ่ือให้นักเรียนทราบ
ข้ อมู ล เ กี่ ย ว กั บ อาชี พ
ต่างๆ ได ้

2. เพ่ือให้นักเรียนทราบ
ว่ า ต น เ อ ง ค ว ร จ ะ ไ ป
ประกอบอาชีพใด เมื่อจบ
การศึกษาไปแล้ว 

1. จัดป้ายสนเทศ 

2. สอบเรื่องอาชีพต่างๆ ใน
หลายๆ แง่มุมในคาบแนะแนว 

3. ให้ นั ก เ รี ยนแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ในอ าชี พต่ า ง ๆ  ที่
นั ก เ รี ย นอย าก จะ เ ป็ น ใ น
อนาคต 
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1-8 ส.ค. ก า ร เ รี ย น ต่ อ ข อ ง
สถาบันการศึกษาต่างๆ 

1. เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
จากสถาบันต่ า งๆ ที่
นั ก เ รี ยนอยากจะไป
เรียนต่อ 

2. เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
สามารถตัดสินใจว่าจะ
เรียนต่อที่ไหนดี 

1. แจกเอกสาร 

2. จัดป้ายสนเทศ 

    2.1 ข้อมูลข่าวสาร 

3. ค้นคว้าหาข้อมูลจากห้อง
แนะแนวในเรื่ องสถาบันที่
ตนเองอยากจะไปเรียนต่อ 

11-22 ส.ค. แนะแนวการเตรียมตัว
สอบในภาคเรียนที่ 1  

1. เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
เตรียมตัวสอบภาคเรียน
ที่ 1 ได้ 
2. เพ่ือเตือนให้นักเรียน
รู้ว่าถึงวันสอบแล้ว 

1. ติดป้ายประกาศตารางสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 1  

2. แนะน า เรื่ องการเตรียม
สอบในคาบแนะแนว 

3. หา ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เ ต รี ย ม ตั ว ส อ บ ม า เ ล่ า ใ ห้
นักเรียนฟัง 

25 ส.ค.-19 ก.ย. โ ค ร ง ก า ร เ ยี่ ย ม บ้ า น
นักเรียน 

1. เพ่ือทราบข้อมูลทาง
บ้านของตัวนักเรียน 

2. เ พ่ื อครู จ ะ ได้ รู้ จั ก
ผู้ปกครองของนักเรียน 

1. การนัดเวลาให้เรียบร้อยจะ
ได้ไปพบผู้ปกครองนักเรียนได้
ถูกต้อง 
2. ท าหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบล่วงหน้า 
3. ร่างแบบฟอร์ม หัวข้อที่จะ
ไปสั ง เ กตและบันทึ กก่ อน
ล่วงหน้า 
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22-30 ก.ย. โครงการจัดนิทรรศการ
อาชีพและหนังสือ 

1. เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
เรื่องอาชีพและหนังสือ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อตัวนักเรียนเอง 
2. เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
สามารถตัดสินใจว่าจะ
เลือกอาชีพใดดี 

1. แจกเอกสาร 
2. จัดป้ายสนเทศ 

2.1 ข้อมูลข่าวสาร 

3. ค้นคว้าหาข้อมูลจากห้อง
แนะแนวในเรื่องอาชีพและ
หนังสือที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนเองที่ห้องแนะแนว
และห้องสมุด 

1-31 ต.ค. แนะแนวการเตรียมตัว
สอบในภาคเรียนที่ 2 

1. เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
เตรียมตัวสอบปลาย
ภาคเรียนที่ 2 ได้ 
2. เพ่ือเตือนให้นักเรียน
รู้ว่าถึงวันสอบแล้ว 

1. ติดป้ายประกาศตารางสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 2 

2. แนะน า เรื่ องการเตรียม
สอบในคาบแนะแนว 

3. หา ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เ ต รี ย ม ตั ว ส อ บ ม า เ ล่ า ใ ห้
นักเรียนฟัง 

1-30 พ.ย. ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ทดสอบความสามารถทาง
วิชาการ 

1. เ พ่ื อ ท ร า บ ว่ า
นักเรียนมีความรู้ทาง
วิ ช า ก า ร ม า ก น้ อ ย
เพียงใด 

2. เ พ่ื อ ค รู จ ะ ไ ด้ น า
ข้อบกพร่องในการท า
ข้อสอบมาหาทางแก้ไข
ช่ ว ย นั ก เ รี ย น ใ ห้ ท า
ข้อสอบได้มากขึ้น 

1. ให้นักเรียนทดสอบความรู้
ทางวิชาการที่ครูแนะแนวได้
เตรียมมาไว้ให้ท าการทดสอบ 

2. แจ้ ง ค ะแนนที่ นั ก เ รี ย น
ทดสอบได้ว่าได้เท่าไร 

3. เสนอแนะแนวทางแก้ไขใน
การทดสอบให้ได้คะแนนดีขึ้น
กว่าเดิม 
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1-31 ม.ค. โครงการแนะแนวการศึกษา
ต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
สายสามัญและสายอาชีพ 

1. เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
เรื่องการศึกษาต่อและ
อาชีพจากนิทรรศการ
และหนั งสื อต่ างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อตั ว
นักเรียน 

2. ให้นักเรียนสามารถ
ตัดสิ น ใจว่ าจะ เลื อก
อาชีพใดดี 
 

1. แจกเอกสาร 

2. จัดป้ายสนเทศ 

2.1 ข้อมูลข่าวสาร 

3. ค้นคว้าหาข้อมูลจากห้อง
แนะแนวในเรื่องการศึกษา
และอาชีพต่างๆ ที่นักเรียน
สนใจที่ ห้ อ งแนะแนวและ
ห้องสมุด 

1-28 ก.พ. 1. ติ ดประกาศรั บสมั ค ร
นักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ชั้น ม. 1, ม. 4, ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน, 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม อู่ ต่ อ เ รื อ , 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

2. คัด เลื อกนั ก เรี ยน เ พ่ือ
ศึกษาต่ อ ในปี การศึ กษา 
2541 

1. เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
เตรียมตัวสอบแข่งขัน
เข้าเรียนในโรงเรียนที่
นักเรียนได้ตั้งใจเอาไว้ 
2. เพ่ือเตือนให้นักเรียน
รู้ ว่ าถึ งวันสมัครสอบ
แ ล ะ วั น ส อ บ ข อ ง
โรงเรียนที่นักเรียนไป
สมัครสอบ 

1. ติดป้ายประกาศตามบอร์ด
ในบริเวณโรงเรียนและห้อง
แนะแนว 

2. แนะน า เรื่ องการเตรียม
สอบในคาบแนะแนว 

3. หา ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เตรียมตัวสอบมาติดไว้ที่ห้อง
แนะแนว 

5 มี.ค. โ ค ร ง ก า ร ปั จ ฉิ ม นิ เ ท ศ
นักเรียน ม.1, ม. 4 

เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก
โรงเรียนและสถานที่
ต่างๆ ภายในโรงเรียน 

เพ่ือครูจะได้ท าความ
รู้จักกับผู้ปกครองของ
นักเรียนไว้ เผื่ อมีการ
ติดต่อประสานงานกัน
จะได้สะดวกขึ้น 

1. ให้ นั ก เ รี ยน เข้ า รั บก า ร
ปัจฉิมนิ เทศในวันก่อนเปิด
ภาคเรียน 

2. ใ น วั น ม อ บ ตั ว แ จ้ ง ใ ห้
ผู้ ป ก ค ร อ ง ท ร า บ ว่ า ใ ห้
ผู้ปกครองมาร่วมในวันปัจฉิม
นิเทศด้วยจะได้รับทราบเรื่อง
ต่างๆ 
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5-15 มี.ค. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนะแนวปีการศึกษา 2540 

1. เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายแนะ
แน ว ว่ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2540 ได้ปฏิบัติงาน
อะไรไปบ้างแล้ว และ
ควรจะท าอะไรเพ่ิมเติม
ในปีการศึกษาหน้านี้ 
2. เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น ผ ล    
ก า ร ส อ น ข อ ง ค รู      
แนะแนว 

ใ ห้ ฝ่ า ย บ ริ ห า ร แ ล ะ ฝ่ า ย
วิชาการท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายแนะแนว 
และประเมินผลการสอนของ
ครูแนะแนวตลอดทั้งปี 

 

การจัดท าโครงการปฏิบัติงานแนะแนว 

 ปฏิทินแนะแนวเป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้ที่รับผิดชอบงานแนะแนว สามารถรู้ทิศทางในการจะ
ท างาน ในรายละเอียดของการปฏิบัติงานจะต้องชัดเจนมากขึ้น ในรูปแบบของโครงการปฏิบัติงานแต่ละงาน 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่าโครงการนี้จัดท าเพ่ืออะไร ท าไมจึงต้องจัด จะจัดอย่างไร ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

 การเขียนโครงการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องควรประกอบด้วยหัวข้อ ต่อไปนี้ 
 1. ชื่อโครงการ 

 2. หลักการและเหตุผล (อ้างเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจัด) 
 3. วัตถุประสงค์ 
 4. เป้าหมาย 

 5. วิธีและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 6. ระยะเวลาและสถานที่ 
 7. วันที่ด าเนินการ 
 8. รับผิดชอบโครงการ 

 9. งบประมาณ 

 10. การประเมินผล 
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 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการจัดโครงการงานแนะแนวบางเรื่องพอเป็นแนวทาง 
 ชื่อโครงการ  โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันรัฐบาลรณรงค์ให้การศึกษาเยาวชน ให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้นจากระดับประถมศึกษา
เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และส่งเสริมให้เยาวชนเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในสายสามัญและสายอาชีพ ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองบางส่วนยัง  

ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อมูลข่าวสารและแนวทางการเลือกศึกษาต่อให้เหมาะสม จึงเห็นควร
จัดการบริการสนเทศแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ เพ่ือส่งเสริม 

ให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีและเห็นความส าคัญของการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและเห็นความส าคัญของการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมต่อไป 

 2. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 

 3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร แนวทางการเลือกศึกษาต่อให้เหมาะสมกับตนเอง 
 4. เพ่ือณรงค์ให้นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 

 เป้าหมาย 

 1. เป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและเห็นความส าคัญของการศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมากยิ่งขึ้น 

 2. เป็นการช่วยให้นักเรียนเข้าใจสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

 3. เป็นการช่วยให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น 

 4. เป็นการช่วยรณรงค์ให้นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพมากยิ่งขึ้น 

 วิธีและข้ันตอนการด าเนินงาน 

 1. จัดประชุมผู้รับผิดชอบในงานแนะแนว เพ่ือปรึกษาหารือวางแผนจัดท าโครงการ 

 2. จัดท ารายละเอียดของโครงการ 

 3. ด าเนินงานตามโครงการ 

 4. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการให้บริการสนเทศและแนะแนวการศึกษาต่อ 

 5. เชิญวิทยากรจากสถาบันต่างๆ ร่วมบรรยาย 
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 6. ติดตามผลและประเมินผล 

 7. สรุปรายงานผล 

 สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียน.....................ต าบล.......................อ าเภอ.............จังหวัดอุดรธานี  
 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 วันที่..............กรกฎาคม  พ.ศ.................... – วันที่...............กันยายน พ.ศ.................. 
 วันที่ด าเนินการ 
 วันที่...............กันยายน พ.ศ.................. เวลา......................ถึง.......................  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 .................................................................... 
 ผู้รับผิดชอบต่างๆ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

  1.1 …………………………………………. ประธานโครงการ 

  1.2 …………………………………………. รองประธาน 

  1.3 …………………………………………. กรรมการ 
  1.4 …………………………………………. กรรมการ 
  1.5 …………………………………………. กรรมการและเลขานุการ 
  1.6 …………………………………………. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์ โรงเรียน วิทยากร และคณะท างานฝ่ายต่างๆ 

 2. ฝ่ายวิชาการ 

  2.1 …………………………………………. 
  2.2 …………………………………………. 
  2.3 …………………………………………. 
  2.4 …………………………………………. 
  มีหน้าที่ วางแผนปรึกษาหารือ วางโครงการจัดการประชุม เตรียมเอกสาร ก าหนดการ 
หนังสือเชิญแขกร่วมงาน จัดการประชุม รวบรวมข้อมูลข่าวสาร จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่ม ติดต่อ
ประสานงานกับอาจารย์ วิทยากรร่วมบรรยาย 
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 3. ฝ่ายนิทรรศการ อาคารสถานที่ 
  3.1 …………………………………………. 
  3.2 …………………………………………. 
  3.3 …………………………………………. 
  3.4 …………………………………………. 
  3.5 …………………………………………. 
  มีหน้าที่ เตรียมการจัดหาข้อมูล รูปแบบ ลักษณะเด่นให้เป็นที่สนใจของผู้เข้าชม พร้อมทั้ง
รับผิดชอบในการติดต่อสถานที่ จัดท าเวที โดยให้มีความพร้อมก่อนด าเนินงาน 

 4. ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

  4.1 …………………………………………. 
  4.2 …………………………………………. 
  4.3 …………………………………………. 
  4.4 …………………………………………. 
  มีหน้าที่ ดูแลจัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอ พร้อมบริการให้ความสะดวกต่างๆ 

 5. ฝ่ายปฏิคม 

  5.1 …………………………………………. 
  5.2 …………………………………………. 
  5.3 …………………………………………. 
  5.4 …………………………………………. 
  มีหน้าที่ ต้อนรับและบริการคณะผู้เข้าเยี่ยมชมในงานนิทรรศการครั้งนี้ 
 6. ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ 
  6.1 …………………………………………. 
  6.2 …………………………………………. 
  6.3 …………………………………………. 
  6.4 …………………………………………. 
  มีหน้าที่ จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งหนังสือ และแผ่นป้ายผ้าหรือจัดท าแผ่นพับ 
เพ่ือให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เห็นความส าคัญในการจัดบริการสนเทศในครั้งนี้ 
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 7. ฝ่ายพิธีกร 
  7.1 …………………………………………. 
  7.2 …………………………………………. 
  มีหน้าที่ ด าเนินรายการในการจัดงานให้เป็นไปตามขั้นตอน และส่งเสริมการจัดงานในครั้งนี้ 
เพ่ือให้ผู้เข้าชมเห็นความส าคัญอย่างดียิ่ง 
 8. ฝ่ายประเมินผล 

  …………………………………………. 
  …………………………………………. 
  มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมินโครงการเพ่ือหาสภาพปัญหา และความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชม 
แล้วรวบรวมผลจากแบบสอบถาม เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงต่อไป 

 งบประมาณ 

 ค่าวัสดุ 5,000 บาท 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนมีเจตคติที่ดี และเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
มากยิ่งขึ้น 

 นักเรียนสามารถเข้าใจสภาพและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

 นักเรียนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแนวทางการเลือกศึกษาต่อที่เหมาะสมกับตนเอง 
 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสาย
อาชีพมากขึ้น 

 การประเมินผล 

 ประเมินผลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ 

 ประเมินผลจากการออกแบบสอบถามครูนักเรียน 

 ประเมินผลจากการท างานร่วมกัน 
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บุคลากรในการแนะแนว 

 ในการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน นอกจากเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการแนะแนวแล้ว ผู้บริหารคือ 
ตัวจักรส าคัญในการจัดการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน กล่าวกันว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวใน
การจัดบริการแนะแนวนั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้มี
อ านาจในการควบคุม และบริหารกิจการต่างๆ ภายในโรงเรียน ถ้าผู้บริหารมีความเข้าใจและสนใจในเรื่อง
การแนะแนว การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนจะด าเนินไปด้วยความส าเร็จ แต่ก็มิได้หมายความว่า ล าพัง
ผู้บริหารโรงเรียนแต่เพียงคนเดียวจะท าให้งานแนะแนวในโรงเรียนประสบผลส าเร็จได้ จะต้องมีครูแนะ
แนวเป็นผู้รู้วิธีการและด าเนินการโดยตรง และด้วยความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนของโรงเรียนด้วย 

 เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่ส าคัญคนแรกที่จะจัดบริการแนะแนวขึ้นในโรงเรียน 
ฉะนั้นผู้บริหารควรจะมีลักษณะต่อไปนี้ 
 1. มีความสนใจและมีความเข้าใจในเรื่องการแนะแนวพอสมควร โดยเห็นว่าการแนะแนวเป็น
สิ่งที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อการพัฒนาคนของชาติ 
 2. เข้าใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวเด็ก ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถตามความถนัดและความสนใจ 

 3. เข้าใจในเรื่องบริหารการแนะแนวและการจัดบุคลากรแนะแนว โดยการจัดการแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติและบุคลิกภาพดี ให้ได้รับการฝึกฝนอบรมเกี่ยวกับการแนะแนว อีกทั้งจัดหาเครื่องพัสดุ
ครุภัณฑแ์ละเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น จัดหาห้องส าหรับท าเป็นห้องแนะแนว 

 4. ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
อย่างทั่วถึงกัน เพราะครูแนะแนวไม่มีอ านาจในทางบริหาร มีแต่การขอร้องและขอความร่วมมือจากบุคคล
อ่ืนๆ ในโรงเรียนเท่านั้น ฉะนั้นในบางครั้งและบางกรณีผู้บริหารจะต้องสั่งการหรือใช้อ านาจทางบริหาร
ช่วยสนับสนุนการท างานของครูแนะแนว 

 5. ช่วยเหลือสนับสนุนในกิจการอ่ืนๆ แก่ครูแนะแนว เช่น งบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในการจัด 
บริการแนะแนว การติดต่อกับหน่วยงานอ่ืนหรือการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากร
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจในกิจการต่างๆ ที่เก่ียวกับบริการแนะแนวในโรงเรียน 

 ดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลส าคัญยิ่งในการจัดบริการแนะแนวของ
โรงเรียน และการแนะแนวในโรงเรียนมีลักษณะการท างานเป็นทีม นั่นคือต้องได้รับความร่วมมือจากครู
ทุกคนในโรงเรียน ถ้าจะเปรียบเทียบการแนะแนวเสมือนการเล่นฟุตบอลเป็นทีม ผู้บริหารเปรียบเสมือน
ผู้จัดการทีม มีหน้าที่ดูแลควบคุมส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมของตนมีสมรรถภาพแข็งแกร่ง โดยคอยรับฟัง
ข้อเสนอของกัปตันทีม 
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 ครูแนะแนว คือ กัปตันทีม มีหน้าที่ในการวางแผนการเล่น และควบคุมให้การเล่นฟุตบอลของ 
ลูกทีมทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการร่วมมือและประสานงานกันอย่างแท้จริง 
 ครูทุกคน คือ ผู้เล่นแต่ละในทีม มีหน้าที่ในการเล่นและประสานงานกับกัปตันทีมอย่างดีที่สุด 
เหมือนกับการเล่นฟุตบอล เราคงสังเกตได้ ถ้าทีมฟุตบอลทีมใดที่ขาดผู้จัดการหรือผู้ควบคุมทีมแล้ว  
ทีมฟุตบอลนั้นก็ไม่อาจด าเนินไปด้วยความราบรื่น หรือถ้าผู้จัดการทีมไม่สนใจเอาใจใส่ในการเล่นฟุตบอล 
ก็ต้องประสบความล้มเหลวอย่างง่ายดายเหมือนกัน 

 การบริการงานแนะแนวในโรงเรียน เป็นงานที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากครูทุกคนใน
โรงเรียน ภายใต้การด าเนินการของผู้บริหารในโรงเรียน โดยมีครูแนะแนวเป็นผู้สันทัดจัดเจนในเรื่องนี้ท า
หน้าที่โดยเฉพาะ ฉะนั้นจะได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่างๆ ในการแนะแนวดังต่อไปนี้ 
 

บทบาทของครู 

 1. ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการสนับสนุนส่งเสริมนโยบายการจัดและด าเนินงาน 

แนะแนวในโรงเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับงานแนะแนวได้เป็นอย่างดี 
 2. ช่วยส่งเสริมในเรื่องการปรับตัวของนักเรียน และยอมรับในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ช่วยให้นักเรียนรู้และยอมรับว่าแต่ละคนมีคุณค่าในตัวเองตามลักษณะของเขา และมีความเข้าใจตัวเอง
และสิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่ฝ่ายแนะแนวจัดขึ้น เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
นักเรียนเพือ่จะลงในระเบียนสะสมกิจกรรมประจ าห้องเรียนหรือบริการสนเทศ 

 4. จัดส่งนักเรียนที่มีปัญหาไปรับบริการให้ค าปรึกษา 
 5. ติดต่อกับผู้ปกครองเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทางบ้านและโรงเรียน 

 6. สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การศึกษาและสังคมในเนื้อหาวิชาต่างๆ หรือแนะน า 
สนับสนุนให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลเหล่านี้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ 

 7. เป็นที่ปรึกษาและให้ความอบอุ่นแก่นักเรียนที่ตนสอนและรับผิดชอบ ให้เด็กนักเรียน 

มีทัศนคติที่ดีต่อบริการแนะแนว และสนับสนุนให้นักเรียนมารับบริการแนะแนว 
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บทบาทของบรรณารักษ์ 
 1. ช่วยจัดหาเอกสารทางด้านบริการสนเทศส าหรับนักเรียนเกี่ยวกับความรู้และรายละเอียดต่างๆ 
ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการปรับปรุงตัวของสังคมของนักเรียนตลอดจนความรู้ในเรื่อง
ทั่วๆ ไป ควรจะจัดมุมหนึ่งในห้องสมุดให้เป็นมุมแนะแนว 

 2. แนะน าให้เด็กรู้จักวิธีการใช้ห้องสมุด ตลอดจนการค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด รวมทั้ง 

การรู้จักเลือกหนังสืออ่านและให้มีนิสัยในการท างานอย่างถูกต้องและเรียบร้อย ตลอดจนมารยาทและ  

ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าท างานในห้องสมุด 

 3. จัดป้ายนิเทศหรือนิทรรศการเกี่ยวกับการอาชีพการศึกษาต่อ 

 4. แจ้งให้คณะครูทราบเมื่อมีหนังสือ วารสาร และเอกสารใหม่ๆ ในห้องสมุด 

 5. รวบรวมรายการวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
หรือชีวิตประจ าวันของนักเรียน มาติดไว้ที่ป้ายประกาศในห้องสมุดหรือห้องเรียน 

 

บทบาทของพยาบาล 

 สุขภาพเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยเฉพาะวัยที่ก าลังเรียน ฉะนั้นพยาบาลในโรงเรียนที่
โดยทั่วไปจะเรียกว่า ครูพยาบาล จึงสามารถช่วยให้บริการดังนี้ 
 1. ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแก่นักเรียนในด้านการรักษาสุขภาพอนามัย ให้เป็นผู้มีพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ 
 2. ให้การรักษาพยาบาลแก่นักเรียนที่ เจ็บไข้ได้ป่วย ตลอดจน ชี้แนวทางส่งต่อไปรักษา 
ที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการทางประสาทและติดยา 
 3. ประสานงานการตรวจสุขภาพจากบุคลากรภายนอกโรงเรียน และบันทึกผลการตรวจใน
ระเบียนสุขภาพ 

 

บทบาทของนักแนะแนว 

 เป็นผู้มีบทบาทต่อบริการแนะแนวโดยตรง มีบทบาทดังนี้ 
 1. จัดบริการแนะแนวให้แก่นักเรียน 

 2. ประสานงานกับผู้บริหาร 

 3. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียน 

 4. ประสานงานกับผู้ปกครอง 
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 5. ประสานงานกับสนถาบันและบุคคลในชุมชน 

 6. การประเมินผลงานแนะแนวและการวิจัย 

 คุณสมบัติ 
 ลักษณะนิสัย 

 1. มีความกระตือรือร้นในการท างานและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 2. มีความเสียสละให้ความเป็นกันเองกับคนทุกคน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนยิ่งกว่าผู้อื่น 

 3. มีความจริงใจไม่เสแสร้งเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ยอมรับว่าทุกคนมีค่า และสามารถเก็บ
ความลับได้ สิ่งเหล่านี้ส าคัญมากในการก่อให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับบริการและบุคคลอื่น 

 4. มีสุขภาพดี คือ ปรับตัวได้ดี มีอารมณ์มั่นคง ยอมรับตนเองและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 

สิ่งบกพร่อง และสามารถเผชิญปัญหาต่างๆ อย่างฉลาด 

 5. มีความเมตตา ชอบช่วยเหลือคนอ่ืน 

 6. เป็นผู ้ไวต่อความรู ้สึกและความต้องการของบุคคลอื่น สามารถเข้าใจความรู ้สึกและ  

ความต้องการของบุคคลอื่น 

 7. มีความเยือกเย็น สุขุมละเอียดรอบคอบ 

 8. มีความสามารถในการปรับตนให้สมกับวุฒิภาวะของตน และมีจิตใจกว้างขวาง สามารถ
ยอมรับตนเองและพร้อมที่จะแก้ไขตนเอง 
 9. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อคนทุกคน มองคนในแง่ดีมากกว่าในแง่ร้าย มีการตัดสินใจ 

ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
 10. มีความรับผิดชอบสูง มีความสนใจกว้างขวาง พยายามปรับปรุงงานในหน้าที่ของตนให้  
ดียิ่งๆ ขึ้นอยู่เสมอ 

 ความรู้ 
 งานแนะแนวเป็นวิชาชีพ ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ต้องได้รับการศึกษาโดยเฉพาะ หรือผ่านการ
อบรมได้ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรทางการแนะแนว หรือมีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยา 
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จรรยาบรรณของนักแนะแนวสหรัฐอเมริกา 
 วิชาชีพแนะแนวและให้ค าปรึกษา เป็นวิชาชีพที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคน และได้รับ
การยอมรับว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพนี้จะต้องมีจรรยาบรรณส าหรับ
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน เพ่ือจะได้ใช้วิชาชีพให้ถูกต้องเหมาะสม 

 จรรยาบรรณของนักแนะแนวซึ่งสมาคมแนะแนวแห่งสหรัฐอเมริกาก าหนดขึ้นมีดังนี้ (วัชรี ทรัพย์มี, 
2531: 130) 

 นักแนะแนวจะต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของผู้รับบริการโดยไม่กระท าการใดๆ ที่จะก่อให้เกิด
อันตรายแก่ผู้รับบริการ 

 นักแนะแนวจะต้องรักษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้รับบริการไว้เป็นความลับในกรณีที่นักแนะแนว
ต้องปรึกษากับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือหาทางช่วยเหลือผู้รับบริการจะต้องปกปิดหลักฐานแสดงตัวผู้รับบริการ
นั้น เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ ชื่อบิดา มารดา 

 ถ้านักแนะแนวต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการไปเผยแพร่ เช่น น าไปยกตัวอย่างประกอบ 

การอบรมการแนะแนว แก่บุคลากรในโรงเรียนหรือน าไปประกอบการสอน การเขียนบทความจะต้อง 

ตัดหลักฐานแสดงตัวนักเรียนผู้นั้นออก 

 ถ้าปัญหาของผู้รับบริการอยู่นอกขอบข่ายบริการแนะแนว นักแนะแนวควรจะส่งตัวนักเรียน  

ผู้นั้นไปรับบริการจากบุคลากรอ่ืน เช่น แพทย์ จิตแพทย์ นักกฎหมาย แต่ก่อนจะส่งตัวนักเรียนไปจะต้อ ง
ให้เจ้าตัวยินยอม และจะต้องชี้แจงให้นักเรียนผู้นั้นทราบขอบข่ายที่บุคลากรเหล่านั้นจะช่วยเขาได้ 
 เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้รับบริการในการที่จะเลือกตัดสินใจด าเนินชีวิตของตนเอง 
นักแนะแนวจะเป็นผู้ช่วยให้บุคคลรู้จักตนเองและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น เพ่ือผู้รับบริการจะได้ตัดสินใจเลือก
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้แนะแนวจะไม่เป็นผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจแก่ผู้รับบริการ 

 นักแนะแนวจะต้องช่วยเหลือผู้รับบริการให้พัฒนาจนถึงขีดสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 นักแนะแนวพึงสละเวลาให้แก่งานแนะแนวอย่างเต็มที่ แม้ว่าบางครั้งจะต้องใช้เวลานอกเหนือเวลา
ปฏิบัติงานตามปกติ เช่น การสละเวลาไปเยี่ยมบ้านนักเรียน สัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
 นักแนะแนวจะต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมตามขอบข่ายศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
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จรรยาบรรณของนักแนะแนวไทย 

 เนื่องจากประเทศไทยมีนักแนะแนว ซึ่งมีคุณสมบัติแต่ละประสบการณ์ของการฝึกอบรมที่แตกต่าง
กัน ท างานอยู่ในโรงเรียน จรรยาบรรณส าหรับนักแนะแนวก็จ าเป็นและควรจะก าหนดไว้อย่างกว้างๆ สั้น 
และชัดเจน เพ่ือผู้ประกอบวิชาชีพนี้จะได้เกิดความเข้าใจ ยอมรับและน าเป็นเครื่องน าทางในการปฏิบัติ 
(จ าเนียร ช่วงโชติ, 2524: 206) ได้เสนอจรรยาบรรณของนักแนะแนวไทยไว้ ดังนี้ 
 นักแนะแนวจะต้องยอมรับ เคารพในหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือรักษาและส่งเสริมสวัสดิภาพ 
และผลประโยชน์ของผู้มารับบริการ ไม่ว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 

 นักแนะแนวจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนสัมพันธภาพทางการให้ค าปรึกษา 

ที่เก่ียวกับผู้มารับบริการไว้เป็นความลับ และมีวิจารณญาณอันดีในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้น 

 นักแนะแนวจะต้องเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้มารับบริการในการที่จะเลือกตัดสินใจ
แก้ปัญหาและด าเนินชีวิตของตนเอง 
 นักแนะแนวจะต้องประพฤติตนในกรอบของวัฒนธรรม และเหมาะสมตามขอบข่ายของศีลธรรม
จรรยาอันดีงาม 

 นักแนะแนวควรตระหนักในหน้าที่และขอบข่ายของความสามารถของตนที่มีอยู่ในการ
ปฏิบัติงาน ถ้านอกเหนือความสามารถของตน ควรส่งผู้มารับบริการไปรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญทีเ่กี่ยวข้อง 
 นักแนะแนวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใจ เสียสละกอปรด้วยคุณธรรมต่อ  

การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
 นักแนะแนวจะต้องยึดมั่นในหลักวิชาการ เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ รักษามาตรฐานการ
ประกอบอาชีพแนะแนวให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ 

 

จรรยาบรรณของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

 จรรยาบรรณของครูแนะแนว สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย ไดประกาศใชจรรยาบรรณ
วิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว สมาคมแหงประเทศไทย เพื่อใหวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนวในประเทศไทย
มีมาตรฐานคุณภาพ ผูปฏิบัติงานมีคุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ สมาคมแนะแนวซึ่งเปนสมาคมวิชาชีพ  
จึงไดประกาศใช จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนววามี 9 ขอ ดังนี้  
 จรรยาบรรณข้อที่ 1 ใหบริการดวยความเต็มใจ โดยค านึงถึงความแตกตางระหวางบคคล 

ผูปฏิบัติงานใหบริการทางจิตวิทยาการแนะแนว ใหบริการด้วยความเสียสละและอุทิศตนอยางเต็ม 

ความสามารถ โดยค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ทางดานรางกาย อารมณ สังคมและ สติปญญา  
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 จรรยาบรรณขอที่ 2 ยอมรับและศรัทธาในวิชาชีพ จิตวิทยาการแนะแนวและเปนสมาชิก 

ที่ดีขององคกรวิชาชีพ ผูปฏิบัติงานใหบริการทางจิตวิทยาการแนะแนว มีเจตคติที่ดีเห็นคุณคาใน วิชาชีพ
จิตวิทยาการแนะแนวและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ โดยการแสดงออกดวยความชื่นชม 20 วา 
เปนอาชีพที่มีเกียรติ มีความส าคัญและจ าเปนตอสังคม รวมทั้งปกปองเกียรติภูมิของวิชาชีพ จิตวิทยา 
การแนะแนว เขารวมกิจกรรมและสนับสนุนองคกรวิชาชีพจิตวิทยาแนะแนว  

 จรรยาบรรณขอที่ 3 เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหก าลังใจแกผูรับบริการ ดวยความ บริสุทธิ์
ใจโดยเสมอหนา ผูปฏิบัติงานใหบริการทางจิตวิทยาการแนะแนว เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมใหก าลังใจ
แกผูรับบริการโดยสนองตอความตองการความถนัดความสนใจอยางจริงใจ ดวยความเห็นอกเห็นใจโดย
ค านึงถึงสิทธิพ้ืนฐานของผูรับบริการอยางเทาเทียมและปรารถนาที่จะ ใหผูรับบริการ พัฒนาไดอยางเต็ม
ศักยภาพ  

 จรรยาบรรณขอที่ 4 มีวิสัยทัศนและพัฒนาตนเองดานวิชาชีพใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  
ของโลก ผูปฏิบัติงานใหบริการทางจิตวิทยาการแนะแนว มีความสนใจใฝรูศึกษาคนควา ริเริ่ม สรางสรรค
เสริมสรางความรูใหทันสมัย ทันเหตุการณ ทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี  
 จรรยาบรรณขอที่ 5 ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว เปนผูปฏิบัติงาน 

ใหบริการทางจิตวิทยาการแนะแนว ปฏิบัติงานโดยอาศัยความรูทักษะและประสบการณที่ไดรับ การฝกฝน
ตามหลักวิชาการ จากสถาบันหรือองคกรวิชาชีพที่มีการรับรองอยางเปนทางการ  

 จรรยาบรรณขอที่ 6 รักษามาตรฐานและรับผิดชอบตอการประกอบวิชาชีพจิตวิทยา การแนะแนว 
ผูปฏิบัติงานใหบริการทางจิตวิทยาการแนะแนว สามารถรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพไวในระดับสูงเสมอ และรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  

 จรรยาบรรณขอที่ 7 ยุติการใหบริการที่นอกเหนือความสามารถของตนและสงตอไปยัง บุคคล 

ที่เหมาะสม ผูปฏิบัติงานใหบริการทางจิตวิทยาการแนะแนวตองหยุดการใหบริการเมื่อ ประเมินสถานกา
รณแลวพบวาการใหบริการนั้นอยูนอกเหนือความสามารถของตน และสงผูรับบริการ ไปยังบุคคลที่มี 
ความเหมาะสม หรือตามความประสงคของผูรับบริการ  
 จรรยาบรรณขอที่ 8 รักษาความลับของผูรับบริการและผูเกี่ยวของเวนแตไดรับการยินยอม 

จากผูรับบริการ ผูปฏิบัติงานใหบริการทางจิตวิทยาการแนะแนวตองไมเปดเผยความลับซึ่งเปน ขอมูลของ
ผูรับบริการและผูที่เก่ียวของ หากจ าเปนจะตองน าขอมูลไปใช ตองไดรับการยินยอมจาก ผูรับบริการ  
 จรรยาบรรณขอที่ 9 เคารพสิทธิและไมแสวงหาผลประโยชนจากผูรับบริการผูปฏิบัติงาน 

ใหบริการทางจิตวิทยาการแนะแนวตองใหขอมูลที่จ าเปนแกผูรับบริการ เพื่อใหผูรับบริการทราบ สิทธิและ
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ผลที่อาจไดรับจากการรับบริการรับฟงความคิดเห็นและการตัดสินใจของผูรับบริการและ ไมกระท าการใดๆ 
อันเปนการแสวงหาผลประโยชนจากผูรับบริการ 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแนะแนว 

 ชลกร ศรีขจรกิจ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทครูแนะแนวในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาบทบาทครูแนะแนวที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคลากรฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 5 ฝ่าย ได้แก่ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว นักเรียน
และเครือข่ายผู้ปกครองโดการสุ่มแบบเจาะจง มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือการวิจัย ได้แก่
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการการสนทนากลุ่มและการรวบรวมเอกสาร เพ่ือศึกษาบทบาทครูแนะแนวในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 1. บทบาทครู
แนะแนวในการด าเนินงานและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  2. บทบาทของครูแนะแนวที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรฝ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แล้วท าการตรวจสอบ
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วสามารถสรุปผลการวิจัยได้เป็น 2 ประเด็นคือ ด้านการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ครูแนะแนวมีบทบาทในการสนับสนุนข้อมูล เทคนิค วิธีการ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมใน การส่งพัฒนา ป้องกัน แก้ไขและด าเนินการส่งต่อทั้งภายในและภายนอก
ประเด็นด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูแนะแนวมีความเข้าใจใน
บทบาทของตนในการเป็นส่วนส าคัญในการประสานการด าเนินการร่วมกับบุคคลากรที่เกี่ยวข้องโดยใช้
วิธีการเน้นการท างานแบบเป็นทีมแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือต่อยอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือดูแลนักเรียนร่วมกันของผู้ที่ด าเนินงาน 

 ณัฐนันท์ ยอดธนันชัย (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกับการแนะแนว
การศึกษา อาชีพชีวิตและสังคม การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะ 

การจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกับการแนะแนวการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม การศึกษาครั้งนี้ได้เลือก
ชุมชนที่มีการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่แก้ไขปัญหา และส่งเสริมการศึกษาอาชีพ ชีวิตและสังคมให้กับ
ชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่น ระดับอ าเภอของจังหวัด
เชียงใหม่ ผู้ศึกษาเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง โดยการสนทนากลุ่มการสัมภาษณ์ 
การสังเกตแล้วน าข้อมูลที่ได้ไปท าการแยกแยะ วิเคราะห์และ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของข้อมูล 
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ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กับการแนะแนวการศึกษาอาชีพชีวิตและสังคม 
ท าให้ประชาชนในชุมชนมีศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นสถานที่เสริมสร้างโอกาสให้กับ
การเรียนรู้  ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยากร ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้โดยวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง 
 ศราวณี ศรีพ้ัว  (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงาน
แนะแนวในโรงเรียนในศูนย์อ านวยการเครือข่ายภูพานทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน  
ในศูนย์อ านวยการเครือข่ายภูพานทองสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้  ครูมีการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนในเครือข่ายภูพานทองตาม
ความคิดเห็นของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมีภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ครูมีเพศต่างกัน มีการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน ในศูนย์อ านวยการ
เครือข่ายภูพานทอง ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 มีภาพรวมรายด้านไม่แตกต่างกัน  ครูมีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีการบริหารงานแนะ
แนวในโรงเรียนในศูนย์ 
 

สรปุ 

 การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนเป็นกระบวนการท างานด้านการแนะแนวในสถานศึกษา 
และนอกสถานศึกษา ซึ่งการบริหารงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพนั้น  จะต้องอาศัยความร่วมมือของ
บุคคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญของการด าเนินงานด้านการ
แนะแนว การบริหารงานแนะแนวควรจัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการแนะแนว นั่นคือ การป้องกัน
ปัญหา การแก้ไขปัญหา  และการส่งเสริมพัฒนา คลอบคลุมทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ซึ่งการบริหารงานแนะแนวได้ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  โดยเน้นไปที่การพัฒนา
ผู้เรียน ครูแนะแนว ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแนะแนว และ 

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การบริหารงานแนะแนวจะประสบความส าเร็จจะต้องมี
แผนปฏิบัติงานและโครงการที่จะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  โดยครูแนะแนวจะต้องมีจรรยาบรรณ
ของนักแนะแนว  ทั้งนี้เพื่อการบริหารงานแนะแนวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 

 

 1. จงวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ว่ามีกลยุทธ์อะไรบ้าง และแต่ละกลยุทธ์
ด าเนินการอย่างไร 
 2. หากนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท างานแนะแนวโดยเฉพาะการจัดแนะแนวการศึกษาต่อ 
ท่านคิดจะด าเนินการอย่างไรให้เขียนโครงการมาอย่างละเอียด 

 3. ให้นักศึกษาจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานแนะแนว ตลอดทั้งปีการศึกษา  โดยก าหนด
โครงการกิจกรรมมาให้ละเอียด 

 4. นักศึกษาคิดว่าครูแนะแนวที่มีมาตรฐานควรมีคุณสมบัติอย่างไร 
 



 

 

บทท่ี 6 

ระบบโฮมรูม (Home Room) 

 

 

 อาจารย์ที่ปรึกษาหรือบางทีเราก็เรียกว่า อาจารย์โฮมรูมหรืออาจารย์ประจ าชั้น แล้วแต่ควรจะ
ถนัดเรียก หรือใช้ค าในปัจจุบันโรงเรียนมัธยมมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมซึ่งจะมีอาจารย์โฮมรูมรับผิดชอบ  
1 หรือ 2 ห้องเรียน บางโรงเรียนจัดอาจารย์โฮมรูม 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องเรียน ซึ่งนักเรียนในห้องมีประมาณ 
40-50 คน นั่นก็หมายความว่า อาจารย์โฮมรูมหนึ่งท่านรับผิดชอบนักเรียน 10-50 คน ซึ่งก็เหมาะสมกับ
สภาวะของอาจารย์โฮมรูม เพราะยังมีงานด้านการสอนและงานบริการอ่ืนๆ ที่ต้องรับผิดชอบด้วย 

 ภารกิจของอาจารย์โฮมรูมมีความส าคัญและยิ่งใหญ่มาก เพราะนักเรียนเป็นร้อยๆ พันๆ ที่เดิน
เข้ามาสู่สถาบันศึกษา คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีค่าสูงสุดในการพัฒนาประเทศ และทรัพยากรจะมีคุณค่าได้
ประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ต่อเมื่อได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง นักเรียนก็เปรียบเสมือนอัญมณีนานาชนิดที่ 
รอการเจียรนัย บางชนิดมีคุณค่าแต่เจอช่างเจียรนัยไม่ดีก็ราคาตก ฉะนั้นอาจารย์โฮมรูมจะต้องเข้าใจ
คุณค่าและภารกิจที่ส าคัญของตนเอง โดยหากเป็นช่างเจียรนัยจะต้องรู้จักพลอยต่างชนิดต่างราคาให้มี
คุณค่า เด็กๆ ที่เข้ามาในสถาบันการศึกษา มาจากพันธุ์ต่างๆ กัน มีพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูไม่เหมือนกัน 
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ก็ย่อมมีความแตกต่างกันด้วย อาจารย์โฮมรูมสามารถ
ที่จะท าให้ความแตกต่างนี้ พัฒนาให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งสามารถผสมผสาน
ความแตกต่างนี้ ให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมโฮมรูมเป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว เขาเห็นคุณค่าของโฮมรูมที่จะช่วย
ให้เด็กรู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน และปรับตัวได้ในสังคมอย่างมีความสุข ในประเทศตะวันตกบางประเทศเห็น
ความส าคัญของโฮมรูมมาก ถึงกับตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วย ศึกษาธิการ ผู้แทนครู  
แนะแนว ผู้แทนครูโฮมรูม และอาจารย์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยต่างๆ ท าหน้าที่ร่างหัวข้อโฮมรูมขึ้นส าหรับ
จัดตลอดทั้งปี ทุกระดับชั้น และน าหัวข้อเหล่านั้นออกใช้ในโรงเรียนทั่วไป พอสิ้นปีก็มีการประเมิน
ระดับชั้น และน าหัวข้อเหล่านั้นออกใช้ในโรงเรียนทั่วไป พอสิ้นปีก็มีการประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น 

 ในประเทศไทยโรงเรียนต่างๆ มีการจัดให้มีอาจารย์โฮมรูมทุกระดับ ในระดับประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษาบางแห่งก็เรียกว่า อาจารย์ประจ าชั้นหรืออาจารย์โฮมรูมนั่นเอง ปัญหาที่พบกันในปัจจุบันก็คือ 
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บางแห่งที่จัดระยะโฮมรูมเข้าในตารางสอนด้วย เรียกว่าในหนึ่งสัปดาห์จะมีโฮมรูม  1 คาบ หรือบางแห่ง 
ก็จะใช้เวลาแล้วแต่สะดวกในแต่ละวันประมาณ 15 ถึง 20 นาที เวลาโฮมรูมนั้นบ่อยครั้งจะพบว่า อาจารย์
โฮมรูมไม่ทราบว่า จะพูดอะไรกับนักเรียนดี บางท่านเข้าไปถามว่าใครมีปัญหาอะไรไหม ไม่มีก็เลิกกันคน
ไทยส่วนใหญ่ปฏิเสธการมีปัญหา เพราะเราไม่ค่อยทราบว่าตัวปัญหาคืออะไร เราเคยชินกับสถานการณ์นั้นๆ 
จนไม่คิดว่าเป็นปัญหา ตัวอย่างเช่น นักศึกษาคนหนึ่งที่ได้รับทุนในสถาบันการศึกษา พอปีต่อมาก็ติดต่อ 

ขอทุนอีก ผู้เขียนก็บอกว่านโยบายของสถาบันในการให้ทุนก็เพ่ือบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เราไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด นักศึกษาก็บอก “อาจารย์ทราบว่าพ่อผมเสีย แม่ผมหาเลี้ยงลูกคนเดียวตั้ง  
5 คน” ดิฉันก็ว่า “ครูทราบ เธอถึงได้ทุนเมื่อปีที่แล้วไงคะ และก็มีหลายๆ คน เขามีปัญหาคล้ายคลึงกันกับ
เธอหรือแย่กว่าเธอ เขาไม่ได้ทุนเขาก็หาทางแก้ปัญหาโดยการช่วยตนเองตามอัตภาพ เธอจะต้องเข้าใจ
สถาบันแบกสังคมไม่ได้ แต่ช่วยสังคมได้ ครูว่าเธอต้องเข้าใจปัญหาของเธอแล้ว” “ก็ผมเข้าใจซิครับถึง
ได้มาขอทุนอีก ถ้าผมไม่ได้ผมต้องตายแน่จะเอาค่าเทอมที่ไหน” พิจารณาดูจะเห็นว่าเด็กไม่รู้จักตนเองไม่
ทราบปัญหาที่แท้จริง 
 โฮมรูมที่เป็นระบบจะช่วยเด็กให้เรียนรู้ความเป็นจริงของตัวเองและสิ่งแวดล้อม เมื่อคนเรียนรู้
ความเป็นจริงได้ก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ 
 โฮมรูมเป็นภาษาอังกฤษ (Home Room) ความหมายของโฮมรูม คือ วิธีการจัดกิจกรรมให้เกิด
ประโยชน์กับนักเรียนที่กลับมารวมกันอยู่ในห้องเรียนเดิมอย่างมีแผนมีหัวข้อก าหนดไม่แน่นอน เพ่ือช่วย
ให้นักเรียนปรับตนเองเข้ากับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 โฮมรูมเมื่อมาจากภาษาอังกฤษ 2 ค า ค าแรกคือ Home ซึ่งแปลว่า บ้าน ค าที่ 2 Room แปลว่า 
ห้อง ในความคิดของผู้เขียนเชื่อว่า เป้าหมายของโฮมรูมก็คือ การท าห้องให้เหมือนบ้าน มีความหมายที่
ลึกซึ้งมาก ท่านลองนึกสภาพบ้านของท่านดู บ้านที่ท่านมีสิทธิ์ในการอยู่จริงๆ จะซื้อจะเช่าหรือจะเป็น
อย่างไร หลายท่านคงเคยได้ยินเพลง บ้านคือวิมานของเรา เราซื้อเราเช่า เราปลูกของเราตามใจ ย่อมเป็น
สถานทิพย์วิมานพอหาได้ เป็นที่เกิดท่ีตาย ที่เราสร้างไว้คอยท่าเป็นไงบ้าง ซึ้งไหมคะ 

 ท่านลองพิจารณาดูซิ จะนั่ง จะนอน พูดคุย หรือท าอะไรทุกอย่าง ก็สร้างความเบิกบานในหัวใจ 
เมื่อเป็นเช่นนี้การที่เขาเอาค าว่าบ้านมาผสมกับห้อง แล้วใช้เป็นขบวนการทางการศึกษา ผู้เขียนเชื่อว่า  
การท าห้องให้มีบรรยากาศเหมือนบ้าน เมื่อพูดถึงบ้านที่สมบูรณ์แบบก็จะประกอบไปด้วยครอบครัวมีพ่อ 
แม่ ลูก ลักษณะโฮมรูมก็เช่นกัน มีอาจารย์โฮมรูมหรือท่ีเรียกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาก็เปรียบเสมือนพ่อเป็นแม่ 
และมีลูกๆ มากมาย หน้าที่ของพ่อแม่ก็คือฟูมฟักให้ความรักความอบอุ่น เฝ้าอบรมบ่มนิสัย อาจารย์  
ที่ปรึกษาก็มีลักษณะหน้าที่คล้ายคลึงพ่อแม่จริงๆ เพียงแต่เป็นระเบียบแบบแผนกว่ าความเป็นจริงของ
ครอบครัวเท่านั้น 
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จุดประสงค์ของการโฮมรูม 

 1. ช่วยในด้านงานบริหารของโรงเรียน นักเรียนจะเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ค าสั่งของโรงเรียน และสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนได้ 
 2. ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนให้เจริญงอกงามทั้ง 4 ด้าน ด้านสติปัญญา สามารถ
สร้างคุณค่าในการเรียนรู้ศักยภาพของตนเอง ด้านอารมณ์ ท าให้รู้จักความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ของผู้อ่ืน 
ความรักความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ด้านสังคม ช่วยสร้างสัมพันธ์ภาพและพันธะระหว่างครู
นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และครูนักเรียน ต่อสังคม ด้านร่างกายนั้นก็ท าให้รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย 
ปรับปรุงบุคลิกภาพ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงการอยู่รวมกันเป็นหมู่และสังคม อีกทั้งช่วยให้เข้าใจวิธีการ
ท างานร่วมกันเป็นหมู่ ช่วยเหลือร่วมมือกันท างาน เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รู้จักให้ความคิดเห็น 

ทีเ่หมาะสม รู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ส านึกคิดของกันและกัน 

 3. ช่วยให้นักเรียนเกิดความอบอุ่นใจ มีครู มีเพ่ือน ที่เป็นที่พ่ึง ที่ปรึกษา 

 

หลักในการจัดโฮมรูม 

 1. ฝ่ายบริหารของโรงเรียน จะต้องสนับสนุนและจัดตั้งโฮมรูมให้เป็นระบบ แบบแผนมี
วัตถุประสงคท์ี่ชัดเจน ก าหนดขอบข่ายของหน้าที่ บอกจุดมุ่งหมายและลักษณะของงาน 

 2. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดห้องประจ ากลุ่ม อุปกรณ์ เครื่องใช้ ในการจัดกิจกรรม
โฮมรูม 

 3. ก าหนดเวลาโฮมรูมให้แน่นอน 

 4. เวลาโฮมรูมเป็นเวลาของนักเรียนจริงๆ นักเรียนจะต้องอยู่พร้อมกันในเวลาโฮมรูม เพ่ือจะ
ได้เกิดประโยชน์ต่อความงอกงามของนักเรียนในทุกๆ ด้าน 

 5. ในการจัดกิจกรรมโฮมรูมจะต้องมีการเตรียมวางแผนล่วงหน้า 

 6. อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีหน้าที่เสมือนพ่อ แม่ ให้ความรัก ความอบอุ่น เห็นอกเห็นใจ
นักเรียน อยากเรียนรู้เกี่ยวกับนักเรียน 

 7. กิจกรรมโฮมรูม ควรจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดจัดโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ ในเวลา
โฮมรูม โดยมอบหมายความรับผิดชอบให้นักเรียนได้ท างานในกิจกรรมนั้น ซึ่งจะช่วยให้กิจกรรมนั้นมี
ความหมายและคุณค่าส าหรับนักเรียน 

 8. อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ควรใช้วิธีบรรยาย อบรมหรือปาฐกถาบ่อยนัก ต้องกระตุ้นให้นักเรียน
แสดงออกให้มากที่สุด โดยการใช้การอภิปรายออกความคิดเห็น หาทางแก้ปัญหาร่วมกัน หรืออาจจัด
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กิจกรรมอ่ืนๆ ที่จะเอ้ือต่อการเจริญงอกงามของนักเรียน เช่น เชิญวิทยากรมาบ้าง แสดงบทบาทสมมุติ 
และออกความคิดต่อการแสดงร่วมกัน 

 9. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีสมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูมส าหรับประเมินผล เพ่ือการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนากิจกรรมโฮมรูมให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 10. อาจารย์ที่ปรึกษาควรจะมีข้อมูลของนักเรียนในความรับผิดชอบของตนเองอย่างละเอียด 

 

วิธีการจัดโฮมรูม 

 1. อาจจัดท าในรูปแบบคณะกรรมการ มีประธานคณะกรรมการโฮมรูม เลขาและคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ ซึ่งในการจัดท าอาจได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหาร หรือเลือกสรรโดยอาจารย์ในโรงเรียนก็ได้ โดย
มีอาจารย์แนะแนวร่วมในคณะกรรมการด้วย 

 2. จะต้องก าหนดเวลาเพ่ือจัดให้มีกิจกรรมโฮมรูมที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความต้องการ
ของโรงเรียนและการเจริญงอกงามของเด็ก 

 3. ควรจัดให้มีห้องสมุดโฮมรูมเฉพาะซึ่งจะมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องน าไปใช้
ในโฮมรูมได้ตามความต้องการของตน 

 4. ต้องมีตารางการจัดกิจกรรมที่เป็นแบบแผนตลอดปี โดยมีหัวข้อหรือกิจกรรมระบุไว้อย่าง
ชัดเจน 

 5. การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา ควรจะทาบทามขอความคิดเห็นและสมัครใจจากเจ้าตัว 

 6. อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน 

 7. ต้องถือว่าหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาก็เป็นหน้าที่การงานที่ส าคัญเหมือนการสอนเช่นกัน 

 

เทคนิคในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์โฮมรูมหรือาจารย์ที่ปรึกษา 
 1. แบ่งกลุ่มย่อยในห้อง 
 2. ไม่แบ่งกลุ่มย่อย 

 วิธีแบ่งกลุ่มย่อยในห้อง 
 1. ถ้ากลุ่มนักเรียนในความรับผิดชอบจ านวนมาก เช่น 40-50 คน อาจารย์ที่ปรึกษาอาจใช้วิธี
แบ่งเป็น 4-5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีประธานและเลขา 
 2. ในกลุ่มย่อยทุกคนจะรู้จักรายละเอียดของแต่ละคน โดยพูดคุย หรือมีสมุดบันทึกประวัติ   
ซ่ึงเด็กพร้อมจะแลกเปลีย่นกันดู 
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 3. กลุ่มย่อยจะคงรูปประมาณ 2-4 สัปดาห์ หรือมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับความเห็นของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา แล้วท าการหมุนเวียนจัดกลุ่มใหม่ และวิธีการก็เหมือนเดิม 

  อาจารย์ที่ปรึกษาเตรียมท าแผนกลุ่มไว้ก่อน เช่น ปีการศึกษาหนึ่งจะมีการเปลี่ยนกลุ่ม  
5 ครั้ง ก็เตรียมแบ่งรายชื่อของกลุ่มย่อยแต่ละครั้งไว้ เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนก็แจ้งหรือติดประกาศให้นักเรียน
ของตนทราบ 

 4. แต่ละกลุ่มย่อยจะมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งด้านธุรการในห้องและกิจกรรมต่างๆ จะมีในการ
โฮมรูมโดยอาจารย์ที่ปรึกษา เพียงแต่ควบคุมการด าเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาแนวคิดต่างๆ 
เพ่ือจะให้งานบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ 
 ส าหรับการไม่แบ่งกลุ่มย่อยคือมีกลุ่มเดียว 

 อาจารย์ที่ปรึกษากับนักเรียนต้องร่วมมือกันวางแผนงานที่มีการเลือกหัวหน้า และต าแหน่ง
คณะกรรมการต่างๆ การจัดกิจกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาให้รายละเอียด วัตถุประสงค์โฮมรูม บอกจุดมุ่งหมาย
เฉพาะกิจกรรม โดยอาจจะให้แผนหัวข้อโฮมรูม และให้เด็กวางแผนการจัดกิจกรรม โดยเน้นการร่วมมื อ
จากสมาชิกในการโฮมรูมให้มากที่สุด 

 ส าหรับวิธีการทั่วๆ ไปอ่ืนๆ อาจสรุปได้ดังนี้ 
 1. ท าสมุดประวัติของแต่ละคนขนาดกระทัดรัด ให้แต่ละคนบันทึกความรู้สึกแต่ละครั้งที่มี 
การโฮมรูม และให้มีการอ่านความรู้สึกของแต่ละคน โดยสุ่มทีละคน ในรอบปีทุกคนต้องมีโอกาสได้อ่าน
บันทึกความรู้สึกของตนเอง 
 2. ให้ท าสมุดปกขาวในกลางภาคเรียนสุดท้าย ซึ่งนักเรียนจะเขียนข้อดี ข้อเสีย ของเพ่ือนใน
ห้องทุกคนรวมทั้งตนเองด้วย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเก็บรวบรวมไว้และใช้วิจารณญาณในการที่จะให้แต่
ละคนรู้จักตนเอง และปรับปรุงตนเอง 
 3. อาจารย์ที่ปรึกษา (ดูฟอร์มด้านหลัง) 
 

สิ่งส าคัญที่อาจารย์โฮมรูมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติ 
 1. ศึกษาหลักสูตร ลักษณะรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลการเรียน ตลอดจน
แนะวิธีการเรียนและการแก้ปัญหาการเรียน 

 2. ศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ บริการและสวัสดิการต่างๆ ที่โรงเรียนจัดไว้ให้นักเรียน 

 3. อ่านคู่มือนักเรียน 

 4. สร้างความสัมพันธ์กับนักเรียน พยายามรู้จักรายละเอียดของนักเรียนแต่ละคนให้มากที่สุด 
เอาใจใส่ ซักถามทุกข์สุข 
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 5. ให้มีเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคล 

 6. ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างสถาบัน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน ซึ่งจะช่วยในการ
แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะประสบปัญหาใด 

 7. ต้องเก็บข้อมูลเรื่องนักเรียนไว้ให้มีระบบระเบียบ 

 8. ควรมีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดและช่วยแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน 

 

เอกสารที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์โฮมรูมควรมี 
 1. หลักสูตร 

 2. ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของโรงเรียน 

 3. แผนการเรียนแต่ละภาค 

 4. ตารางเรียนประจ าภาคของโรงเรียน 

 5. ปฏิทินของโรงเรียน 

 6. ใบค าร้องต่างๆ 

 7. คู่มือนักเรียน 

 8. แฟ้มประวัติของนักเรียน 

 9. หัวข้อโฮมรูมท้ังปี หรือแผนโฮมรูม 

 ตัวอย่างหัวข้อโฮมรูม 

 ระเบียบการวัดผลของโรงเรียน 

 การปฏิบัติตัวต่ออาจารย์ 
 ท าอย่างไรถึงจะเข้ากับเพื่อนได้ดี 
 การปฏิบัติตนในโรงเรียน 

 ท าอย่างไรถึงจะเรียนดี 
 วิธีการจดค าบรรยาย 

 การแต่งกายของนักเรียน 

 การฝึกตนให้เป็นคนดี 
 การปรับปรุงบุคลิกภาพ 

 การปฏิบัติตนในที่ชุมชน 

 การตรงต่อเวลา 
 ประโยชน์ของการใช้เวลาว่าง 
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 การเตรียมตัวสอบ 

 การวางโครงการชีวิต 

 

ตัวอย่าง 
แผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมประจ าปีการศึกษา........................... 

 

วัน เดือน ปี หัวข้อโฮมรูม กิจกรรมเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
14 มิ.ย. ก า ร ป รั บ

ตนเอง 
อ.ที่ปรึกษาชี้แจง ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับ 

หลักสูตรวิชาที่เรียน 

ชีวิตในสถาบันซึ่งประกอบด้วย 
คณาจารย์  เ พ่ือนๆ ระเบียบวินัย 
บุคลิกภาพของตนเอง การใช้อาคาร
สถานที่ 

: สิ่ งแวดล้อมต่ างๆ ในสั งคม
ภายนอกซึ่งมีทั้งความเจริญก้าวหน้า
และอันตราย 

ให้นักศึกษาอภิปรายแนวความคิด 
และปัญหาต่างๆ ของตนเองร่วมกัน
กับ อ.ที่ปรึกษา 

อ . ที่ ป รึ ก ษ า 
นักศึกษา 

เอกสารข้อมูล
ห า ไ ด้ ที่ ห้ อ ง
วิชาการ 
ห้องแนะแนว 

21 มิ.ย. ความ
รับผิดชอบ 

1. อ.ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นใน
ความเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบ 

2. ให้นักศึกษาที่มีประสบการณ์เรื่อง
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ ส ร้ า ง ค ว า ม
ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ ห้ ต น เ อ ง ห รื อ
ประสบการณ์ในการไม่รับผิดชอบ 
แล้ ว เ กิ ด ผ ล เ สี ย แก่ ตน เ อ งและ
ส่วนรวม 

3. สรุปแนวคิดของกลุ่ม 

อ . ที่ ป รึ ก ษ า 
นักศึกษา 

มีเอกสาร 
โฮมรูม 
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วัน เดือน ปี หัวข้อโฮมรูม กิจกรรมเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
4. สรุปแนวคิดจากเอกสารโฮมรูม 

28 มิ.ย. วิธีสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่
ตนเอง 

1. อ . ที่ ป รึ ก ษ า ย ก ตั ว อ ย่ า ง
บุคลิกลักษณะของบุคคลส าคัญที่มี
ความเชื่อมั่น เช่น น .ส.ภรณ์ทิพย์ 
นาคหิรัญกนก นางงามจักรวาลปี 
1988 

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์บุคลิกภาพ
ของบุคคลส าคัญที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
3. สรุปวิธีสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ตนเองจากเอกสารโฮมรูม 

อ.ที่ปรึกษา มีเอกสาร 

โฮมรูม 

5 ก.ค. การมีระเบียบ
วินัย 

ให้นักศึกษาเสนอแนวคิดต่างๆ ใน
เรื่องระเบียบ วินัยที่ น.ศ. รู้จัก 

อภิปรายประโยชน์ของการมีระเบียบ
วินัย 

สรุปแนวคิดจากเอกสารโฮมรูม 

อ.ที่ปรึกษาใน
ห้องเรียน 

มีเอกสาร 

โฮมรูมแจก 

12 ก.ค. วิธีผูกมิตร ให้นักศึกษาในห้องที่มีประสบการณ์
มาเล่าวิธีการประมาณ 3 – 4 คน 
(ประสบการณ์ควรจะแตกต่างกัน
ออกไป) 
อ.ที่ปรึกษาชี้แนวทางให้นักศึกษาใน
ห้องสรุปวิธีผูกมิตร 
อ.ที่ปรึกษาอาจสรุปแนวคิดโฮมรูม 

ถ้าจ าเป็น 

อ.ที่ปรึกษา 
นักศึกษา 

มีเอกสาร 

โฮมรูมเรื่อง 
วิธีผูกมิตรแจก 
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รายช่ือนักเรียน 
 

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
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บันทึกการให้ค าปรึกษาครั้งที่........................ 
วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ....................... 
เวลาเริ่ม...................................เวลายุติ.................................... 

 

 

เรื่องท่ีให้ค าปรึกษา................................................... ....................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 

 

ลงชื่อ............................................................ .... 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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สรุป 

 ระบบโฮมรูม เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ครูช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความเป็นจริงของตัวเองและ
สิ่งแวดล้อม ช่วยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกกฎ กติกาของสังคม ช่วยให้ผู้เรียนได้เจริญงอก
งามทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทั้งนี้ครูจะต้องจัดท าแผนการโฮมรูม และ 

ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นในชั่วโมงโฮมรูม หากโรงเรียนใดมีระบบโฮมรูมที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว  คุณภาพของผู้เรียนก็จะดีไปด้วย   
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 

 

 1. ให้นักศึกษาอธิบายว่า จัดกิจกรรมโฮมรูมมีความส าคัญกับการพัฒนศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างไร 
 2. จากจุดประสงค์ของการโฮมรูม นักศึกษามีแนวทางในการจัดกิจกรรมโฮมรูมอย่างไรได้บ้าง 
 3. เทคนิคในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์โฮมรูมหรืออาจารย์ที่ปรึกษามีอะไรบ้าง จงอธิบาย 

 4. ถ้านักศึกษาเป็นอาจารย์โฮมรูมหรืออาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร 

 5. ให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมและออกแบบกิจกรรมโฮมรูม 1 
กิจกรรมที่ใช้ในการโฮมรูมนักเรียนชั้น ป.4   
   
 



บทท่ี  7 

การส่งเสรมิความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 

 การจัดบริการแนะแนวนอกจากจะจัดบริการทั้ง 5 บริการ  คือ บริการเก็บรวบรวมข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล  บริการสนเทศ  บริการการให้ค าปรึกษา  บริการจัดวางตัวบุคคล  และบริการ
ติดตามผล  โดยจัดให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  และด้านส่วนตัวและสังคม  ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง  เข้าใจตนเอง  รวมถึงการรู้จักและเข้าใจผู้อื่น  อันจะน าไปสู่การปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อม  และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  ทั้งนี้การส่งเสริมความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ครูแนะแนว  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความส าคัญ  และตระหนักถึง
ความส าคัญของการให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัด  และความสนใจของตนเอง  เพ่ือจะได้ส่งเสริมความถนัด
และความสนใจ   
 

การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

 1. ความถนัดของผู้เรียน  (aptitude) 
  ความถนัดตรงกับภาษาอังกฤษว่า Aptitude เป็นค าที่มาจากภาษากรีกว่า Aptos 

หมายถึง  ความเหมาะสมที่มีต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้  (Fitted for)  ดังนั้นจึงมีการน าเอาเครื่องมือมาใช้วัดว่า
บุคคลใดเหมาะสมที่จะเรียนอะไร  หรือประกอบอาชีพอะไร  ซึ่งนักจิตวิทยาเชื่อว่าบุคคลที่ได้เรียน
หรือประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเองแล้ว  จะส่งผลให้บุคคลนั้นประสบความส าเร็จในหน้าที่  
การงานและการด าเนินชีวิต   
  1.1 ความหมายของความถนัด 

   พจนานุกรมจิตวิทยาของ B.Suwannapet ได้ให้ความหมายของค าว่า “ความถนัด 
หมายถึง ความสามารถตามธรรมชาติที่มีอยู่ในตัว เพ่ือที่จะเรียนรู้สิ่งใดๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญ 
และเกิดทักษะ” 

   พจนานุกรมจิตวิทยาของ Warren ได้ให้ความหมายของค าว่า “ความถนัด 
หมายถึง สภาวะหรือมวลคุณสมบัติต่างๆ ที่มีส่วนท าให้เห็นถึงความสามารถของแต่ละบุคคลที่ได้มา
ด้วยการฝึกฝน การเรียนรู้ ทักษะ หรือการตอบสนองบางอย่าง เช่น ความสามารถในการพูดภาษา 
ความสามารถในการเล่นดนตรี” 

   อิงลิช และ อิงลิช (English and English, 1958)  ได้ให้ค าจ ากัดความว่า  
“ความถนัด คือศักยภาพของบุคคลในการที่จะเรียนรู้   หรือฝึกฝนทักษะบางอย่างได้อย่างมี



218 
 

ประสิทธิภาพ”  ยกตัวอย่างเช่น  นาย ก. มีความถนัดทางดนตรี  หมายความว่า  นาย ก.มีศักยภาพที่
สามารถฝึกฝนให้เกิดทักษะทางด้านดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา (2543) ได้กล่าวถึงความถนัดว่า  ความถนัดเป็น
สมรรถภาพทางสมองที่ประกอบด้วยความสามารถเฉพาะหลายด้านซึ่งความสามารถแต่ละด้านจะมี
คุณภาพแตกต่างกันออกไป  ความถนัดมิได้หมายความถึงสมรรถภาพทางสมองที่มีติดตัวมนุษย์ 
มาตั้งแต่เกิด แต่ความถนัดเป็นความถนัดหรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาของบุคคลโดย 

การน าเอาความรู้หรือหลักวิชามาใช้ตัดสินปัญหาหรือแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง   
   มาลี  จุฑา  (2542)  ได้สรุปความถนัดว่า  เป็นสมรรถภาพทางสมองของบุคคล
ที่พร้อมจะเข้าเรียน  เพ่ือการศึกษาอบรม  เพ่ือความส าเร็จในการเรียน  การปฏิบัติงานและเพ่ือการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ   
   สรุปความหมายของความถนัดหมายถึง ความสามารถของบุคคลซึ่งประกอบด้วย
ความสามารถหลายด้าน ซึ่งบุคคลแต่ละคนจะมีความถนัดที่แตกต่างกัน  ถ้าบุคคลใดมีความถนัดด้าน
ใดและได้รับการฝึกฝนความถนัดด้านนั้นจนเกิดเป็นทักษะ  บุคคลนั้นจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้น
เป็นอย่างดี  เช่น  นาย  ก  มีความถนัดทางด้านดนตรี  และได้รับการฝึกทักษะทางด้านดนตรี นาย ก 
จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี  สามารถฝึกและให้ค าปรึกษาทางดนตรีแก่ผู้อ่ืนได้ 
   ชวาล  แพรัตกุล (2552)  ได้วิเคราะห์ความถนัดไว้  5  ประการ  ดังนี้ 
   1.1.1 ความถนัดไม่ได้หมายถึงความรู้ คือไม่ต้องการวัดความรู้หรือประสบการณ์
ที่มีมาว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่ต้องการวัดว่ามีความสามารถน าความรู้ หรือประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ได้
อย่างไร 
   1.1.2 ความถนัดไม่ได้หมายถึงความเร็ว แต่หมายถึง ความยากง่ายของงานเป็น
หลัก  คือ  ไม่ต้องการวัดความเร็ว  แต่วัดถึงความสามารถท่ีจะท างานที่ซับซ้อนได้ถูกต้องมากกว่า 

   1.1.3 ความถนัดไม่ได้หมายถึงกรรมพันธุ์ คือ ลูกไม่จ าเป็นต้องมีความถนัด
ตามพ่อแม่แต่การที่ลูกสามารถด าเนินอาชีพตามพ่อแม่ได้นั้น อาจเนื่องจากสิ่งแวดล้อม การฝึกฝนและ
ประสบการณ ์

   1.1.4 ความถนัดไม่หมายถึงสมรรถภาพชนิดเดียว คือไม่จ าเป็นว่าจะต้องมี 
ความถนัดเพียงอย่างเดียวแต่ละอย่างมีสัดส่วนของความสามารถแตกต่างกัน 

   1.1.5 ความถนัดไม่ได้หมายถึงพรหมลิขิต คือ ความถนัดสามารถยืดหยุ่นหรือ
ปรับปรุงแก้ไขได้ 
  1.2 ความแตกต่างระหว่างสติปัญญากับความถนัด 

   อารี  พันธ์มณี (2546) ได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสติปัญญากับความ
ถนัดไว้ดังนี้ 
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ที ่ สติปัญญา ความถนัด 

1 ต้องเปรียบเทียบกับคนอ่ืน  จึงทราบว่ามี
สติปัญญาสูงหรือต่ า 

ไม่ต้องเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน  แต่ดูจาก
ประสิทธิภาพของงานที่ส าเร็จแล้วของแต่ละ
บุคคล 

2 เป็นพฤติกรรมภายใน  ซึ่งไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้ชัดเจน  ต้องพยายามดึง
พฤติกรรมภายในออกมาเป็นพฤติกรรม
ภายนอก  จึงจะสังเกตเห็นและวัดได้ 

เป็นพฤติกรรมภายนอก  สามารถสังเกตเห็น
และวัดได้ 

3 ผู้ที่มีสติปัญญาสูง  ไม่จ ำเป็นต้อง มีความ
ถนัดสูงด้วย 

ในกรณีที่เป็นความถนัดทางด้านกลไกของ
ร่างกาย ทักษะของกล้ามเนื้อ และการ
สัมผัส 

4 ผู้ที่มีสติปัญญาสูง  จะมีความถนัดสูงด้วย ในกรณีที่ความถนัดที่เป็นความสามารถทาง
สมองเฉพาะด้าน   

 

 * ถ้าสติปัญญาสูงจะมีความถนัดทางด้านสมองเฉพาะด้าน  และทักษะของกล้ามเนื้อนี้สูง
ด้วย 

  1.3 แบบทดสอบความถนัด (aptitude test) 

   แบบทดสอบความถนัด (aptitude test) หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดสมรรถภาพ
ของแต่ละคนที่พร้อมจะเรียนหรือศึกษา หรือด าเนินงานด้วยสมรรถภาพหรือความสามารถนั้นๆ ต่อไป
ในอนาคต เป็นการวัดเพ่ือให้บุคคลได้ทราบว่าตนเองมีความถนัดในด้านใด พร้อมในเรื่องใด เพ่ือจะได้
เพ่ิมพูนความรู้ความช านาญ หรือเลือกด าเนินกิจกรรมในสิ่งที่ตนเองถนัด (http://kc.hri.tu.ac.th) 

   แบบทดสอบความถนัด  คือแบบทดสอบที่ออกแบบมาเพ่ือวัดศักยภาพสู่
ความส าเร็จ บางครั้งค าว่า “ความถนัด” ถูกใช้ในความหมายที่ผิดว่าเป็น “ความสามารถ” หรือ 
“ความส าเร็จ” ซ่ึง กู๊ด คาร์เตอร์  (Good, carter. 1973) ได้แยกแยะความต่างได้ดังนี้   
   1.3.1 ความถนัด คือ คุณจะสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วหรือง่ายดายเพียงใดใน
อนาคต 

   1.3.2 ความสามารถ  คือสิ่งที่คุณสามารถแสดงให้เห็นในปัจจุบัน 

   1.3.3 ความส าเร็จ  คือสิ่งที่คุณท าส าเร็จแล้วในอดีต 

 

 

 

http://kc.hri.tu.ac.th/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A
http://kc.hri.tu.ac.th/
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  1.4 ชนิดของความถนัดที่มีการทดสอบ 

   ความถนัดทั้งหลายของบุคคลที่มีการสร้างแบบทดสอบ  หรือเครื่องมือทดสอบ
ขึ้นมาวัดนั้น  อาจแยกกล่าวชนิดใหญ่ๆ  ได้ 4 ชนิดด้วยกัน  (พนม  ลิ้มอารีย์, 2548)   
   1.4.1 ความถนัดที่เป็นความสามารถทางด้านสมองเฉพาะด้าน (Specific 

Mental Abilities) 
    ความถนัดชนิดนี้เป็นความสามารถทางสมองด้านต่างๆ ของบุคคลซึ่ง
เธอสโตน ได้สรุปไว้ว่า  ความถนัดที่เป็นความสามารถทางสมองเฉพาะด้านนั้นที่ส าคัญมี 7 ด้าน
ด้วยกัน  ได้แก่  ความสามารถทางความเข้าใจภาษา  ความสามารถในการใช้ค าได้อย่างคล่องแคล่ว  
ความสามารถทางด้านเลขจ านวน  ความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์  ความสามารถทางด้านการรับรู้  
ความสามารถทางด้านความจ า  และ  ความสามารถทางด้านเหตุผล   
   1.4.2 ความถนัดที่เป็นความสามารถของกลไกในร่างกาย  (Motor Abilities) 
    เป็นความสามารถที่เกี่ยวกับความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของแขน  
ความแข็งแรงและยืดหยุ่นของล าตัว การรักษาสมดุลเมื่ออยู่กับที่และขณะเคลื่อนไหวการประสานงาน
กันของกล้ามเนื้อส่วนใหญ่และพลังในการเคลื่อนไหว 

   1.4.3 ความถนัดที่เป็นความสามารถทางการสัมผัส  (Sensory Abilities) 

    เป็นความสามารถที่รวมลักษณะทางด้านการสัมผัส เช่น การได้ยิน  
การมองเห็น การดมกลิ่น เป็นต้น 

   1.4.4 ความถนัดที่เป็นทักษะของกล้ามเนื้อและสมอง (Psycho-motor Skills) 
    เป็นความสามารถที่รวมลักษณะทางด้านการสัมผัสและกลไกของ
ร่างกายเข้าด้วยกัน ความถนัดด้านนี้ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้ คือ การควบคุมความแม่นย า  
การประสานงานของแขนและขา ความไวในการตอบสนอง ความรวดเร็วของการเคลื่อนไหว การควบคุม
อัตราความเร็ว ความคล่องแคล่วในการใช้มือ ความคล่องแคล่วในการใช้นิ้ว ความเที่ยงตรงของแขนและ
มือ ความเร็วของข้อมือและนิ้ว 

  1.5 ประเภทของแบบทดสอบความถนัด 

   แบบทดสอบความถนัดสามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ประเภท  คือ 

   1.5.1 แบบทดสอบความถนัดชนิดตัวประกอบพหุคูณ  (Multifactor Aptitude 

Test)  แบบทดสอบชนิดนี้ใช้วัดความถนัดชนิดต่างๆ  หลายชนิด  บางชนิดก็มีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ความถนัดทางการเรียน  จนท าให้บางคนเรียกว่า  แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน 

   1.5.2 แบบทดสอบความถนัดพิเศษ  (Separate Test of Special Aptitude) 
เป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพ่ือทดสอบความถนัดทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพียงด้านเดียว   
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  1.6 ประโยชน์ของแบบทดสอบความถนัด 

   1.6.1 ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวได้รู้ถึงศักยภาพหรือระดับความสามารถของ
นักเรียน  ท าให้พัฒนาส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
   1.6.2 ช่วยให้ครูจัดกลุ่มนักเรียนได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะช่วยให้การเรียน 

การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   1.6.3 ช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเอง  รู้ถึงระดับความสามารถและความถนัด
ของตน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตของ
ตน 

   1.6.4 ช่วยให้ครูและผู้แนะแนวรู้ข้อบกพร่องของนักเรียน  ท าให้สามารถให้
ความช่วยเหลือแก้ไขได้ถูกต้อง 
 ตัวอยา่งแบบทดสอบความถนัด 

 ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษา 
 แบบให้หาสิ่งตรงข้ามกับท่ีก าหนด  สิ่งที่ก าหนดอาจเป็นค า  วลี  หรือประโยคก็ได้  เช่น 

 1. ปักดิ่ง 
  ก.  วิ่งฉิว   ข.  พุ่งโด่ง ค.  พุ่งปราด ง. ตกวูบ 

 2. เขาเป็นที่น่าทึ่ง 
  ก.  น่าคบ   ข.  น่าร าคาญ ค.  ไม่น่าสนใจ ง. น่าเกียด 

 แบบให้ค าที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งอาจจะเก่ียวข้องในรูปของหน้าที่  ประโยชน์  หรือลักษณะ  เช่น 

 1. บ่ม 

  ก.  ข้าว   ข.  ปลา  ค.  ผัก  ง. ผลไม้  จ.  น้ าตาล 

 2. จม 

  ก.  ทึบ    ข.  หนา           ค.  แน่น  ง. หนัก  จ.  ใหญ่ 
 แบบให้เลือกค าหรือข้อความเติมลงในช่องว่างแล้วอ่านได้ความดีที่สุด 

 1. เด็กเอาเงินไปซื้อ.................กิน 

  ก.  ข้าวและน้ า   ข.  ขนมและผลไม้   

  ค.  น้ าอัดลมและขนม  ง.  ช็อกโกแลตและนม 

  จ.  ลูกกวาดและน้ าหวาน 
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 ตัวอย่างแบบวัดความสามารถทางด้านจ านวน   
 แบบเรียงล าดับจ านวน  เป็นแบบที่ใช้ค้นหาระบบของตัวเลขที่เรียงกันไว้  ตัวข้อสอบอาจ
ให้หาเลขตัวต่อไป  หรือหาตัวเลขท่ีเว้นไว้  เช่น 

 1. 1  3  5  7  9  .....?..... 
  ก.  8    ข.  10  ค.  11  ง. 13 

 2. 
2

3     3     9     36   .....?..... 

  ก.  180    ข.  720  ค.  900  ง. 1080 

 แบบโจทย์คณิตศาสตร์  เป็นการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วๆ  ไป  เช่น 

 1. 22.3 + 4.08 – 6.12  เป็นเท่าไร? 
  ก.  20.01    ข.  20.09 ค.  20.10 ง. 20.26 จ.  20.17 

 2. 
3

1
1

9

2

8

1
   เป็นเท่าไร? 

  ก.  
6

1
    ข. 

6

7    ค.  
9

11    ง. 
18

19
  จ.  

18

27  

 แบบความคิดรวบยอด  เป็นค าถามประเภทความเข้าใจ  ไม่ค่อยมุ่งในการค านวณตัวเลข  
เช่น 

 1. รถไฟสองขบวนวิ่งไปทางเดียวกัน  จะผ่านพ้นกันช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอะไร  มากที่สุด? 
  ก.  ความยาวของทั้งสองขบวน 

  ข.  อัตราความเร็วของทั้งสองขบวน 

  ค.  ความแตกต่างของความยาวของทั้งสองขบวน 

  ง.  ความแตกต่างของอัตราความเร็วของทั้งสองขบวน 

  จ.  จ านวนน้ าหนักของแต่ละโบกี้ท่ีแต่ละขบวนลากจูง 
 ตัวอย่างแบบวัดความสามารถทางด้านเหตุผล   
 แบบอุปมาอุปไมย  เช่น 

 1. ลบ  :  บวก ทุกข์  :   
  ก.  โศก    ข.  สุข  ค.  โรค  ง. จน 

 2. เชียงใหม่  :  กรุงเทพฯ บาเกียว  :   
  ก.  โตเกียว    ข.  ลูซอน ค.  ภูเก็ต ง. มะนิลา 
 แบบสรุปความ  ให้หาข้อสรุปจากข้อความ  ข้อมูลข่าวสารที่ก าหนดให้  โดยไม่น าข้อมูล
ข่าวสารจากที่อ่ืน  จากท่ีรู้มาก่อน  มาร่วมสรุป  เช่น 

 1. ด าขาวกว่าแดง  แดงขาวกว่าขาว  ขาวด ากว่าด่าง  ใครด าที่สุด 

  ก.  ด า   ข.  แดง  ค.  ขาว  ง. ด่าง  จ.  สรุปไม่ได้ 
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 2. ถนน  ก.  ขนานกับถนน ข.  และถนน ค.  แต่ตั้งฉากกับถนน ง.  และถนน  จ.  ฉะนั้น 

  ก.  ถนน  ข.  ตั้งฉากกับถนน  ง.  ข.  ถนน  จ.  ขนานกับถนน  ค. 
  ค.  ถนน  ก.  ขนานกับถนน  ง.  ง.  ถนน  ค.  ตั้งฉากกับถนน  ข. 
  จ.  ยังสรุปไม่ได้ 
 แบบจัดเข้าพวก  เป็นแบบที่ก าหนดค ามาให้กลุ่มหนึ่ง  ให้หาค าที่ให้ไว้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่ง
ค ามาเข้าพวกกับที่ก าหนดให้  เช่น   
 1. ระนาด  ฆ้อง  กลอง  ..... 
  ก.  ซอ    ข.  ปี่  ค.  ขลุ่ย  ง. ฉิ่ง  จ.  แตร 

 2. ดึง  สาว  ชัก  ..... 
  ก.  ผลัด   ข.  ฉุด  ค.  มัด  ง. น้าว  จ.  กระแทก 

 ตัวอย่างแบบวัดความสามารถด้านความคล่องแคล่วในการใช้ค า   

 แบบให้เขียนชื่อท่ีมีลักษณะท่ีก าหนด  เช่น 

 1. จงเขียนชื่อผลไม้  กลม  กินได้มาให้มากท่ีสุดในเวลา  2  นาที 
  ส้มโอ  กระท้อน  แตงโม  .......... 
 2. จงเขียนค า  2  พยางค์  ที่มีความหมายโดยขึ้นต้นด้วยตัว  “ส” 
  สไบ  สะพาน  สนใจ  สนอง  ............. 
 แบบให้เติมค าวิภัติ  (Prefix)  เช่น 

 ค าชี้แจง  ให้หาค ามาเติมหน้าค าเหล่านี้เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ 
 1.  ................ต่าง 2. ..................อ้ี 3. ...............สงค์  4.  ..................นวย 

 5.  ................เนียม 6. ..................สอ 7. ...............วิต  8.  ..................ทิตย์ 
 แบบให้เติมค าปัจจัย  (Suffix)  เช่น 

 ค าชี้แจง  ให้หาค ามาเติมหลังค าเหล่านี้เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ 
 1.  อา................ 2. ภรร.................. 3. ศา...............  4.  มัง.................. 
 5.  อู................ 6. ภู.................. 7. บัน...............  8.  ก า..................  
 แบบให้เขียนค าตามข้อแม้ที่ก าหนด 

 ค าชี้แจง  ให้เขียนค าสองพยางค์  ที่มีความหมาย  และขึ้นต้นด้วยอักษร  “ช”  มาให้มาก
ที่สุด 

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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ความสนใจของผู้เรียน 

 ความสนใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งในการเรียนรู้ เป็นแรงกระตุ้นให้เกิด 

การเรียนรู้  ถ้าปราศจากความสนใจ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ยากหรือเกิดขึ้นน้อยมาก ความรู้เกี่ยวกับ
ความสนใจของแต่ละบุคลจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เน้นถึงบุคลิกภาพของเขา แม้ว่าจะได้มีการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสนใจ  แต่การตัดสินว่าบุคคลหนึ่งๆ มีความสนใจสิ่งใดแน่นอนเป็นเรื่อง
ล าบากในวงการแนะแนว 

 อย่างไรก็ดีจะต้องระลึกไว้ว่าความสนใจและความชอบ  บางสิ่งบางอย่างก็มิ ได้ประกันว่า 
บุคคลนั้นมีความสามารถท างานนั้นๆ  ได้ส าเร็จ  เช่น  เด็กหญิงผู้หนึ่งอาจเลือกเรียนวิชาพยาบาลเป็น
อาชีพต่อไป  แต่เธออาจขาดคุณสมบัติทางด้านสุขภาพ  หรือความสามารถทางวิชาการ  ซึ่งมีผลให้
เธอไม่สามารถเข้าเรียนพยาบาลได้   
 1. ธรรมชาติของความสนใจ 

  ความสนใจ  แสดงถึงความโน้มเอียงของบุคคลที่จะเลือกหรือกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขา
ชอบมากกว่าสิ่งอ่ืน  ความสนใจแสดงถึงความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละบุคคลหรือความรู้สึกของ
ความตั้งใจ  หรือความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของบางอย่าง 
  ซูเปอร์ (Super.1949)  ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสนใจของบุคคลไว้  4  ประการ 

  1.1 ความสนใจที่แสดงออกโดยใช้ค าพูดหรือถ้อยค า 
   ความสนใจที่บุคคลแสดงออกด้วยถ้อยค านั้น  เป็นความสนใจเกี่ยวกับวัตถุ  
งานหรืออาชีพ  โดยบุคคลจะตอบว่า เขาชอบ ไม่ชอบ หรือเฉยๆ ต่อกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏออกมา
ในรูปของค าถาม การวินิจฉัยความสนใจโดยใช้ถ้อยค าหรือพูดออกมานั้น  แม้ว่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทราบ
ความสนใจของบุคคลได้ก็ตาม  แต่ก็ให้คุณค่าจ ากัดที่ยังเชื่อถือไม่ได้เต็มที่นัก 

  1.2 ความสนใจที่เนื่องจากการเข้าร่วมในกิจกรรมหรืออาชีพ 

   การที่บุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่างหรืออาชีพใดๆ ก็ตาม อาจเป็นเครื่องแสดง
ถึงความสนใจของบุคคลนั้นที่มีต่อกิจกรรมหรืออาชีพนั้นๆ  อย่างไรก็ตามพึงระลึกว่าการเข้าร่วมของ
บุคคลในกิจกรรมหรืออาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้บ่งชัดเสมอไปว่า  เขาสนใจในสิ่งนั้นอย่าง
แท้จริง  เขาอาจเพียงแต่ได้รับความเพลิดเพลิน  และการที่บุคคลไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใดก็ไม่ได้
หมายความว่าบุคคลนั้นไม่สนใจต่อสิ่งนั้น  เขาอาจสนใจ  แต่เนื่องจากมีอุปสรรคหลายอย่างที่กีดกันมิ
ให้เขาเข้าร่วมก็เป็นได ้

  1.3 ความสนใจที่วัดได้โดยแบบทดสอบ 

   ความสัมฤทธิ์ผลในด้านวิชาการเป็นเครื่องทดสอบความสนใจของบุคคลที่มีต่อ
วิชาและกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้อีกประการหนึ่ง  แต่คะแนนหรือหน่วยกิตก็เป็นเพียงแหล่งของ
เงื่อนไขส าหรับพิจารณาเท่านั้น  สิ่งส าคัญที่จะช่วยชี้ให้เห็นความสนใจของบุคคลเพ่ิมเติมคือ  
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ความส าเร็จและความไม่ส าเร็จของบุคคลในกิจกรรมต่างๆ  ภายในโรงเรียน  และภายนอกโรงเรียน  
และเม่ือความสัมฤทธิ์ผลในด้านวิชาการและด้านกิจกรรมของบุคคลได้ประมวลเข้ากันแล้ว  ก็อาจเห็น
ได้เด่นชัดว่าบุคคลนั้นมีความสนใจในสิ่งใดบ้าง 
  1.4 ความสนใจที่วัดได้โดยแบบส ารวจ 

   ความสนใจที่วัดได้ด้วยวิธีการใช้แบบส ารวจ  ได้มีการวินิจฉัยกันมานานแล้ว  
ต่อมามีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการสร้างและการตรวจคะแนน  และหลังจากนั้นได้มีการใช้แบบส ารวจ
ความสนใจอย่างแพร่หลายในวงการศึกษาและแนะแนว 

 2. ลักษณะของความสนใจ 

  วนิช บรรจง และคนอื่นๆ (2516: 32-33) อ้างถึงคุณลักษณะของความสนใจ มีดังนี ้
  2.1 ความสนใจเป็นความรู้สึกหรือเจตคติที่เข้มข้นอยู่ในวงแคบ คือ คนเราจะต้องมี
ความสนใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างๆ ไป 

  2.2 ความสนใจเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล คนหนึ่งอาจจะมีความสนใจ ต่อสิ่งหนึ่งแต่
คนหนึ่งอาจจะไม่สนใจต่อสิ่งนั้นเลยก็ได้ 
  2.3 เมื่อมีความสนใจบุคคลย่อมมีความมุ่งหมายต่อสิ่งนั้นและเอาใจใส่จดจ่อต่อสิ่งที่
ตนสนใจ 

  2.4 เมื่อเกิดความสนในต่อสิ่งใดแล้ว บุคคลย่อมมีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อสิ่งนั้นเช่น ต้องการอยากรู้อยากเห็นให้มากขึ้น ต้องการที่จะท าเป็น เป็นต้น 

  2.5 บุคคลย่อมมีความมุ่งมั่น ที่จะท าให้ส าเร็จตามความมุ่งหมาย ถ้ามีความสนใจ 

ต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างแท้จริง 
 3. แนวการจัดการเรียนตามความสนใจของผู้เรียน   
  สุโท เจริญสุข ( 2525 : 72 ) ให้แนวการจัดการเรียนตามความสนใจของผู้เรียนไว้ดังนี้ 
  3.1 ค านึงถึงสัญชาติญาณความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนโดยน าเอาเรื่องราวหรือ
สิ่งแปลกใหม่มาเล่าหรือแสดงให้นักเรียนดู 
  3.2 ท าบทเรียนให้สนุกโดยใช้อุปกรณ์การสอนหรือเทคนิควิธีการสอนหลายๆ 

รูปแบบ 

  3.3 ท าให้บทเรียนกระจ่าง โดยใช้ถ้อยค าที่ง่ายๆ หรือ เน้นรูปธรรมมากกว่านามธรรม 

  3.4 ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมการเรียน
อยู่เสมอ ด้วยการใช้ค าถาม ใช้กิจกรรม หรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาช่วยสอน 

  3.5 จัดสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวให้ผู้เรียนน่าสนใจ เช่น จัดนิทรรศการ การอภิปรายจัด
ชุมนุม จัดการแสดงหนังสือ ฯลฯ 
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 4. วิธีการสร้างความสนใจ 

  วนิช บรรจง และคนอื่นๆ (2516: 33-34) เสนอแนะวิธีการสร้างความสนใจไว้ดังนี้ 
  4.1 ก่อนจะสอนเรื่องใดก็ตาม ต้องสร้างความรู้พ้ืนฐานในเรื่องนั้นๆ ให้แก่นักเรียนก่อน 

  4.2 จัดบทเรียนให้เหมาะกับความสามารถในการเรียนของนักเรียน 

  4.3 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ท างานได้ส าเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน 

  4.4 ชี้แจงให้นักเรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเอง ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่จะท าให้
นักเรียนอยากเรียนและมีความสนใจในงานนั้นมากข้ึน 

  4.5 ในการสอนครูควรชี้ให้นักเรียนได้เห็นความน่าสนใจของเรื่องที่เรียน 

  4.6 จัดสภาพในการเรียนให้เป็นที่น่ารื่นรมย์ 
  4.7 ในการสอนแต่ละครั้ง ครูควรจัดหาอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมมาใช้ 
  4.8 ในการสอนแต่ละครั้ง ครูต้องมุ่งสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชานั้นควบคู่ไปด้วย 

  4.9 ควรจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด 

  4.10 จัดบทเรียนให้มีความหมายต่อชีวิตของนักเรียน 

  สรุปได้ว่า การสร้างความสนใจในบทเรียน เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของครูผู้สอนที่จะต้องท า
ให้เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่เร้าความสนใจ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากจะเรียนรู้ ติดตาม แสวงหาค าตอบ
เพ่ือที่จะท าให้ผู้เรียน ประสบความส าเร็จในการเรียนต่อไป 

 5. การวัดความสนใจ 

  การที่จะวัดความสนใจ ให้ได้ผลถูกต้องที่สุด นั้นเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก ทั้งนี้เพราะ 

ความสนใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันออกไป และขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น 

สติปัญญาอายุ เพศ สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์เดิม การพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ สภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจรวมถึงการศึกษา การประกอบอาชีพ ฯลฯ 

  โพเวลล์ (Powell, 1963: 238, อ้างถึงใน  ไตรเทพ โห้โก๋, 2533: 41) ได้เสนอวิธีวัด
ความสนใจซึ่งสามารถวัดได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
  5.1 การใช้แบบวัดความสนใจ (Interest Inventories) โดยให้แสดงความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบ ต่อความต้องการต่างๆ ของแบบวัดความสนใจ 

  5.2 การใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Endend Ouestionnaires) โดยให้
อิสระในการตอบค าถามต่าง ๆ ของแบบวัดความสนใจ 

  5.3 การสัมภาษณ์ (Interviews) จะท าให้ผู้สัมภาษณ์สามารถสังเกตเห็นพฤติกรรม
ของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ การวัดความสนใจสามารถท าได้หลายวิธีการ การที่จะเลือกใช้วิธีการใดวิธีการ
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หนึ่งนั้นจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เนื้อหา และเทคนิควิธีการสอน เพ่ือให้เกิดผลดีและวัด
ได้ตรงมากที่สุด  

 6. แบบส ารวจความสนใจที่ควรรู้จัก 

  6.1 The  Strong Vocational  Interest Blank  (SVIB) 

   เป็นแบบส ารวจความสนใจที่ยึดถือหลักว่า “บุคคลที่ประกอบอาชีพเดียวกันจะ
มีความสนใจในกิจกรรมต่างๆ  รอบตัวคล้ายคลึงกัน  ดังนั้นผู้มีความสนใจคล้ายคลึงกันกับกลุ่มชนใน
อาชีพใดก็น่าจะประสบผลส าเร็จในงานอาชีพนั้นเป็นอย่างดี” ประกอบด้วยรายการค าถาม 317 รายการ 
ครอบคลุมอาชีพ รายวิชา กิจกรรม ประเภทของคน และความพึงพอใจในงานด้านต่างๆ ผู้ถูกประเมิน
จะตอบ 3 ลักษณะ คือ ชอบ-Like, ไม่ชอบ-Dislike และ เฉยๆ –Indifferent 

  6.2 The Kuder Occupational Interest Survey  
   มีการจัดกลุ่มกิจกรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพต่างๆ ไว้ 100 กลุ่มกิจกรรม ผู้ถูกส ารวจ
จะต้องเลือกตอบว่าชอบกิจกรรมใดมากที่สุดและไม่ชอบกิจกรรมใดมากท่ีสุด ระบบของกิจกรรมที่ชอบ
มากที่สุดจะเป็นตัวชี้ความน่าจะเป็นของความสนใจในอาชีพใดอาชีพหนึ่งของคนๆ นั้น  
   อย่างไรก็ตาม แบบส ารวจความสนใจและความพึงพอใจในอาชีพทั้งสองแบบ 

ก็เป็นเพียงเครื่องมือในการแนะแนวให้คนมีโอกาสเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเท่านั้น 

 

การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

 การที่ครูและผู้ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน ได้ช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง  จะช่วยให้นักเรียนวางแผนการศึกษา และการประกอบอาชีพของตนเองได้ในอนาคต 
ดังนั้นนักเรียนจะมีแนวทาง และมีเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง  ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนประสบความส าเร็จในชีวิตได้   
 การให้บริการแนะแนวในโรงเรียน  เป็นบริการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด
และความสนใจของตนเองได้ ดังนี้ 
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 จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า  เส้นทางชีวิตของนักเรียนจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากนักเรียนได้เข้า
สู่กระบวนการของบริการแนะแนวทั้ง  5  บริการ ซึ่งแต่ละบริการจะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความ
ถนัดและความสนใจของเองได้  ทั้งนี้ครูแนะแนวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความส าคัญตั้งแต่บริการที่  
1 คือบริการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  เนื่องจากในบริการนี้ เป็นบริการที่มี
วัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รู้จักตนเองโดยผ่านเครื่องมือต่างๆ  ดังนั้นครูแนะแนวหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจกับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ละเอียด  รวมถึงการแปล
ความหมายจากเครื่องมือบางชนิด  เช่น  แบบทดสอบทางจิตวิทยา  ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นภาพ
ของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  และรู้ว่าตนเองต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องใด  ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการ
ของบริการที่  2  คือบริการสนเทศ ครูแนะแนวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นนักอ่าน  นักสะสมข้อมูลที่

1.  บริการเก็บรวบรวมข้อมลูนักเรยีน   
เป็นรายบุคคล 

2.  บริการสนเทศ 

(การศึกษา  อาชีพ และส่วนตัวสงัคม) 
 

 

3.  บริการให้ค าปรึกษา 
 

 

4.  บริการจัดวางตัวบุคคล 

 

5.  บริการติดตามผล 

ผู้เรยีนจะได้ค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเอง
จากเครื่องมือต่างๆ  ท่ีครูแนะแนวจัดเตรียมให ้

ผู้เรยีนจะได้รับข้อมูล  ข้อสนเทศตา่งๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความถนัด  และความสนใจของตนเอง  รวมทั้ง
แหล่งข้อมูลเพิม่เตมิที่ผู้เรียนจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจตนเองว่าตนเองมีความถนัด  
และมีความสนใจทางด้านใด  สามารถมาขอรับ
ค าปรึกษาจากครูแนะแนวได ้

เมื่อผู้เรียนเข้าใจตนเองว่าตนเองมคีวามถนัด  และมี
ความสนใจทางด้านใดแล้ว  ก็สามารถตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในสาขาที่ตนเองถนัดและ
สนใจ  

ฝ่ายแนะแนวจะมรีะบบตดิตามผลส าหรับนักเรียนที่เข้า
มารับบริการว่าได้รับบริการแล้วเป็นอย่างไรบ้าง  ซึ่งจะ
ช่วยให้ครูแนะแนวมีข้อมลูเพื่อช่วยเหลือหรือส่งเสริม
นักเรียนต่อไป 
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ส าคัญและจ าเป็นทั้งด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  ด้านส่วนตัวและสังคม  ทั้งนี้เพ่ือให้งานแนะแนวเป็น
แหล่งข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้อย่างหลากหลายและเป็นประโยชน์  การที่
นักเรียนได้ข้อมูลต่างๆ  ที่ตัวเองต้องการแล้วก็อาจจะยังต้องการให้ใครสักคนมาช่วยยืนยันความเข้าใจ
ตนเองของนักเรียนเอง  ซึ่งกระบวนการของการให้ค าปรึกษาซึ่งเป็นบริการที่  3  ของงานแนะแนวจึง
มีบทบาทในการช่วยให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ตนเองต้องการมากที่สุด  โดยครูแนะแนวหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ท าหน้าที่ผู้ให้ค าปรึกษานั้น  จะต้องช่วยดึงศักยภาพในตัวของนักเรียนที่เป็นคุณลักษณะ
เด่นๆ  ออกมาให้นักเรียนเห็นว่าตนเองมีศักยภาพเพียงใดในเรื่องนั้นๆ  ทั้งนี้การที่นักเรียนได้เห็น
ศักยภาพของตนเองโดยผ่านกระบวนการของการให้ค าปรึกษา  นักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจและ
เห็นคุณค่าในตนเอง เมื่อนักเรียนได้รู้จัก  และเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นแล้ว  บริการจัดวางตัวบุคคลซึ่ง
เป็นบริการที่  4  ของบริการแนะแนวจะช่วยให้นักเรียนให้นักศึกษาเห็นภาพอนาคตของตนเองซึ่งจะ
น าไปสู่การวางแผนชีวิตของตนเอง และด าเนินชีวิตตามแผนที่ตนเองได้วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความสุขเมื่อได้ท าในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ  สุดท้ายบริการที่ 5  บริการ
ติดตามผล  จะเป็นบริการที่คอยตรวจสอบและประเมินการให้บริการแนะแนวว่าประสบความส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด  สามารถช่วยให้นักเรียนได้ประสบความส าเร็จในชีวิตหรือไม่  มีปัญหาหรืออุปสรรค
ใดๆ  บ้าง  รวมถึงการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบงานแนะแนวในการส่งเสริมความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียน ซึ่งข้อมูลจากการติดตามผลและข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะน าไปสู่การพัฒนางานแนะแนว
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 ดังนั้นสิ่งที่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนต้องค านึงถึงในการส่ งเสริมความถนัดและ 

ความสนใจของนักเรียน  ดังนี้ 
 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  ครูควรจะเข้าใจและยอมรับว่านักเรียนแต่ละคนมีระดับความสามารถทางสมองและ
สติปัญญาที่แตกต่างกัน  มีนิสัยใจคอและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน 

 2. วัยของนักเรียน 

  พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยจะมีผลท าให้พฤติกรรมและความสนใจของนักเรียน
แตกต่างกันไป 

 3. ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว 

  เด็กแต่ละคนย่อมจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างกันไป เช่น มีความถนัดหรือ
ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษกว่าด้านอื่นๆ  หรือต่างจากเด็กคนอ่ืน 

 4. สิ่งแวดล้อมของเด็ก  เช่น  สภาพครอบครัวซึ่งมีวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดู  รวมทั้ง
สภาพทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน 
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ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน 

 ในปัจจุบันสังคมที่ผกผันและเศรษฐกิจที่บีบรัดท าให้พ่อแม่ต้องรับภาระหนักในการท างาน
ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปอยู่นอกบ้าน เวลาที่ใกล้ชิดดูแลเอาใจใส่ลูกมีน้อยลง จึงเป็นที่น่าเสียดายที่
คุณลักษณะต่างๆของเด็กในวัยเรียนไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร และที่น่าเป็นห่วงคือ ความห่างเหิน
ระหว่างพ่อแม่กับลูกมีมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งระหว่างเด็กกับพ่อแม่ได้   
 ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นกับเด็กได้หลายประการด้วยกัน เด็กที่มีพ้ืนฐานทางจิตใจปกติอาจจะ
รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้ความสนใจในความเป็นอยู่จึงเกิดความรู้สึกว่าพ่อแม่ห่างเหิน  ถึงเวลาอยู่บ้านก็
ต่างคนต่างอยู่ท ากิจกรรมของตนเอง เมื่อมีปัญหาก็ไม่รู้จะพูดให้พ่อแม่เข้าใจได้อย่างไรหรือพยายาม
เล่าหลายๆ ครั้งก็ยังไม่มีใครรับฟัง เด็กบางคนอาจจะเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ด้วยการออดอ้อน 

หรือท าท่าทางแปลกๆให้พ่อแม่สนใจก็กลับได้รับการเฉยเมยหรือดุว่าซน จุกจิกจู้จี้  ส าหรับเด็กมี
พ้ืนฐานไม่ดีอาจจะแสดงพฤติกรรมในทางลบ เช่น ก้าวร้าว ดื้อดึง  ท าลายของใช้ของเล่นหรือมี 
ความผิดปกติอ่ืนๆที่รุนแรงยิ่งขึ้น (งานแนะแนวและศูนย์เพ่ือนเด็ก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินวิโรฒ, 2553: ออนไลน์) ซึ่งกรมสุขภาพจิต (2546) ได้เสนอแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีปัญหาสรุปไดด้ังนี้ 
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 แนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการส่งเสริม /ช่วยเหลือ 

ปัญหาการเรียน 

ผลการเรียนต่ า ไม่สนใจ
เรียน  เล่น  พูดคุยในช้ัน
เรียน เบื่อหน่าย  นั่งหลับ  
ไม่มีสมาธิ  ความสนใจสั้น  
เหม่ อลอย   ท า ง าน ช้ า      
ไ ม่ ท า ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

 

1.  ระดับเชาวน์ปัญญา  ต่ ากว่าเกณฑ์
ปกติ  เช่น ปัญญาทึบ มีความบกพร่อง
ในการเรียนรู้   

 

1. ออกแบบกิจกรรมการเรียนให้
เหมาะสมกับระดับเชาวน์ปัญญา 

2. มีความบกพร่องทางร่างกาย  
พัฒนาการทางร่างกายช้า  สายตาสั้น  
หูน้ าหนวก  หูตึง  เป็นต้น 

 

2. ควรเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนได้เกิด  
การเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเพื่อนในห้องแล้ว  
ยังคงต้องสนับสนุนทางด้านจิตใจให้เขามี
ความมั่นคงทางจิตใจด้วย  

3. มีความเจ็บป่วย โรคประจ าตัวเรื้อรัง  
มีความผิดปกติทางระบบประสาท  
สมอง   

3. การเจ็บป่วยทางกาย ควรส่งแพทย์ 
เพื่อการตรวจวินิจฉัยรักษา 

4.  ลักษณะบุคลิกภาพ มีลักษณะเฉื่อย
ชา ไม่กระตือรือร้น  ขาดความเช่ือมั่น  
ไม่กล้าแสดงออก  มีปมด้อย ก้าวร้าว  
ต่อต้านขาดสมาธิ 

4.  ผู้เรียนควรได้รับการปรับพฤติกรรม  
โดยใ ช้ เทคนิคการปรับพฤติ กรรมที่
เหมาะสม 

 

5.  ปัญหาทางอารมณ์จิตใจ   
มีความเครียด ความกดดัน การเลี้ยงดู 
ที่ขาดความสนใจ  ขาดการดูแลเอาใจใส่
จาก  ครอบครัวแตกแยก ทะเลาะวิวาท  
บิดามารดาหย่าร้าง บิดามารดารักลูกไม่
เท่ากัน ขาดการฝึกฝนเรียนรู้เรื่องความ
รับผิดชอบ  ระเบียบวินัย  

5. ปัญหาด้านนี้ เป็นปัญหาที่ค่อนข้าง
ละเอียดและซับซ้อน  ดังนั้นครูแนะแนว
จะต้องให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนของ
การให้ค าปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
มั่นใจว่ามีคนอยู่ข้างๆ  เขา คอยช่วยเหลือ
ทางด้านจิตใจให้เข็มแข็งขึ้นได้ 

6. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
กิ จ ก รรมการ เ รี ยน รู้ ไ ม่ เ หมาะสม  
กฎระเบียบ  วินัยเข้มงวด หรือปล่อย
มากเกินไป ครูขาดความพร้อมในการ
สอน  มีปัญหาด้านสุขภาพจิต   

6. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้มงวดต่อ
การบริหารครูให้ตระหนักถึงบทบาทและ
หน้าท่ีของครู 
 

7. สภาพสิ่งแวดล้อม  อยู่ในชุมชนแออัด   
แหล่งเสพติด  การพนัน  แหล่งมั่วสุม
ทา ง เพศ   ก า ร เ ห็ น แ บบ อย่ า ง ไ ม่
เหมาะสมจากบุคคลรอบข้าง 
 

7. ในกรณีสภาพแวดล้อมในชุมชนที่
ผู้เรียนอาศัยอยู่  คงไปปรับเปลี่ยนอะไร
ไม่ ได้มาก  สิ่ งที่ ช่วยได้คือต้องสร้ าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับผู้เรียนให้มี 
ความเข้มแข็งพอที่จะปฏิเสธ 
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 แนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา (ต่อ) 
 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการส่งเสริม /ช่วยเหลือ 

 8. สื่อต่างๆ โฆษณาที่จูงใจให้เลียนแบบ
ประพฤติปฏิบัติตามในค่านิยมที่ ไม่
ถูกต้อง 

8. การฝึกให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิด  
ทั กษะกา รตั ด สิ น ใ จ เ ลื อก ในสิ่ ง ที่
เหมาะสมกับตัวเขาเอง  จะช่วยให้ไม่
คล้อยตามสื่อต่างๆ ได้ 

2.  ปัญหาพฤติกรรม 

     2.1 ปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนไม่ได้  ไมม่ีเพื่อน       
ไม่สามารถเข้าร่วมกจิกรรม
กับเพื่อน 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การแสดงออกที่ก้าวร้าว ต่อต้าน  
เอาเปรียบผู้อื่น  เห็นแก่ตัว   
ยึดความคิดความต้องการของตนเป็น
ใหญ่ 

 

1. การปรับที่พฤติกรรม  และการปรับ
ที่ความคิดจะช่วยให้ผู้เรียนปรับตัวเข้า
กับเพื่อนได้ 

2. อ่อนแอ  ไม่เช่ือมั่น  ไม่กล้า
แสดงออก   ขี้อาย  ขลาดกลัว   
 

2. ให้ผู้เรียนได้พูดคุยให้ระบายความคดิ  
ความรู้สึกต่อการปรับตัวในโรงเรียน หา
ศักยภาพความสามารถที่มีในตนเอง  
กระตุ้นส่งเสริมให้ก าลังใจและช้ีแนะ
แนวทางในการปฏิบัติ 

3. ขาดทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และ
การสื่อสาร 

 

 

3.  ฝึ กฝนทักษะการสื่ อสารภาษา  
ท่าทาง  ทักษะการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  

จัดบทบาทสมมติให้กลุ่มได้วิเคราะห์
บทบาท  การปรับตัว การยอมรับ   
ไม่ยอมรับของกลุ่มในบทบาทสมมติ  
สรุปแนวทางร่วมกันในการช่วยเหลือ
แก้ไข 

  2.2 พฤติกรรม 
กิริยามารยาท  ท่าทางการ
แสดงออก  การใช้ภาษาไม่
สุภาพ 

 

 

1. ต้องการความสนใจ  เป็นคนเด่น  
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน 

 

1. ควรเพิกเฉยกับพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน  และเสริมแรงใน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

2.  เรียนรู้  ลอกเลียนแบบจากบุคคลใน
ครอบครัว  จากกลุ่มเพื่อน  สิ่งแวดล้อม  
และสื่อต่างๆ   
 

2.  ฝึกให้ผู้ เ รียนมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์  และปรับพฤติกรรมโดยใช้
ตัวแบบที่เหมาะสมให้ผู้ เรียนเกิดการ
เลียนแบบพฤติกรรมที่เหมาะสม 

3. ขาดการฝึกฝนการแสดงออกที่
เหมาะสม 

 

3. ฝึกทักษะการแสดงออกที่เหมาะสม
ให้กับผู้เรียน  ให้มีการปฏิบัติตนให้
เหมาะสม  ค าพูดที่เหมาะสม   
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 แนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา (ต่อ) 
 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการส่งเสริม /ช่วยเหลือ 

 4. ทดแทน  ชดเชยปมด้อยของตนเอง
ในด้านอื่นๆ  
 

4. ปรับความคิดจากความคดิความเช่ือท่ี
ไม่สมเหตุสมผล  เป็นความคดิความเช่ือ
ที่สมเหตุสมผล 

2.  ปัญหาพฤติกรรม 

(ต่อ) 
     2.3 ก่อกวน  คุยเสียง
ดังในห้องเรียน  ชวน
ทะเลาะ  โต้เถียงไม่เช่ือฟัง
ต่อต้าน 

 

 

 

 

การอบรมเลี้ยงดู 

1. ตามใจเด็กจนท าให้เด็กเอาแต่ใจ
ตนเอง  ท าตามอารมณ์  ความต้องการ
ของตนเอง 
2. บังคับ  เข้มงวดมากเกินไป  ต าหนิ
ค าสั่ง  ตั้งกฎเกณฑ์  ท าให้เด็กเก็บกด  
ไม่ ก ล้ า แสด งออกที่ บ้ า น   ใ ช้ ก า ร
แสดงออกที่โรงเรียนเป็นการระบาย
ทดแทน 

4. บิดามารดาไม่เป็นแบบอย่างที่
เหมาะสม 

 

 

 

ช่วยเหลือให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ
ของตนเอง  และกระตุ้นส่งเสริมให้
แสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
ให้ความสนใจ  ชมเชยให้ เกิดความ
ภาคภูมิใจ  มอบหมายหน้าที่   
ความรับผิดชอบ  ให้ความส าคัญให้มี
บทบาทในกิจกรรมของส่วนรวม 

3.  ปัญหาอารมณ์ 
    3.1  โมโหง่าย  
ฉุนเฉียว  เจ้าอารมณ์  
ควบคุมอารมณไ์ม่ได ้

  

 

 

 

1.  ผู้ใกล้ชิดแสดงอารมณร์ุนแรง  
อารมณเ์ปลีย่นแปลงง่ายไม่คงท่ี 

 

 

 

 

 

1.  เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาถ้า
การแสดงออกไม่รุนแรง  ไม่ก่อความ
เดือดร้อน  หรือผลเสียต่อตนเอง  และ
ผู้อื่น  แต่ให้ความสนใจเมื่อมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม  ฝึกให้เด็กมีทักษะในการ
ควบคุมอารมณ์ 

2.  การเลี้ยงดู  ที่บังคับมากเกินไปท าให้
เด็กเก็บกด  ตามใจมากเกินไป  ท าให้
เด็กเอาแต่ใจตนเอง    
 

 

2.  เปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความคับ
ข้องใจ  ความขัดแย้งในใจ  โดยครู   
รับฟังอย่างตั้งใจ  ด้วยท่าทีที่สงบ  
ใช้กิจกรรมที่ได้ระบายออกที่เหมาะสม  
เช่น  กีฬา  ดนตรี   
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แนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา (ต่อ) 
 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการส่งเสริม /ช่วยเหลือ 

 3.  โรคฝ่ายกาย  ความผดิปกติของ
ระบบประสาทสมอง  โรคลมชัก   
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ  ท าให้เกิด 

ความบกพร่องในการควบคุมอารมณ์
พฤติกรรมการแสดงออก 

 

3.  กรณีสงสยั  ความผดิปกติทาง 
ฝ่ายกาย  สมอง ส่งปรึกษาแพทยห์รือ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจวินิจฉัย  เพื่อให้
ค าแนะน ารักษาต่อ 

 

3.  ปัญหาอารมณ ์(ต่อ) 
    3.2  ไม่กล้าแสดงออก  
ไม่มั่นใจ  ขี้อาย  เงียบขรึม 

 

 

1. การแสดงออกของคนในครอบครัว  
ที่ขาดทักษะทางด้านมนุษยสมัพันธ์กับ
ผู้อื่น 

 

 

1.  ฝึกทักษะทางสังคม  เข้าคา่ย  
กิจกรรมกลุ่ม  ผู้น า  พูดหนา้ช้ัน 

 2. สัมพันธภาพในครอบครัวไมด่ี  ไม่ได้
รับความรัก  ความสนใจจากบดิามารดา  
รู้สึกตนเองไม่มคีุณค่า  
ขาดความเช่ือมั่น 

2.  กระตุ้นส่งเสริมใหผู้้เรียนค้นหา
ศักยภาพ  เห็นความสามารถ  ข้อดีของ
ตนเอง  เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณค่า 
ของตนเอง 

 3. ถูกบังคับ  เข้มงวด ใช้การลงโทษ
รุนแรง  เด็กมีความกลัว  เก็บกด   
ไม่กลา้แสดงออก 

3.  สรา้งแรงจูงใจ  ชมเชย  ให้ก าลังใจ  
เมื่อสามารถแสดงออกได้เหมาะสม 

 

 4. ไม่ไดร้ับการฝึกทักษะการตัดสนิใจ  
เนื่องจากบิดามารดาเป็นผู้ดูแลจดัการ
ให้ทุกอย่าง 

4. ฝึกทักษะการตดัสินใจ และจัด
กิจกรรมทีส่่งเสริมการตัดสินใจ 

 

 5.  เด็กถูกลงโทษ  ต าหนิ  ไมไ่ด้รบัการ
ส่งเสริมให้ก าลังใจ เมื่อคิดและท า
ผิดพลาด  ท าให้ไม่กล้าแสดงออก    

5.  ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  รับผดิชอบ
งานร่วมกันกับเพื่อน  ได้แสดง
ความสามารถ 

  

 จากแนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนโดยภาพรวม  จะเป็นปัญหาด้านการเรียน  ด้านพฤติกรรม และด้านอารมณ์  ปัญหาดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกัน  ซึ่งแต่ละปัญหามีแนวทางในการช่วยเหลือที่แตกต่างกัน  ดังนั้นสิ่งที่
ส าคัญที่สุดที่ครูแนะแนว  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญ  และใส่ใจในพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นนั้น  มาจากหลายสาเหตุ  
พฤติกรรมเดียวกันอาจจะมาจากสาเหตุที่ต่างกัน  ดังนั้นการให้การช่วยเหลือจึงแตกต่างกัน  ถ้าครู
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แนะแนว  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ท าความเข้าใจกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้น  และใช้วิธีการ
แก้ปัญหาหรือให้การช่วยเหลือที่เหมือนกัน  อาจจะส่งผลให้ปัญหานั้นๆ  ไม่ได้รับการแก้ไข  อีกทั้งยัง
เป็นการเพ่ิมปัญหาให้นักเรียนอีกด้วย   
 รูปแบบการเลี้ยงดูที่แต่ละครอบครัวอบรมเลี้ยงดูนักเรียนมีความแตกต่างกัน  การที่
นักเรียนแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันเป็นผลมาจากการหล่อหลอมจากครอบครัวมาตั้งแต่เกิด  
นักเรียนได้ซึมซับลักษณะของคนในครอบครัวที่เขาใกล้ชิดด้วย  ดังนั้นนักเรียนแต่ละคนจึงมีพฤติกรรม
ที่แตกต่างกัน  การท าความเข้าใจนักเรียนโดยผ่านกระบวนการของบริการแนะแนวจะช่วยให้ครู  
ผู้ปกครอง  ได้รู้จัก  และเข้าใจถึงเหตุของการเกิดพฤติกรรมต่างๆ  ซึ่งจะช่วยให้สามารถดูแล  
ช่วยเหลือ  และส่งเสริมให้  นักเรียนเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ  เพ่ือส่งต่อให้เป็นประชากรที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป     
 

การจัดโครงการแนะแนวเพ่ือส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

 การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นเรื่องที่ส าคัญ  และจ าเป็นที่ต้องจัดให้
ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง  ว่าตนเองมีความถนัด  และมีความสนใจในด้านใด   โครงการ
แนะแนวจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ค้นพบตัวเอง  และสามารถน าตัวเองไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด  โครงการแนะแนวที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมความถนัด
และความสนใจของผู้เรียนมีอยู่หลายโครงการ  ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างโครงการแนะแนวเพ่ือส่งเสริม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จะช่วยให้
ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพในตนเองได้อย่างรวดเร็ว  และสามารถพัฒนาตนเองได้ในทิศทางที่เหมาะสม
กับตนเอง 
 

ตัวอย่าง  การจัดโครงการแนะแนวเพ่ือส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ฝ่ายแนะแนว  โรงเรียนพิรญาร์บ ารุงวิทยา 

ผู้รับผิดชอบ 

 นางสาวรวีวรรณ  รวีญาดาศมณฑ์  (ครูแนะแนว) 
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หลักการและเหตุผล 

การปรับเปลี่ยนแนวคิดของการจัดการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ของประเทศไทย  โดยการจัด
การศึกษาจะต้องเน้นให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาออกไป “ท างาน”  ไม่ใช่จบการศึกษาออกไป “หางาน
ท า”  ดังนั้นการช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเองว่าตนเองมี ความ
ถนัดด้านใด  และมีความสนใจในสิ่งใด  จะช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทางในการศึกษาต่อ และแนวทาง
ในการประกอบอาชีพในอนาคต  ความสารมารถของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน  บางคนมี
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์  บางคนมีความสามารถทางด้านดนตรี  บางคนมีความสามารถ
ทางด้านภาษา  ซึ่งความสามารถของแต่ละบุคคลจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบที่แตกต่าง
กัน  ดังนั้นการน าทฤษฏีพหุปัญญา ซึ่งเป็นทฤษฏีหนึ่งที่โฮเวริด์ การ์ดเนอร์ เป็นผู้ศึกษา  ค้นคว้า  และ
ท าการวิจัยและสร้างเป็นทฤษฏีพหุปัญญา  จ าแนกเป็น  สติปัญญาด้านการมองเห็นและมิติสัมพันธ์   
(Visual/Spatial Intelligence)  สติปัญญาด้านภาษา (Verbal/Linguistic Intelligence)  สติปัญญา
ในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical/Mathematical Intelligence) สติปัญญาด้าน
การเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ (Bodily/Kinaesthetic Intelligence)  สติปัญญาด้านดนตรี 
(Musical/Rhythmic Intelligence)  สติปัญญาด้านการเข้ากับผู้อ่ืน (Interpersonal Intelligence) 
สติปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ได้แก่ การใช้บทเรียนที่
แตกต่างในระหว่างเด็กแต่ละกลุ่ม ใช้การอุปมาอุปมัยในบทเรียน จัดให้มีทางเลือกส าหรับผู้เรียน 
ส่งเสริมให้เด็กตั้งเป้าหมายของตนในการเรียน จัดให้มีการเขียนบันทึกประจ าวันก่อนเข้าสู่บทเรียน 
เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความรู้สึกต่อบทเรียน รวมทั้งการสะท้อน เสนอแนะ จัดให้มีการประเมินผลตัว
เด็กในกระบวนการประเมินผลชั้นเรียน น าประเด็นเรื่องความยุติธรรมในสังคมเข้าสู่บทเรียน ใช้
แบบสอบถาม ประเมิน และเครื่องมืออ่ืนๆ ที่จะช่วยให้เด็กประเมินความก้าวหน้าของตน สติปัญญา
ด้านการเป็นนักธรรมชาติวิทยา (Naturalistic Intelligence)  และสติปัญญาด้านอัตถภวนิยม          
จิตนิยม การด ารงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence)   

จะเห็นได้ว่าการผู้เรียนแต่ละคนมีความหลากหลาย  ดังนั้นการจัดโครงการส่งเสริมความถนัด
และความสนใจของผู้เรียนโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด  และความ
สนใจของตนเองได้อย่างชัดเจน  ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจเลือกแนวทางในการด าเนินชี วิจใตอนาคต  
ทั้งเรื่องของการศึกษาต่อ  การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง  รวมทั้งมีความมั่นใจ  และเห็นคุณค่า
ในตนเองที่จะด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความสุข  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจตนเอง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   จ านวน 100 คน  
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

         ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ได้รู้ความถนัดและความสนใจของจนเอง 
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนการเตรียมงานและการวางแผนกิจกรรม 

 1. ศึกษาทฤฎีพหุปัญญา  และแบบประเมินความสามารถตามทฤษฎีพหุปัญญา 

 2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือหาแนวทาวในการจัดโครงการ 
และวางแผนการด าเนินงาน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 3. เขียนโครงการและน าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 

 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

1. จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ข้อที่  1 เพื่อให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจตนเอง 

1. ให้นักเรียนท าแบบประเมินความสามารถตามทฤษฎีพหุปัญญา 
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ 

3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความถนัด  และความสนใจของ
ตนเองกับกลุ่มเพื่อนที่มีความสามารถคล้ายๆ  กัน 

4. ให้นักเรียนเขียนอธิบายความถนัด  และความสนใจของตนเอง  พร้อมทั้งเขียน
สิ่งที่ต้องการให้ครูแนะแนวช่วยเหลือ 

วัตถุประสงค์ข้อที่  2  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ 

1. ครูแนะแนวจัดให้มีการให้ค าปรึกษากลุ่มสัปดาห์ละ  2  ครั้ง  โดยให้กลุ่มที่มี
ความถนัดและความสนใจเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน  (กระบวนการของการให้
ค าปรึกษากลุ่มจะช่วยให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองมากยิ่งข้ึน  รวมทั้งรู้
แนวทางในการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ 

2. ครูแนะแนวติดตามผลการพัฒนาตนเองของนักเรียนเป็นระยะ  จนครบ  2  
เดือน 
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2. สรุปผลและประเมินโครงการ 

สถานที ่
 ห้องแนะแนว  โรงเรียนพิรญาร์บ ารุงวิทยา 
งบประมาณ   
 ค่าส าเนาแบบประเมินความสามารถตามทฤษฎีพหุปัญญา  200  บาท 

การประเมินผล 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการฯ 

2. แบบบันทึกการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ 

 

 

ลงชื่อ.............................................................. ......ผู้เสนอโครงการ 

               (.................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง  ครูแนะแนว 
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สรุป 

 การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เป็นวิ ธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้
ศักยภาพของตนเองได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพ ความถนัด หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ 
แต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน เช่นบางคนมีความถนัดทางตัวเลข บางคนมีความถนัดทาง 
ด้านดนตรี  เป็นต้น  ซ่ึงความถนัดที่มีการทดสอบ ได้แก่ ความถนัดที่เป็นความสามารถทางด้านสมอง
เฉพาะด้าน ความถนัดที่เป็นความสามารถของกลไกในร่างกาย  ความถนัดที่เป็นความสามารถ
ทางการสัมผัส  และความถนัดที่เป็นทักษะของกล้ามเนื้อและสมอง  ส่วนความสนใจของผู้เรียนเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของการเรียนรู้ เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ถ้าปราศจากความสนใจ การ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้น้อยมาก  ดังนั้นความสนใจจึงเป็นส่วนที่จะผลักดันให้ผู้ เรียนมีทิศทางใน  

การเลือกตัดสินใจทั้งด้านการศึกษาต่อ การเลือกอาชีพ รวมถึงการปรับตัวในสังคม ดังนั้นการแนะแนว
จึงมีบทบาทและมีส่วนช่วยการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยผ่านบริการทั้ง 5 
บริการของการแนะแนว 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่  7 

 

 1. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การรู้ว่าตนเองมีความถนัดและความสนใจใน
เรื่องใด จะมีประโยชน์อย่างไร” 

 2. ให้นักศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสติปัญญากับความถนัดพร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างประกอบ 

 3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ตนเองว่าตนเองมีความถนัดและความสนใจในเรื่องใด  และเขียน
แนวทางในการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของตนเองมาให้ชัดเจน 

 

ความถนัดและความสนใจ ลักษณะพฤติกรรม แนวทางในการส่งเสริมความ
ถนัดและความสนใจของ

ตนเอง 
ตัวอย่าง 
มีความสามารถในการพูดเพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจ 

สังเกตตัวเองหลายครั้ง เวลาพูด
กับเ พ่ือนที่ ก าลั ง ไม่สบายใจ       
จะพูดให้เพ่ือนสบายใจมากขึ้น
ซึ่งท าให้เพ่ือนเกิดก าลังใจ และ
เพ่ือนมีแรงบันดาลใจในการท า
ความฝันของตนเองให้ส าเร็จ 

1. อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการให้
ก าลังใจ  
2. ฝึกพูดเพ่ือสร้างแรงบันดาล
ใจ 

3. ฝึกเขียนข้อความที่สร้างแรง
บันดาลใจ 

4. บันทึกทุกๆ  ความคิดที่ช่วย
สร้างแรงบันดาลใจ 

 

 4. ให้นักศึกษายกตัวอย่ างปัญหาของนัก เรี ยน  ที่ ปรากฏในหน้าหนั งสื อพิมพ์ 

พร้อมทั้งอธิบายสาเหตุ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

 

 

 



บทท่ี 8 

การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  กิจกรรมแนะแนวถูกจัดให้อยู่ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนได้นําองค์ความรู้  ทักษะจากการเรียนรู้และประสบการณ์
ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย  และมีจิตสํานึก
สาธารณะที่ดีงาม  เป็นคนมีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต  การคิด  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  และการใช้
เทคโนโลยี  และเป็นคนมีความสุขในการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง  โดยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์  
โดยที่กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  สามารถ
คิดตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา  กําหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ  สามารถปรับตน
ได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
คําปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
 

ความหมายของการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 

 กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกิจกรรมแนะแนว 

ที่ถูกออกแบบโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งทางด้านพัฒนาการ
ทางร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้สํารวจตนเอง  การสํารวจ
ตนเองจะนําไปสู่การรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้  สามารถตัดสินใจเลือกการศึกษา  และอาชีพ  
รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้  อันจะช่วยให้ผู้เรียนได้วางแผนเส้นทางชีวิตของตนเองได้  
ได้มีผู้ให้ความหมายของ  การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน  ดังนี้ 
 วัชรี  ทรัพย์มี  (2531: 81) กล่าวว่า การจัดชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว  คือการจัดกิจกรรม 

แนะแนวในชั่วโมงเรียนโดยมีความเป็นมาสืบเนื่องจากการจัดหลักสูตรโครงการมัธยมศึกษาแบบประสม 
(ค.ม.ส.)  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดให้มีการสอนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  มีหลักการให้นักเรียนได้เลื อก
เรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตน  จึงมีการจัดบริการแนะแนวสําหรับช่วย
นักเรียนในการเลือกวิชาเรียนอย่างเหมาะสม  และมีการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั่วโมงเรียนขึ้น เป็นส่วน
หนึ่งของบริการแนะแนว  โดยเรียกชั่วโมงนี้ว่าชั่วโมงกิจกรรมสํารวจ 
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 พนม  ลิ้มอารี (2548: 168)  กล่าวถึงความหมายของการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 
หมายถึง  การจัดชั้นสอนความรู้เกี่ยวกับข้อสนเทศด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัว-สังคม   
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ได้กําหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้าหมายวางแผนชีวิต
ทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจ
ผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

 ไพศาล อ๋ันประเสริฐ (2551: 2) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแนะแนว  เป็นการจัดกิจกรรมที่ครู   
ทําให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา รู้วิธีการแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารทั้ง ในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ ด้านส่วนตัวและ
สังคม สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยใช้กระบวนการสอนแบบบูรณาการ โดยนําเอา
เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมหรือการใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งการ
สอนในลักษณะนี้ครูมีบทบาทเป็นผู้เอ้ืออํานวย (Facilitator) มีหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมประสบการณ์ในการ
เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้แก่ผู้เรียน และให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงกิจกรรมจนเกิดประสบการณ์ตรงจากการ
เรียนรู้เรื่อง นั้นๆ ด้วยตนเองตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากหลักการดังกล่าว อาจเรียกการสอนกิจกรรม 

แนะแนวด้วยกระบวนการกลุ่มว่า เป็นการสอนกิจกรรมแนะแนวแบบ จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน” 
(Structured Experience) 

 พิสมัย  หาญสมบัติ (2554: 213)  ได้สรุปความหมายของการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน
ว่าหมายถึง  กระบวนการที่ช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง  เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน สามารถวางแผนปรับตัว  
แก้ปัญหาและตัดสินใจทั้งด้านการศึกษา  อาชีพ  ส่วนตัวและสังคม  มีสุขภาพจิตดี  ดํารงตนในสังคม
อย่างมีความสุข  และมีจิตสํานึกในการทําประโยชน์ให้กับครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 
 สรุปการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน  หมายถึง  การดําเนินการในชั้นเรียนโดยจัดกิจกรรม 

ที่ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้เอ้ืออํานวย (Facilitator) จัดเตรียมประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ให้แก่ผู้เรียน  โดยกิจกรรมนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวเอง เข้าใจตนเอง และ
ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหา มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลและใช้ข้อมูลข่าวสารทั้ง 
ในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม ได้อย่างมีวิจารณญาณ  เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของตน  ทําให้ผู้เรียน สามารถปรับตัว
และดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีจิตสํานึกในการทําประโยชน์ให้กับครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
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ขอบข่ายของจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ประกอบด้วย  กิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้บําเพ็ญ
ประโยชน์  และนักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมชุมนุม ชมรม กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
ได้แก่  กิจกรรมจิตอาสา  และกิจกรรมแนะแนว  ประกอบด้วย  การแนะแนวด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  
ด้านส่วนตัวและสังคม  ดังแสดงในแผนภาพที่ 8.1  
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รูปภาพที่ 8.1 ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 จากขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
2551 นํามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนว  ดังแผนภาพที่ 8.2 

 

 

ขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

เป้าหมาย 

5 สมรรถนะ + 

8 คุณลักษณะ 

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมเพื่อสังคม 

และสาธารณะประโยชน์ 

กิจกรรมนักเรียน 

ด้านการศึกษา 

ด้านอาชีพ 

ด้านส่วนตัวและสังคม 

กิจกรรมลกูเสือ  เนตรนารี 
ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์  และนักศกึษา
วิชาทหาร  

กิจกรรมชมุนมุ  ชมรม 

กิจกรรมจิตอาสา 
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ตามเกณฑ ์

การจัดกิจกรรมแนะแนว 

หลักการ 

วัตถุประสงค ์

ขอบข่าย 

1. ด้านการศึกษา 
2. ด้านอาชีพ 

3. ด้านส่วนตัวและสังคม 

 

เป็นกิจกรรมที่จัดให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติ
ของผู้เรียน และวิสยัทัศน์ของสถานศึกษาที่
ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้
ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว
และสังคม เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกจิกรรมจนเกิดการ
เรียนรู้ และทักษะชีวิต โดยมีครูผู้รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมและประสานความร่วมมือกบัครู
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ 
รักและเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น 

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
วางแผน การศึกษา อาชพี 
รวมทั้งส่วนตัวและสังคม 

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
และอยู่รว่มกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 

1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความตอ้งการ ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรียน 

2. วิเคราะห์สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและข้อมูลของผู้เรียนรายบคุคล 

3. กําหนดสัดส่วนกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม 

4. กําหนดวัตถุประสงค์การจัดกจิกรรมแนะแนวของสถานศึกษา 

5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว 

6. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 

7. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผน และประเมินผลการจัดกิจกรรม 

8. ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกจิกรรม 

2. การปฏิบัตกิิจกรรม 

3. ผลงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน 

ไม่ผา่น 

ซ่อมเสริม ประเมิน 

ผ่าน ส่งผลการประเมิน 
ไม่ตามเกณฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 8.2 การจัดกิจกรรมแนะแนว 
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การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดความสําคัญ  หลักการ  
วัตถุประสงค์  ขอบข่าย  แนวทางการจัดกิจกรรม  การประเมินกิจกรรมแนะแนว  มาตรฐานของการจัด
กิจกรรมแนะแนว  ตัวอย่างการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)  ดังนี้ 
 กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กําหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพ สามารถ
ปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และให้คําปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  

 หลักการ 
 เป็นกิจกรรมที่จัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจธรรมชาติของผู้เรียน
และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาท่ีตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรม จนเกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะชีวิต โดยมีครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมและประสาน
ความร่วมมือกับครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษา อาชีพ รวมทั้งการดําเนินชีวิตและสังคม 

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 ขอบข่าย 

 การจัดกิจกรรมแนะแนวมีองค์ประกอบ 3 ด้านดังนี้ 
 1. ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รู้จัก
แสวงหา และใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

 2. ด้านอาชีพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย 
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพตามที่ตนเอง  

มีความถนัดและสนใจ 

 3. ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเองและ
ผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดี มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต และสามารถปรับตัว 
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 แนวการจัดกิจกรรม 

 1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน 

 2. วิเคราะห์สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 3. กําหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัว
และสังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนและเป้าหมาย
ของสถานศึกษา โดยครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม 

 4. กําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวขอสถานศึกษาเป็นระดับการศึกษาและ
ชั้นปี 
 5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค์ พฤติกรรม
ผู้เรียน หลักฐานการทํากิจกรรม วิธีการจัดกิจกรรม วิธีการประเมินผล ภาคเรียนและจํานวนเวลาที่จัด
กิจกรรมแนะแนว 

 6. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม เวลา วัตถุประสงค์ 
สาระสําคัญ ชิ้นงาน/ ภาระงาน วิธีการจัดกิจกรรม สื่อ/ อุปกรณ์ และการประเมินผล 

 7. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 8. ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน 

 

การประเมินกิจกรรมแนะแนว 

 การประเมินกิจกรรมแนะแนว มี 2 ลักษณะ คือ 

 ลักษณะที่ 1 การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน อาจประเมินได้จากครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดย 

 1. ครูผู้จัดกิจกรรมรับผิดชอบในการวางแผนการประเมิน ดําเนินการประเมิน นําผลการ
ประเมินไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 2. ผู้เรียนอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมิน ประเมินตนเองและเพ่ือน 

 3. ผู้ปกครองอาจมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการประเมิน ประเมินผลการพัฒนา
ผู้เรียน โดยประสานความร่วมมือกับครูผู้จัดกิจกรรม 

 ลักษณะที่ 2 การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน ครูผู้จัดกิจกรรมตรวจสอบเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรม และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตัดสินผลการประเมินเป็น “ผ่าน” 
และ “ไม่ผ่าน” ดังนี้ 
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 “ผ่าน” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/ 

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

 “ไม่ผ่าน” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม 
หรอืมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 

 

มาตรฐานการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 

 มาตรฐานกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนตามแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 

 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนรู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน และสามารถพ่ึงตนเองได้  
 จุดประสงค์กิจกรรม  
 1. รู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของตนเอง  
 2. รักและเห็นคุณค่า ภูมิใจในตนเองและผู้อ่ืน  
 3. สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองได้  
 มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพและการงาน ชีวิตและสังคม 
จุดประสงค์กิจกรรม  
 1. แสวงหาข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษา อาชีพ และการงาน ชีวิต
และสังคม  
 2. ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง ด้านการศึกษา อาชีพ และการงาน ชีวิตและสังคม  
 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี  
 จุดประสงค์กิจกรรม  
 1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  
 2. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข  
 มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการทําประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 จุดประสงค์กิจกรรม 

1. มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 

 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนตามแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จัก เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 

  1.1 รู้ความถนัด ความสนใจ ความสามารถด้านการเรียนและอาชีพ 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- บอกวิชาที่ตนชอบเรียนได้ - ตรวจสอบความถนัด  - บอกความถนัด  ความสนใจ  
- บอกความถนัดความสนใจดา้น ความสนใจ  ความสามารถด้าน ความสามารถด้านการเรียนและ 

การเรียนได ้ การเรียน อาชีพ 

- มีพฤติกรรมการเรียนอย่างมี - บอกความถนัด ความสนใจ   

ประสิทธิภาพ ความสามารถด้านการเรียนเรียน  

- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้   
การงานและอาชพี 

- บอกชื่อและลักษณะอาชีพใน
ท้องถิ่นได ้

- สามารถจําแนกอาชีพสุจริตและ
ไม่สุจริตได ้

และอาชีพจากการวิเคราะห ์

ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ 

 

 

  1.2 รู้และเข้าใจลักษณะเฉพาะตนและศักยภาพของตนเอง 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

-  บอกลักษณะและความสามารถ
ของตนเองได้ 
- แสดงความสามารถของตนเองได้ 

- บอกความสามารถของตนเองได้ 
- พัฒนาในสิ่งที่ตนมีความสามารถ
จนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของ
ตนเอง 

- บอกลักษณะเฉพาะของตนเองได้ 
- แสดงลักษณะเฉพาะตนและ
นํามาใช้ให้สอดคล้องกับการศึกษา
และอาชีพ 

 

 

 

 

 

 



250 

  1.3 เข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- รับรู้และเข้าใจความต้องการและ
ความรู้สึกของตนเอง 
- การพัฒนาจุดเด่นและปรับปรงุ 
จุดด้อยของตนเอง 
- ความภูมิใจของตนเองและ 

ชื่นชมคนอื่น 

- การรับรู้และเข้าใจปัญหาของ
ตนเอง 

- รับรู้และเข้าใจความต้องการและ
ความรู้สึกของตนเอง 
- การแสวงหาแบบอย่างที่ดีและ
เหมาะสมกับตนเอง 
- รักและนับถือตนเองและผู้อื่น 

- รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหาของ
ตนเองและมีแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

- รักและนับถือตนเองและผู้อื่น 

- รับรู้เข้าใจและยอมรับปัญหาและ
สามารถแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ และการด าเนินชีวิต 

  2.1 สามารถค้นหาข้อมูลเพ่ือการวางแผนการเรียน  อาชีพ  และการดําเนินชีวิต 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ค้นพบข้อมูลจากบุคคล สถานที่  สื่อ 
และเทคโนโลยีที่จําเป็น 

- บอกชื่ออาชีพในท้องถิ่น 

- บอกชื่ออาชีพที่ตนสนใจและบอกเหตุ
ผลได้ 

- ค้นพบข้อมูลที่ตนสนใจ  
เพื่อการวางแผนอาชีพและ 

การดําเนินชีวิต 

- จัดกลุ่ มข้อมูลด้านการศึกษา 
อาชีพและการดําเนินชีวิต 

- ปรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา 
อาชีพ การดําเนินชีวิตให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

- จัดกลุ่มข้อมูลด้านการศึกษา 
อาชีพ และการดําเนินชีวิต 

 

  2.2 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนการเรียน อาชีพ 
และการดําเนินชีวิต 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

-  เปรียบเทียบข้อมูลกับความ
เป็นไปได้ของตนเองด้านการ
เรียน  อาชีพ  และการดําเนิน
ชีวิต 

- เลือกข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ความเป็นไปได้ของตนเอง 

-  จัดลํ าดั บความสํ าคัญของข้ อมูล ได้
สอดคล้ องกั บความถนัด  ความสนใจ 
ความสามารถของตนเอง 
- เลือกข้อมูลมาเพื่อการวางแผนการเรียน  
อาชีพและการดําเนินชีวิต 

- จัดระบบข้อมูลสารสนเทศได้ 
- คาดคะเนสิ่ งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตจากข้อมูลสารสนเทศที่
เลือก 
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  2.3 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเพ่ือวางแผนการเรียน  อาชีพ  และการดําเนินชีวิต 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- บอกเป้าหมายด้านการเรียน  
อาชีพ  และการดําเนนิชีวิตของตน 

- บอกทางเลือกในการเรียน  อาชีพ  
และการดําเนนิชีวติ 

- ตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล 

- วางแผนด้านการเรียน  อาชีพ  
และการดําเนนิชีวติอย่างเหมาะสม 

- ปฏิบัติตามแผนที่กําหนด 

- กําหนดเป้าหมายดา้นการเรียน  
อาชีพ และการดําเนนิชีวิตให้
สอดคล้องกับความสนใจ   
ความถนัด ความสามารถและ
บุคลิกภาพของตน 

- วางแผนการเรียน อาชีพ และ    
การดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
ความเป็นไปของตนเอง 
- ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้   
- ประเมินผลการปฏิบัตติามแผน 

- และปรับปรุงให้มีโอกาสประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย 

- กําหนดเป้าหมายได้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับตนเอง 
- ตัดสินใจเลือกแนวทางการเรียน  
อาชีพ  และการดําเนนิชีวิตบน
พื้นฐานของข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

- วางแผนการเรียน  อาชีพ  และ
การดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
ความเป็นไปได้ของตนเอง 
- ปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว้ 
- ประเมินผลการปฏิบัตติามแผน 

- และปรับปรุงให้มีโอกาสประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย 

 

 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

  3.1 มีทักษะชีวิตที่จําเป็นในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได ้

- ควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้
เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ 
- ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว  โรงเรียนและท้องถิ่น 

- ปฏิบัติตนตามบทบาทหนา้ที่  
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

- มีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสา
ธารณสมบัติและสิง่แวดล้อม 

 

- สื่อสารความคิด  ความรู้สึกให้
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล 

- จัดการกับอารมณ์และแสดงออก
ได้เหมาะสมกับวยัและสถานการณ์ 
- ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียนและ
ประเทศชาต ิ

- ปฏิบัติตนตามบทบาทหนา้ที่  
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

- สื่อสารความคิด  ความรู้สึกทีด่ีต่อ
ผู้อื่น และเปน็ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

- จัดการกับอารมณ์และแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ตอ่
ตนเองและสังคม 

- ปฏิบัติตามบทบาทในฐานะผู้นาํ 
ผู้ตามที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

- มีจิตสํานึกในการดูแลรักษาพฒันา
สาธารณสมบัติและสิง่แวดล้อม
อย่างสร้างสรรค์ 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 - มีจิตสํานึกในการดูแลรักษาพฒันา
สาธารณสมบัติและสิง่แวดล้อม 

- ใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยไีด้
อย่างเหมาะสม 

- ใช้เทคโนโลยีได้อยา่งสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

 

  3.2 สามารถปรับตัวให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- เข้าใจและยอมรับความต้องการ
และความรู้สึกของตนเองและผูอ้ื่น 

- เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

- ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล 

-  เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

- ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล 

- ปรับพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อ
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 

-  เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

- ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล 

- ปรับพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อ
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 

- ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรี
ของผู้อื่น 

- ปฏิบัติหนา้ที่ของตนโดยไมล่ะเมิด
สิทธิผู้อื่น 

 

 4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 

  4.1 ผู้ปกครองรู้  เข้าใจ  ยอมรับสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- รับรู้ความถนัด ความสนใจ  
ความสามารถของผู้เรียนตามสภาพ
ที่เป็นจริง 
- ปฏิบัติต่อผู้เรียนตามสภาพที่เป็น
จริง 
 

- รับรู้ความถนัด  ความสนใจ 
ความสามารถของผู้เรียนตามสภาพ
ที่เป็นจริง 
- ปฏิบัติต่อผู้เรียนตามสภาพที่เป็น
จริง 
- ใส่ใจในพฤติกรรมของผู้เรียน 

- รับรู้ความถนัด  ความสนใจ  
ความสามารถของผู้เรียนตามสภาพ
ที่เป็นจริง 
- ปฏิบัติต่อผู้เรียนตามสภาพที่เป็น
จริง 
- ใส่ใจในพฤติกรรมของผู้เรียน 

 



   253 

  4.2 ให้คําปรึกษาแนะนําและร่วมมือพัฒนาผู้เรียน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

-  ให้ข้อมูลย้อนกลับพฤติกรรม
ผู้เรียนขณะอยู่ที่บา้น 

- ให้คําปรึกษาแนะนําดา้นการเรียน  
อาชีพ  และการดําเนนิชีวิต 

- ให้กําลังใจและชืน่ชมเม่ือผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์

 

-  ให้ข้อมูลย้อนกลับพฤติกรรม
ผู้เรียนขณะอยู่ที่บา้น 

- ให้คําปรึกษาแนะนําโดยคํานึงถึง
พฤติกรรมตามวัย 

- ให้กําลังใจและชืน่ชมเม่ือผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์

- ส่งเสริม  สนบัสนุนให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตามศักยภาพ 

 

-  ให้ข้อมูลย้อนกลับพฤติกรรม
ผู้เรียนขณะอยู่ที่บา้น 

- ให้คําปรึกษาแนะนําโดยคํานึงถึง
พฤติกรรมตามวัย 

- ให้กําลังใจและชืน่ชมเม่ือผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์

- ส่งเสริม  สนบัสนุนให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่กาํหนด 

 

 

 ตัวอย่างโครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 

 โครงสร้างของการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนนั้น ผู้สอนหรือครูแนะแนวจําเป็นจะต้อง
วิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือนําไปสู่การออกแบบหน่วยของการเรียนรู้  โดยเริ่มต้นจากกําหนดประเด็นปัญหา
หรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ  วิเคราะห์และระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กําหนดสาระสําคัญ  กําหนด
สาระการเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะ กําหนดประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กําหนด
ชิ้นงาน หรือภาระงานที่นักเรียนต้องปฏิบัติ วางแผนการจัดการเรียนรู้  กําหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ และ
กําหนดเวลาเรียน  ซึ่งสามารถนํามาสร้างตารางโครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว ดังนี้  (สํานักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555)  
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 ตัวอย่างโครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 

ที ่ วัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค์ชั้นป ี
หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระส าคัญ 

(ความคิดรวบยอด) 
สาระการเรียนรู้ 

(เนื้อหา) 
เวลา 
(ชม.) 

1 ผู้เรยีนรู้จัก  เข้าใจ  
เห็นคุณคา่ใน
ตนเอง  และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

ผู้เรยีนยอมรับและ
เห็นคุณคา่ใน
รูปลักษณ์ของ
ตนเอง  ฉันพอใจใน
สิ่งที่ฉันเป็น 

ฉันพอใจใน
สิ่งที่ฉันเป็น 

รูปลักษณ์ของบุคคล
ย่อมมีทั้งส่วนท่ีพอใจ
และไม่พอใจ  แต่
อย่างไรก็ตาม  
รูปลักษณ์เหล่านั้นยัง
เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต
ที่มีคุณค่าเป็น
ประโยชน์  การ
ยอมรับและเห็นคณุค่า
ในรูปลักษณ์ของตน
ย่อมทําให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเอง
ได้เต็มศักยภาพ 

1. คุณค่า
รูปลักษณ์ของ
ตนเอง ท้ังส่วนท่ี
พอใจและไม่
พอใจ 

2. วิธีการปฏิบัติ
ตนที่แสดงถึงการ
ยอมรับและเห็น
คุณค่าใน
รูปลักษณ์ของ
ตนเอง 

3 

2 ผู้เรยีนรู้จัก  เข้าใจ  
เห็นคุณคา่ของผู้อื่น  
และปฏิบตัิต่อผู้อื่น
อย่างเหมาะสม 

ผู้เรยีนเห็นคณุค่า
ของบุคคลอื่นและ
สิ่งต่างๆที่มสี่วน
เกื้อกูลต่อชีวิตตน
และปฏิบตัิต่อผู้อื่น
ด้วยความรูส้ึกเห็น
คุณค่าและกตญัญู  
(ฉันกับคน และ
สรรพสิ่งที่เกื้อกูล
ต่อชีวิต) 

ฉันกับคน
เกื้อกูล 

สรรพสิ่งล้วนมสี่วน
เกื้อกูลต่อชีวิต  มนุษย์
ไม่สามารถเติบโตหรือ
มีชีวิตอยู่ไดด้้วยตนเอง
ตามลาํพัง  การ
ตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าของสรรพสิ
รอบตัวย่อมทําให้
มนุษย์ปฏิบัตติ่อผู้อื่น
อย่างเหมาะสม 

1.ความสัมพันธ์
และคณุค่าของ
บุคคลอื่นและสิ่ง
ต่างๆ  ท่ีมีส่วน
เกื้อกูลต่อชีวิตคน 

2.วิธีการปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นและสิ่ง
ต่างๆที่มีส่วน
เกื้อกูลต่อชีวิตคน
อย่างเห็นคุณค่า
และกตญัญ ู

4 
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 ตัวอย่างโครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว (ต่อ) 
 

ที ่ วัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค์ชั้นป ี
หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระส าคัญ 

(ความคิดรวบยอด) 
สาระการเรียนรู้ 

(เนื้อหา) 
เวลา 
(ชม.) 

3 ผู้เรยีนสามารถคดิ
วิเคราะหต์ัดสินใจ  
แก้ปัญหา  และ
วางแผนด้าน
การศึกษา 

ผู้เรยีนเห็นคณุค่า
ของการเรียนคณุค่า
รายวิชาในหลักสูตร  
และพัฒนาทักษะ
การเรยีนที่มี
ประสิทธิภาพ
สามารถนํามา
พัฒนาตนเองด้าน
การเรยีนได้  
(เรียนอย่างรู้คณุค่า) 

ฉลาดเรียน
เพียรสู่

ความสําเร็จ 

การเห็นคณุค่าของการ
เรียนและคณุค่า
รายวิชาในหลักสูตรที่
เป็นประโยชน์ต่อการ
ดํารงชีวิตและรู้วิธีการ
เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ย่อมทํา
ให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่การ
เรียนที่ประสบ
ความสําเร็จ 

1.หลักสูตร  การ
วัดและประเมินผล 

2.คุณค่าของการ
เรียน  คุณค่า
รายวิชาที่จัดให้
เรียนตามหลักสูตร 
3.วิธีการปฏิบัตติน
เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรยีนที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.การแสวงหา
ข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรูต้่างๆทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

5 

4 ผู้เรยีนที่มีทักษะ
การสื่อสารและ
สร้างสมัพันธภาพ 

ผู้เรยีนรู้จักและเห็น
ความสําคญัของ
การสื่อสารแบบใช้
ภาษาและท่าทาง  
สามารถสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม  
(การสื่อสารแบบใช้
ภาษาและท่าทาง) 

สื่อสารด ี

มีเพื่อน 

การสื่อสารโดยการใช้
ภาษาพูดและภาษา
ท่าทาง  มีผลต่อการ
สร้างสมัพันธภาพความ
เข้าใจในการสื่อสารทั้ง
สองรูปแบบและการ
พัฒนาทักษะการ
สื่อสารดังกล่าวย่อมทํา
ให้ผู้เรียนสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม  และมี
สัมพันธภาพที่ดตี่อผู้อื่น 

1.รูปแบบการ
สื่อสารแบบใช้
ภาษาและท่าทาง
ได ้

2.ความสําคญัของ
การสื่อสารเพื่อ
สร้างสมัพันธภาพ
กับผู้อื่น 

3.การฝึกสื่อสาร
แบบใช้ภาษาและ
ท่าทางที่เหมาะสม 

4 



256 

 ตัวอย่างโครงสร้างการจัดกิจกรรมแนะแนว (ต่อ) 
 

ที ่ วัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค์ชั้นป ี
หน่วยการ
จัดกิจกรรม 

สาระส าคัญ 

(ความคิดรวบยอด) 
สาระการเรียนรู้ 

(เนื้อหา) 
เวลา 
(ชม.) 

5 ผู้เรยีนมีทักษะการ
ดํารงชีวิตอย่างเป็น
ประโยชน์และ
ปลอดภัย 

ผู้เรยีนรู้จักและ
เข้าใจคุณค่าแท้
คุณค่าเทียมของสิ่ง
ต่างๆ สามารถ
เลือกบรโิภค  และ
อุปโภคได้อย่าง
พอเพียง  (ชีวิต
พอเพียง) 

กิน  อยู่  ดู  
ฟังเป็น 

การเลือกอุปโภค
บริโภคควรเลือกสรร
ตามความจําเป็นและ
เหมาะแก่อตัภาพของ
ตน  ดังนั้น  การรู้จัก
และเข้าใจแนวคดิเรื่อง
คุณค่าแท้  และคุณค่า
เทียมย่อมทําให้เรียน
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

1.คุณค่าแท้  
คุณค่าเทียมของ
สิ่งต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวัน 

2.การเลือก
อุปโภคบรโิภคสิ่ง
ต่างๆอย่าง
เหมาะสมและ
พอเพียง 

4 

รวมจํานวนช่ัวโมง 20 
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 ตัวอย่าง  ตารางการออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 

หน่วยการจัด
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
พฤติกรรม

ผู้เรียน (รู้อะไร/
ท าอะไรได้) 

ชิ้นงาน/ 
ภาระงาน 

วิธีการจัด
กิจกรรม 

วิธีประเมินผล ภาค/ชม. 

ฉันพอใจในสิ่ง
ที่ฉันเป็น 

ผู้เรยีนยอมรับ
และเห็นคุณค่า
ในรูปลักษณ์
ของตนเอง 
(ฉันพอใจในสิ่ง
ที่ฉันเป็น) 

1.รู้และบอก
คุณค่ารูปลักษณ์
ของตนเองทั้ง
ส่วนท่ีพอใจและ
ไม่พอใจได ้

2. บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนที่
แสดงถึงการ
ยอมรับและเห็น
คุณค่าใน
รูปลักษณ์ของ
ตนเองได ้

ช้ินงานท่ีแสดง
ถึงวิธีการ
ปฏิบัติตนต่อ
รูปลักษณ์ทั้ง
ส่วนท่ีพอใจ
และไม่พอใจ
อย่างยอมรับ
และเห็น
คุณค่าใน
รูปลักษณ์ของ
ตน 

1.สํารวจสิ่งที่พอใจ
และไม่พอใจใน
รูปลักษณ์ของ
ตนเอง 
2.วิเคราะห์คณุค่า
ของรูปลักษณส์่วน
ที่พอใจและไม่
พอใจ 

3.บอกวิธีการ
ปฏิบัติตนที่แสดง
ถึงการยอมรับและ
เห็นคุณคา่ใน
รูปลักษณ์ของ
ตนเอง 

1.การสังเกต 

2.การตรวจ
ช้ินงาน 

1/3 
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 ตัวอย่างการออกแบบและวางแผนจัดกิจกรรม 

 

หน่วยการจัดกิจกรรม  ฉันพอใจในสิ่งท่ีฉันเป็น 

 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

   1.1 ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

ระดับชั้น  ม. 1         ภาคเรียนที่  1 

1. วัตถุประสงค์  ผู้เรียนยอมรับและเห็นคุณค่าในรูปลักษณ์ของตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. รู้และบอกคุณค่ารูปลักษณ์ของตนเองทั้งส่วนที่พอใจและไม่พอใจได้ 
 2. บอกวิธีการพัฒนาตนที่แสดงถึงการยอมรับและเห็นคุณค่าในรูปลักษณ์ของตนเองได้ 
3. สาระส าคัญ  บุคคลย่อมมีทั้งความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเอง  อย่างไรก็ตาม  
รูปลักษณ์เหล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต การรู้จัก เข้าใจ และเห็น
คุณค่าในรูปลักษณ์ของตนตามความเป็นจริง  จะทําให้ผู้เรียนยอมรับตนเองและพร้อมที่จะพัฒนาตนตาม
ศักยภาพ 

4.  สาระการเรียนรู้ 
 1. คุณค่ารูปลักษณ์ของตนเองทั้งส่วนที่พอใจและไม่พอใจ 

 2. วิธีการพัฒนาตนที่แสดงถึงการยอมรับและเห็นคุณค่าในรูปลักษณ์ของตนเอง 
5. ชิ้นงาน/ภาระงาน 

 ใบงาน การวางแผนพัฒนาตน 

6. วิธีการประเมินผล 

 1. ตรวจใบงาน  การวางแผนพัฒนาตน 

 2. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. การสํารวจสิ่งที่พอใจและไม่พอใจในรูปลักษณ์ของตน 

 2. การวิเคราะห์คุณค่าของรูปลักษณ์ส่วนที่พอใจและไม่พอใจ 

 3. การศึกษาตัวอย่างของคนท่ีพัฒนาตนเองได้โดยไม่มีรูปลักษณ์เป็นอุปสรรค 

 4. การวางแผนการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการยอมรับและเห็นคุณค่าในรูปลักษณ์ของตนเอง 
8. เวลา  2  ชั่วโมง 
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แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 

เรื่อง รูปลักษณ์ของฉัน 

หน่วยการจัดกิจกรรม  ฉันพอใจในสิ่งท่ีฉันเป็น  ระดับชั้น  ม.1  ห้อง 5    เวลา  2  คาบ 

 

1. สาระส าคัญ 

 บุคคลย่อมมีทั้งความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ของตน อย่างไรก็ตาม  รูปลักษณ์
เหล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต การรู้จักเข้าใจ และเห็นคุณค่าใน
รูปลักษณ์ของตนเองตามความจริงจะทําให้ผู้เรียนยอมรับตนเอง และพร้อมที่จะพัฒนาตนตามศักยภาพ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. รู้และบอกคุณค่ารูปลักษณ์ของตนเองทั้งส่วนที่พอใจและไม่พอใจได้ 
 2. บอกวิธีการพัฒนาตนที่แสดงถึงการยอมรับและเห็นคุณค่าในรูปลักษณ์ของตนเอง 
3. สาระการเรียนรู้ 
   1. คุณค่ารูปลักษณ์ของตนเองทั้งส่วนที่พอใจและไม่พอใจ 

   2. วิธีการพัฒนาตนที่แสดงถึงการยอมรับและเห็นคุณค่าในรูปลักษณ์ของตนเอง 
4. วิธีการจัดกิจกรรม 

 ชั่วโมงที่ 1 กิจกรรม “ขายเท่าไหร่” 

 1 ให้นักเรียนทําแบบสํารวจรูปลักษณ์ของตนเองและจําแนกส่วนที่พอใจและไม่พอใจพร้อม
ทั้งบอกเหตุผลที่พอใจหรือไม่พอใจหรือไม่พอใจ 

 2. ครูเสนอทางออกในการจัดการกับส่วนของร่างกายที่เราไม่ชอบ  ด้วยการตัดขายแลกเป็น
เงินจํานวนมาก  และให้นักเรียนตัดสินใจว่าจะขายหรือไม่ 
 3. สุ่มถามเหตุผลของนักเรียนทั้งที่ตัดสินใจขาย  และไม่ขายอวัยวะส่วนที่ไม่ชอบ 

 4. ครูเชื่อมโยงกิจกรรมกับชีวิต  โดยการถามว่าต่อไปจะใช้ชีวิตอย่างไรถ้าไม่มีอวัยวะนี้แล้ว
และบันทึกคําตอบลงในใบงานเรื่องถ้าไม่มีชีวิตจะเป็นอย่างไร 

 5. นักเรียนช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้กับการนําไปใช้ชีวิต 

 ชั่วโมงที่ 2 กิจกรรม “พัฒนาตนเหนือรูปลักษณ์” 

 1. ทบทวนการเรียนรู้ในชั่วโมงท่ีผ่านมา 
 2. ให้นักเรียนดู  VCD  คนพิการแขนและขาเล่นดนตรี (หรือสื่ออ่ืนๆ ที่แสดถึงการใช้ชีวิตของ
บุคคลที่ไม่มคีวามสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย) 
 3. ให้นักเรียนอภิปราย  แสดงความคิดเห็นต่อการใช้ชีวิตของบุคคลในสื่อ 
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 4. ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปลักษณ์กับการพัฒนาคุณค่าของตนเอง 
 5. ให้นักเรียนเขียนการพัฒนาตนเองลงในใบงาน 

5. สื่อ/อุปกรณ์ 
 1. แบบสํารวจรูปลักษณ์ของฉัน 

 2. ใบงาน ถ้าไม่มีชีวิตจะเป็นอย่างไร 

 3. VCD ความสามารถของคนพิการ 

 4. ใบงานการวางแผนพัฒนาตน 

6. การประเมินผล 

 6.1 วิธีการประเมิน 

  1. ตรวจใบงาน การวางแผนพัฒนาตนเอง 
  2. สังเกตการณ์ปฏิบัติกิจกรรม 

 6.2 เครื่องมือ 

  1. แบบตรวจใบงานการวางแผนพัฒนาตนเอง 
  2. แบบสังเกต 

 6.3 เกณฑ์การประเมิน 

  1. ใบงานการวางแผนพัฒนาตนเอง 
 

ระดับ
คุณภาพ 

ข้อความบ่งชี้คุณภาพ 

ผ่าน บอกรูปลักษณ์ที่ไม่พอใจ บอกสิ่งดี/ความสามารถที่มี และวิธีการพัฒนาตนเองได้ 1 อย่าง 
ไม่ผ่าน ไม่สามารถบอกรูปลักษณ์ท่ีไม่พอใจหรือสิ่งดี/ ความสามารถท่ีมี และวิธีการพัฒนาตนเอง 

 

หมายเหตุ    เกณฑ์ตัดสินการผ่าน นักเรียนต้องได้ระดับผ่าน 
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  2. การปฏิบัติกิจกรรม สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยพิจารณา 2 ด้าน คือ ความตั้งใจ
ร่วมกิจกรรม และการส่งผ่าน 

 

ระดับคุณภาพ ข้อความบ่งชี้คุณภาพ 

ผ่าน มีความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมและส่งงานตามกําหนด 

ไม่ผ่าน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 

หมายเหตุ เกณฑ์ตัดสินการผ่าน นักเรียนต้องได้ระดับผ่าน 
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แบบส ารวจรูปลักษณ์ของฉัน 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนสํารวจรูปลักษณ์ของตนเองและทําเครื่องหมาย/ลงในช่องส่วนที่พอใจและไม่พอใจ 

 พร้อมระบุเหตุผล 

 

รูปลักษณ์ พอใจ ไม่พอใจ เหตุผลที่พอใจ/ไม่พอใจ 

 คิ้ว    

 ดวงตา    

 จมูก    

 ปาก    

 ห ู    

 ฟัน    

 ใบหน้า    

 รูปร่าง    

 แขน    

 ขา    

 เท้า    

 มือ    

 นิ้ว    

 สีผิว    

 สีผม    

 อ่ืนๆ......    
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กิจกรรมนี้ท าให้ฉันได้เรียนรู้ว่า 

............................................................................................................................. .... 

.................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .... 

.................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .... 

................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .... 

.................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .... 

ใบงาน ถ้าไม่มี....ชีวิตจะเป็นอย่างไร 

 

รูปลักษณ์ ถ้าไม่มี....ชีวิตจะเป็นอย่างไร 
 คิ้ว  

 ดวงตา  

 จมูก  

 ปาก  

 ห ู  

 ฟัน  

 ใบหน้า  

 รูปร่าง  

 แขน  

 ขา  

 เท้า  

 มือ  

 นิ้ว  

 สีผิว  

 สีผม  

 อ่ืนๆ........  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



264 

ใบงาน การวางแผนพัฒนาคน 

 

ให้นักเรียนบอกสิ่งดีๆ/ความสามารถท่ีมีโอกาสการนําไปใช้ประโยชน์ และวิธีการพัฒนาตนเอง 
 

รูปลักษณ์ที่ฉันไม่พอใจ ส่ิงดีๆ/ความสามารถ 

ที่ฉันมี 
การน าไปใช้ประโยชน์ วิธีการพัฒนาตนเอง 

    

    

    

    

    

 

ตัวอย่าง การบันทึกหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 1. ปัญหาและอุปสรรค  

  ไม่มี 

 2. ข้อสังเกตท่ีพบ   
  นักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจตัวอย่าง “การรับประทานส้ม”   
 3. สิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

  ยกตัวอย่างให้หลากหลาย และใกล้เคียงกับชีวิตจริง  
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 ตัวอย่างแบบบันทึกการประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

 

แบบบันทึกการประเมินผลกิจกรรมแนะแนว 

ระดับชั้น....ห้อง.... 
 

 

เลขที่ 
 

ชื่อ-สกุล 

ผลการประเมิน  

สรุป เวลาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

การปฏิบัติ
กิจกรรม 

ผลงาน/
ชิ้นงาน/

คุณลักษณะ
ของผู้เรียน 

ผ มผ ผ มผ ผ มผ ผ มผ 

1 เด็กชายขวัญดี   ขวัญเด่น   / - / - / - 

2 เด็กชายฟ้าลั่น   ท้องฟ้า   / - / - / - 

3 เด็กชายสมชาย  ทองคํา   - / - / - / 
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 ตัวอย่างแบบสรุปรายงานการตัดสินผลกิจกรรมแนะแนว 

 

แบบสรุปรายงานการตัดสินผลกิจกรรมแนะแนว 

ระดับชั้น....ม.1........หอ้ง....5........ 
 

นักเรียนทั้งหมด    จํานวน......50......คน 

นักเรียนที่ผ่านกิจกรรม   จํานวน......48......คน 

นักเรียนที่ผ่านกจิกรรม   จํานวน......2.......คน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขที่ 
1 เด็กชายสมชาย   ทองคํา 3 

2 เด็กหญิงรักษ์ดี   ทําดี 32 

3   

 

              ลงชื่อ........................................................... 
(นางสาวรันดา   แก้วเจริญ) 
ครูผู้จัดกิจกรรมแนะแนว 

ระดับชั้น ม.1 ห้อง 5 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 

 มิสมาลัยภรณ์  บุตรดี (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือตอบสนองการวางเป้าหมายการสอบศึกษาต่อใน คณะ -สาขาวิชา ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2553 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) ศึกษาความต้องการของการวางเป้าหมายการสอบศึกษาต่อใน คณะ -สาขาวิชา ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2553 2) การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือตอบสนองการวางเป้าหมายการสอบศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มี
ประสิทธิผลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
ปีการศึกษา 2553 จํานวน 202 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accident 
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Sampling) จากจํานวนประชากร 407 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบบันทึกการสํารวจการ
วางเป้าหมายการศึกษาต่อใน คณะ-สาขาวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
ปีการศึกษา 2553 2) รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว “งานลานความรู้สู่บัณฑิตครั้งที่ 1” สถิติที่ใช้ใน
การวิจัยวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2553  มีพฤติกรรมการเรียนรู้ มีความสนใจและให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมแนะแนวมากขึ้น มีความต้องการปฏิบัติจนมีทักษะการเรียนรู้ เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผน
เลือกแนวทางการสอบศึกษาต่อได้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง โดยมีผลมาจากการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริมตอบสนองความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง 
 เป็นไท  เทวินทร์  และ นิรนาท  แสนสา (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง ผลการใช้กิจกรรม
แนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะ 

การตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวและพัฒนาทักษะการตัดสินใจเลือก
แนวทางการศึกษาต่อ 2) เปรียบเทียบทักษะการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียน 

กลุ่มทดลอง และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ และ 3) เปรียบเทียบทักษะ 

การตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว กับระยะ
ติดตามผล ผลการวิจัย พบว่า (1) นักเรียนกลุ่มทดลองมีทักษะการตัดสินใจเลือก แนวทางการศึกษาต่อ
หลังการทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ภายหลังการทดลองนักเรียน
กลุ่มทดลองมีทักษะการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) ในระยะติดตามผล นักเรียนกลุ่มทดลองมีทักษะการตัดสินใจเลือกแนวทาง
การศึกษาไม่แตกต่างจากระยะหลังการทดลอง 
 วิจิตร  ภูโอบ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการจัด
กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงทดลอง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ในการจัด
กิจกรรมแนะแนวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผลการวิจัยปรากฏว่า 1.แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวด้วยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

พบว่ามีประสิทธิภาพ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 82.05/86.73 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ 80/80  

2. คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนความฉลาดทางอารมณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.01  4. คะแนนความพึงพอใจในการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 กาญจนา สุพรรณคง (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือสร้างเสริม
ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง  การวิจัยครั้งนี้เป็น 

การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว ทําการทดลองก่อนและหลังการทํากิจกรรมแนะแนว มีวัตถุประเพ่ือ
ศึกษาผลของกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 39 คน คนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ของโรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง 
อําเภอเมืองลําปาง ดําเนินการทดลองโดยให้นักเรียนทํากิจกรรมแนะแนว จํานวน 10 กิจกรรม เป็นระยะเวลา 
10 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข สําหรับวัยรุ่น (อายุ 12-17 ปี) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบค่า t-test ผลการวิจัยพบว่าหลังการทํากิจกรรมแนะแนวนักเรียนมีความฉลาดทาง
อารมณ์เพ่ิมข้ึนอย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติในทั้ง 3 ด้าน คือ เก่ง ดี และสุข 

 ประพิมพ์พร  สันวงศ์ (2550: บทคัดย่อ) ไดศึกษาเรื่องการใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสร้าง
ระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบ
กลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการทํากิจกรรม วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการใช้กิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ศึกษากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 18 คน ใช้กิจกรรมแนะแนวใน
การเสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียน จํานวน 8 กิจกรรม เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เก็บรวมรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัยก่อนและหลังการทํากิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ความแตกต่างของคะแนนความมีระเบียบวินัยก่อนและหลัง
การทดลอง ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความ 

มีระเบียบวินัยในด้านความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ด้านการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของกลุ่ม ห้องเรียน 
โรงเรียน และด้านมารยาทที่ดีงามเพ่ิมข้ึน 
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สรุป 

 การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551  เป็นการจัดชั่วโมงที่ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จัก  เข้าใจและสามารถนําตนเองได้  
โดยผ่านกิจกรรมการสํารวจตนเองต่างๆ กิจกรรมที่ผู้สอนกําหนดขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์  
เกิดการเรียนรู้  ทั้งด้านการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ รู้จัก
แสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อ  ด้านอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้โลก
ของงานอาชีพอย่างหลากหลาย  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพที่สุจริต มีการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ สามารถวางแผน
เพ่ือประกอบอาชีพตามท่ีตนเองถนัดและสนใจ ด้านส่วนตัวและสังคม  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง 
รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดี  มีคุณภาพ  
มีทักษะชีวิต  และสามารถปรับตัว  ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้นําข้อมูล
มาประกอบการเลือกและตัดสินใจดําเนินชีวิตของตนเองให้ประสบความสําเร็จทั้งในขณะอยู่ในโรงเรียน 
และนอกโรงเรียน   
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 

 

 1. จงอธิบายความหมายและขอบข่ายของการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน   
 2. จงอธิบายแผนภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 3. จงออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น   
  ระดับประถมศึกษา 1 กิจกรรม 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  1  กิจกรรม 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 กิจกรรม 

 4.   จงออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถวางแผนการเรียน  อาชีพ  
และการดําเนินชีวิต   
  ระดับประถมศึกษา 1 กิจกรรม 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  1  กิจกรรม 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 กิจกรรม 

 5.   จงออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 

  ระดับประถมศึกษา 1 กิจกรรม 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  1  กิจกรรม 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 กิจกรรม 
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ภาคผนวก 
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กฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานกิจกรรม 

ในการแนะแนว ให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 อาศัยอ านาจความในมาตรา ๖ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
อันเป็นกฎหมายที่บัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก าจัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา 
๓๙ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจจ าแนกตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังตอไปนี้ 
 ข้อ ๑. ในกฎกระทรวงนี้ 
 “กิจกรรมในการแนะแนว” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแนะแนว การให้ค าปรึกษา
และฝึกอบรมเพ่ือเสริมความประพฤติทีเหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 
 “นักเรียนหรือนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระท าผิด” หมายความว่า นักเรียนหรือนักศึกษาที่มี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้  

(๑) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 

(๒) ประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี 
(๓)  คบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าชักน าไปในทางกระท าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี 

หรือ 
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(๔)  อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันชักน าไปในทางเสียหาย 

ข้อ ๒. ให้โรงเรียนและสถานศึกษาจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้
ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ทั้งนี้ ตามระดับของโรงเรียนหรือ 
สถานศึกษา 
 ข้อ ๓. ให้โรงเรียนและสถานศึกษามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  พัฒนาระบบงานแนะแนวที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรียนและนักศึกษาที่เป็นรายบุคคล
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว รู้จักและเข้าใจผู้เรียน สามรถค้นพบและจัดการ 
เรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และให้ค าปรึกษาด้านการด ารงชีวิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การศึกษาต่อและการมีงานท า ทั้งนี้ ให้มีระบบข้อมูลตั้งแต่แรกเข้าเพ่ือติดตามดูแลตั้งแต่ต่อเนื่องจน
จบการศึกษา 

(๒)  ส ารวจ เฝ้าระวัง และติดตามนักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดเพ่ือจัด
กิจกรรมในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

(๓)  แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดได้ทราบถึงพฤติกรรม
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ อาจก าหนดให้นักเรียนหรือ นักศึกษาดังกล่าวเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่เห็นสมควร 

(๔)  จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรง โดยมี
แผนงาน ผู้รับผิดชอบ การติดตามตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

(๕)  สนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการส่งเสริมความประพฤติและ
ความปลอดภัยของนักเรียน และนักศึกษา 

(๖)  จัดให้มีระบบติดตามและประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อส่วนราชการต้น
สังกัดอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

จาตุรนต์  ฉายแสง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมใน
การแนะแนวให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความ
ประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนละนักศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

. 
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บทท่ี 1 

การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณ ี
 

 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

1.  การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี คืออะไร ? 
 การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี คือ กระบวนการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
ต่อเนื่อง โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาสาเหตุของ
ปัญหาอันจะน าไปสู่การด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนานักเรียน ให้สามารถปรับตัว และ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

2.  นักเรียนคนใดที่ครูควรศึกษาเป็นรายกรณี ? 

 นักเรียนที่ครูควรศึกษาเป็นรายกรณี 
 2.1 นักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ด้านอารมณ์ ด้านการปรับตัว ด้านการเรียนและ
ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน เป็นต้น 

 2.2 นักเรียนปัญญาเลิศ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง  
 

3.  ประโยชน์ของการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีคืออะไร ? 

 3.1 ประโยชน์ต่อนักเรียน  
  นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพสามารถปรับตัวและ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 3.2 ประโยชน์ต่อครู 
  ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องได้รับความเอาใจ
ใส่เป็นพิเศษ  ท าให้ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น น าไปสู่การวางแผน และให้ความช่วยเหลือ นักเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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4.  การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีมีความเหมือน และแตกต่างจากประวัตินักเรียน/ระเบียนสะสม 
อย่างไร ? 

 การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีกับประวัตินักเรียน มีความเหมือนกัน คือ ข้อมูลในส่วนที่
เป็นข้อมูลที่ปรากฏจริงของนักเรียน ส่วนที่ต่างกัน คือ ประวัตินักเรียน/ระเบียนสะสมเป็นการรวบรวม  และ
สะสมข้อมูลที่ปรากฏจริงของนักเรียนครอบคลุมถึงประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ ผลการเรียน และ
ข้อมูลอ่ืนๆ เกี่ยวกับนักเรียนซึ่งมีการบันทึกสะสมไว้ตั้งแต่นักเรียนเข้าโรงเรียนจนจบการศึกษา  
ส่วนการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีมีข้อมูลที่ปรากฏจริงซึ่งส่วนหนึ่งได้จากประวัตินักเรียน/ระเบียน
สะสม เติมต่อด้วยข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนอย่างละเอียดต่อเนื่อง โดย
ใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการรวบรวมและ วิ เคราะห์ข้อมูลถึงสาเหตุของปัญหา เพ่ือวาง
แผนการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา การติดตามผล และให้ข้อเสนอแนะ 

 

5.  ครูมีแนวทางอย่างไรในการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี ? 
 การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี เริ่มต้นด้วยการระบุสาเหตุที่ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
ตามด้วยการรวบรวมข้อมูลที่มีความชัดเจนถูกต้อง แม่นย า ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในช่วงที่ผ่านมากับข้อมูลปัจจุบัน จนสามารถระบุสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้นักเรียน
อยู่ในสภาวะที่ต้องได้รับความใส่ใจ ช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือพัฒนาเป็นพิเศษ แล้วจึงวางแผนการให้
ความช่วยเหลือ  ติดตามผล และให้ข้อเสนอแนะ ในทุกขั้นตอนครูต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ
จนสามารถด าเนินการช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือพัฒนานักเรียนได้ ความหนักเบาของปัญหานักเรียนเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ครูต้องค านึงถึงในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณี ปัญหาบางปัญหาสามารถ
แก้ไขได้โดยครูที่ปรึกษา บางปัญหาต้องการครูแนะแนวในการให้การปรึกษา ส่วนกรณีปัญหา  

ที่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้านอาจต้องส่งต่อให้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น 
จิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักสังคมศาสตร์ เป็นต้น 

 

6.  อะไรคือสิ่งที่ครูควรค านึงถึงในการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี ? 
 ครูที่ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1. การศึกษาต้องค านึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิส่วนบุคคลของนักเรียนผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้ต้องใช้เพื่อการช่วยเหลือนักเรียน เท่านั้น 

 2. ก่อนการศึกษาครูต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองและ
นักเรียน นอกจากนี้ การด าเนินการต่างๆ และผลการด าเนินการต้องแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 

 3. การได้มาซึ่งข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูล ปราศจากการข่มขู่ และไม่ขัดต่อ
ศีลธรรม 
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 4. ผู้ปกครองทรงไว้ซึ่งสิทธิในการขอดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับนักเรียนในปกครอง และทรง
ไว้ซึ่งสิทธิในการขอตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าของข้อมูลหรือบันทึกต่างๆ ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ตรง
ตามข้อเท็จจริงในกรณีที่พบว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 
 5. ครูต้องปกปิดข้อมูลของนักเรียนที่ศึกษารายกรณีเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยแก่ผู้ที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือนักเรียน ยกเว้นแต่ได้รับการยินยอมจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง หรือ
ค าสั่งศาล  และในกรณีที่จะน าเสนอในทางวิชาการต้องปกปิด ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดของ
นักเรียนที่อาจจะถูกอ้างอิงได้ 
 6. หากปัญหาของนักเรียนยุ่งยากและซับซ้อนมากเกินไป ต้องขอความช่วยเหลือจาก
ผู้เชี่ยวชาญ หรือส่งตัวนักเรียนไปรับการช่วยเหลือ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
 7. ไม่ควรน าผลการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนคนหนึ่ง ไปอธิบายหรือท านายพฤติกรรม
ของ นักเรียนคนอื่น เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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บทท่ี  2 

การรวบรวม  วิเคราะห์  และวินิจฉัย 

 

 

1.  ข้อมูลอะไรบ้างที่ครูควรศึกษาและรวบรวม ? 

 1. ข้อมูลส่วนตัวและครอบครัว 

 2. ข้อมูลสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 3. ข้อมูลด้านการเรียน 

 4. ข้อมูลด้านสังคม 

 5. ความสนใจ  งานอดิเรก และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 

 6. เป้าหมาย และความคาดหวังในอนาคต 

 7. ความภาคภูมิใจ  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิต 

 

2.  วิธีใดบ้างที่ครูควรใช้ในการรวบรวมข้อมูล ? 

 2.1 การสังเกต เป็นการเฝ้าดูพฤติกรรมต่าง ๆที่นักเรียนแสดงออก เพ่ือให้เข้าใจความรู้สึก
นึกคิด ความเชื่อ  ทัศนคติ  การมองโลกของนักเรียน  เป็นต้น 

  การสังเกตควรสังเกตอย่างต่อเนื่องโดยเว้นระยะตามความเหมาะสม จนได้ข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริง และในการสังเกตนั้นควรสังเกตโดยไม่ให้นักเรียนรู้ตัว สังเกตในหลายๆ สถานการณ์ 
บันทึกผลหลังสังเกต โดยแยกเขียนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะออกจากพฤติกรรมที่สังเกตพบ 

 2.2 การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนาอย่างมีเป้าหมายเพ่ือหาข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ของนักเรียน แรงบันดาลใจ ความปรารถนา ความวิตกกังวล ครูควรเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เล่าเรื่องราวมากที่สุด และสังเกตอากัปกิริยาของนักเรียนขณะฟังและตอบค าถาม ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนยิ่งขึ้น 

  ก่อนเริ่มต้นการสัมภาษณ์ครูควรตั้งวัตถุประสงค์ เตรียมข้อค าถามเพ่ือใช้ในการ
สัมภาษณ์ และนัดหมายนักเรียนล่วงหน้า ในการด าเนินการสัมภาษณ์ครูควรเริ่มต้นสร้างบรรยากาศ
ความเป็นกันเอง เพ่ือให้นักเรียนรู้สึกไว้วางใจ แล้วจึงสัมภาษณ์ตามประเด็นค าถามที่เตรียมไว้  
หลังการสัมภาษณค์วรบันทึกผลไว้ทุกครั้ง 
 2.3 การใช้แบบสอบถาม เป็นการใช้ชุดค าถามหรือข้อความเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ครู
ต้องการทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ ค าถามส่วนมากเกี่ยวข้องกับความคิดเห็น ทัศนคติหรือความ
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คิดเห็นของผู้ตอบ เช่น สอบถามความคิดเห็น ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ การปรับตัว 
อุปนิสัยในการเรียน การรับรู้เกี่ยวกับเพ่ือน เป็นต้น 

  ครูควรเลือกใช้ หรือสร้างแบบสอบถาม ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของ
นักเรียนเพื่อให้สามารถน าไปวิเคราะห์ได้ตรงประเด็นปัญหา 
 2.4 การเขียนอัตชีวประวัติ เป็นการให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองในด้าน
ต่างๆ ท าให้เข้าใจพ้ืนฐานครอบครัว นิสัย ความใฝ่ฝัน และทัศนคติที่มีต่อตนเองและสภาพแวดล้อม
ของนักเรียนยิ่งขึ้น ซึ่งครูควรให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองโดยอิสระหรือให้เล่าเรื่องราว
ตามข้อค าถามท่ีครูก าหนด 

  ในการเขียนอัตชีวประวัติครูควรสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนจนนักเรียนเกิดความ
ไว้วางใจ ควรบอกวัตถุประสงค์ก่อนให้นักเรียนเขียน และไม่ควรเข้มงวดกับความถูกต้องด้านภาษาและ
ไวยากรณ ์

 2.5 การเยี่ยมบ้าน เป็นการไปพบปะผู้ปกครอง และบุคคลในครอบครัวของนักเรียน 
รวมทั้งสังเกตสภาพแวดล้อมและชุมชน ท าให้ให้ครูทราบสภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งความสัมพันธ์ของ
นักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว 

  ในการไปเยี่ยมบ้านนั้นครูควรนัดหมายล่วงหน้า เตรียมศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของ
นักเรียน ระมัดระวังในการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ภาพโดยการให้เกียรติ ใช้ค าพูด ค าถาม และกิริยา 

อันเหมาะสม หลังจากการเยี่ยมบ้านครูควรบันทึกข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้าน 

 2.6 ระเบียนสะสม เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนในด้านต่างๆ ตั้งแต่
เริ่มศึกษาจนจบการศึกษาโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการจัดท าระเบียนสะสมควรจัดท าให้เป็นปัจจุบัน จัดเก็บในที่ที่ เหมาะสม 

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อนักเรียน 

 2.7 แบบทดสอบทางจิตวิทยา เป็นเครื่องมือที่สร้างและใช้โดยผู้ช านาญการเฉพาะทาง
ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา ครูควรขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้
แบบทดสอบท่ีต้องการ  สิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึง คือ การวิเคราะห์และแปลผลซึ่งต้องด าเนินการอย่าง
รอบคอบ ในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องใช้แบบทดสอบมากกว่า 1 แบบทดสอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด 
และครอบคลุมเกี่ยวกับนักเรียน 

  ในการรวบรวมข้อมูลนักเรียน ครูควรใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายโดยเลือกใช้ให้
เหมาะกับข้อมูลที่ต้องการเก็บ และควรบันทึกวัน เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ ก ากับไว้ด้วยทุกครั้ง 
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3.  ครูควรรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใดบ้าง ? 
 1. นักเรียนที่ครูศึกษาเป็นรายกรณี 
 2. ผู้ปกครอง และบุคคลในครอบครัว 

 3. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชา ครูแนะแนว ครูผู้สอน ฯลฯ 

 4. เพ่ือนนักเรียน 

 5. แหล่งเก็บข้อมูลของนักเรียน เช่น  ระเบียนสะสม  ประวัติจากโรงพยาบาล  ฯลฯ 

 6. จิตแพทย์  นักจิตวิทยา  และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
 ครูควรเก็บข้อมูลจากหลายแหล่ง  เพ่ือตรวจสอบ และยืนยันข้อเท็จจริงของข้อมูล 

4.  ครูควรใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลนานเท่าใด ? 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ศึกษารายกรณีนั้นไม่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน 
แต่ขอเสนอแนะว่าควรอยู่ ระหว่าง 1 – 3 เดือน แล้วแต่ระดับความยากง่ายของปัญหา ซึ่งครูควร
พิจารณาตามความเหมาะสม 

 

5.  หลังจากได้ข้อมลูแล้วครูจะด าเนินการกับข้อมูลอย่างไร ? 
 หลังจากท่ีครูรวบรวมข้อมูลของนักเรียนจากหลายแหล่ง หลายวิธีการแล้ว  ครูควร
ด าเนินการ ดังนี้ 
 5.1 สังเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนเป็นหมวดหมู่ ซึ่งประกอบด้วยรายการต่างๆ  ดังนี้ 
  ข้อมูลส่วนตัวและครอบครัว 

  ข้อมูลด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

  ข้อมูลด้านการเรียน 

  ข้อมูลด้านสังคม 

  ความสนใจ งานอดิเรก และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  
  เป้าหมายและความคาดหวังในอนาคต 

  ความภาคภูมิใจ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิต 

 5.2 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา เพ่ือระบุที่มาของพฤติกรรมหรือสาเหตุ
ของปัญหา ในบางกรณีครูอาจจัดประชุมรายกรณี (Case Conference) โดยขอความร่วมมือจากครู
แนะแนว ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชา ครูผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์
และวินิจฉัยปัญหา 
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บทท่ี  3 

การช่วยเหลือ ส่งเสรมิ พัฒนา  และการตดิตามผล 
 

 

1.  ครูควรช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และพัฒนานักเรียนอย่างไร ? 
 หลังจากครูทราบถึงที่มาของพฤติกรรมและสาเหตุของปัญหาแล้ว ก่อนด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือ ครูและนักเรียนควรร่วมมือกันตั้งเป้าหมาย และวางแผนการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม 
และพัฒนา เพ่ือให้เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
พัฒนา อาจด าเนินการได้หลายรูปแบบตามลักษณะของพฤติกรรมและปัญหา  ดังนี้ 
 กรณีที่ 1 พฤติกรรมและปัญหาที่ไม่ยุ่งยาก/ไม่ซับซ้อน 

 หากพฤติกรรมและปัญหาของนักเรียนเป็นปัญหาที่ครูสามารถให้ความช่วยเหลือได้ให้
วางแผนด าเนินการให้ความช่วยเหลือโดยมีแนวทางในการด าเนินการ  ดังนี้ 
 1. การปรับพฤติกรรม โดยการให้ก าลังใจ การชี้แนะ การท าสัญญาเงื่อนไข การควบคุม
ตนเอง  และการท าตามตัวแบบที่นักเรียนยอมรับ เป็นต้น 

 2. การให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักเรียน เพ่ือใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และ
ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดปัญหา หรือพฤติกรรม  

ที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของนักเรียน 

 3. การเสนอแนะให้ผู้เกี่ยวข้องจัดสภาพการณ์บางอย่างให้เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของนักเรียน เช่น ขอความร่วมมือพ่อแม่ หรือครูผู้เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับนักเรียน 
หรือปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะกับศักยภาพของนักเรียน 

 4. การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด เจตคติ และพฤติกรรม  
ให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดความม่ันใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กรณีที ่2 พฤติกรรมและปัญหาที่ยุ่งยาก/ซับซ้อน 

 หากพฤติกรรมและปัญหาของนักเรียนเกินความสามารถของครูที่จะช่วยเหลือได้ให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
 1. ส่งนักเรียนไปรับการช่วยเหลือจากครูแนะแนว หรือคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 

 2. ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์แนะแนว เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงพยาบาล
จิตเวช สถาบันสุขวิทยาจิตเด็กและวัยรุ่น ศูนย์บ าบัดยาเสพติด ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยต่างๆ  
ที่มีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น 



290 
 

 ส าหรับสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรน าข้อมูลการศึกษานักเรียนเป็น
รายกรณีเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้า และร่วมกันวิเคราะห์ถึงที่มา หรือสาเหตุของปัญหา และช่วยกันเสนอแนะแนวทาง 
การให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนานักเรียน โดยก าหนดด้วยว่า  ผู้เกี่ยวข้องคนใดควรให้ 
ความช่วยเหลือในเรื่องใด และอย่างไร เช่น เพ่ือนสนิท ครูที่เกี่ยวข้อง พ่อแม่ หรือผู้ปกครองและญาติ 
เป็นต้น 

 

2.  การติดตามผลการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีควรท าอย่างไร ? 
 การให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาควรเป็น
ผู้รับผิดชอบในการประสานงานและติดตามผลตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1. นักเรียนได้ท าตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
 2. การด าเนินการให้ความช่วยเหลือประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายเพียงใด 

 3. การให้ความช่วยเหลือมีปัญหาอุปสรรคใดเกิดข้ึนบ้าง 
 4. ปัญหาใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ 
 5. จ าเป็นต้องให้แนวทางปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความช่วยเหลือใหม่หรือไม่ 
 6. เรื่องอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

 ในการติดตามผลนั้น นอกจากจะท าให้การช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถใช้
เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนรายต่อไปได้ด้วย 

 

3.  ครูมีวิธีการติดตามผลการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีอย่างไร ? 
 1. การสังเกต 

 2. การสัมภาษณ์ 

 3. การใช้แบบสอบถาม 

 

4.  หลังจากติดตามผลแล้วครูควรให้ข้อเสนอแนะกับใคร หรือไม่อย่างไร ? 
 หลังจากการติดตามผลแล้ว ครูควรให้ข้อเสนอแนะแก่บุคคลต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 1. นักเรียนที่ครูศึกษาเป็นรายกรณี ครูควรให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
 2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง ครูควรให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ครูประจ าชั้ น  
ครูประจ าวิชา เพ่ือนนักเรียน ในการร่วมมือกันช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือสนับสนุนนักเรียนให้มีการปรับปรุง
และพัฒนาตนเอง  
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บทท่ี 4 

รายงานการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี 
 

 

 รายงานการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี เป็นเอกสารที่สรุป และรายงานผลการศึกษา 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนต่อผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ 

 

1.  สาระที่ควรมีในรายงานการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีประกอบด้วยอะไรบ้าง ? 
 1.1 ชื่อนักเรียน ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา 

 1.2 ผู้ศึกษา  (ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น/รูแนะแนว) 
 1.3 ระยะเวลาในการศึกษา 

 1.4 สาเหตุของการศึกษา 

 1.5 เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 1.6 ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูล 

  1.6.1 ข้อมูลส่วนตัวและครอบครัว 

  1.6.2 ข้อมูลสุขภาพ (สุขภาพกาย/สุขภาพจิต) 
  1.6.3 ข้อมูลด้านการเรียน 

  1.6.4 ข้อมูลด้านสังคม 

  1.6.5 ความสนใจ งานอดิเรก และประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

  1.6.6 เป้าหมายและความคาดหวังในอนาคต 

  1.6.7 ความภาคภูมิใจ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิต 

 1.7 การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา 
 1.8 การช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนา 

 1.9 การติดตามผล 

 1.10 ข้อเสนอแนะ 

 

2.  รายงานการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ? 
2.1 ก าหนดปัญหาหรือสิ่งที่ศึกษาให้ชัดเจน 

 2.2 สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเป็นข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์
และวินิจฉัยปัญหาได้อย่างตรงประเด็น 
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 2.3 อธิบาย หรือบรรยายลักษณะเด่นและด้อยของนักเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง 
 2.4 ข้อเสนอแนะต้องเฉพาะเจาะจงและสามารถปฏิบัติได้ 
 เพ่ือให้เห็นภาพรายงานการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี ให้ศึกษาตัวอย่างการเขียนรายงาน
การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี ดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างการเขียนรายงานการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี 
(แบบสมบูรณ์) 

 

 1. ชื่อนักเรียนที่ศึกษา/ชั้นที่ก าลังศึกษา 

  นายชาย สุขใจ (นามสมมุติ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 2. ผู้ศึกษา 
  นางสาวทวีพร เพ่ิมสุโข  (ครูประจ าชั้น) 
 3. ระยะเวลาในการศึกษา 

  วันที่ 16 มิถุนายน  2548 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2548  รวมเวลา 3 เดือน 

 4. สาเหตุของการศึกษา 

  ไม่สนใจเรียน และก่อกวนเพ่ือนขณะเรียน 

 5. เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  5.1 ระเบียนสะสม 

  5.2 การสังเกต 

  5.3 การสัมภาษณ์ 

  5.4 การให้การปรึกษา 

  5.5 แบบสอบถามใครเอ่ย 

  5.6 แบบส ารวจเจตคติที่มีต่อตนเอง 
  5.7 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
  5.8 การเยี่ยมบ้าน 

 6. ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูล 

  6.1 ข้อมูลส่วนตัว  
   เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2531 ปัจจุบันอายุ 16 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย 
ศาสนาพุทธ มีผิวขาว รูปร่างสูง ส่วนสูง 175 ซ.ม. น้ าหนัก 60 กิโลกรัม ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบิดาและ
มารดา ได้ค่าใช้จ่ายมาโรงเรียนวันละ 40 บาท บ้านอยู่ใกล้โรงเรียน ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา ไม่เคย
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หางานพิเศษท า มีเพ่ือนสนิทในห้องหลายคน ไม่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้าบ้างบางครั้งถ้าเข้าสังคมกับเพ่ือน 
ชอบขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว เคยประสบอุบัติเหตุรถล้มอย่างแรง 
  6.2 ข้อมูลครอบครัว  
   บิดาชื่อนายอ้วน สุขใจ (นามสมมุติ) อายุ 47  ปี  จนชั้นประถมศึกษา  อาชีพ
เปิดร้านซ่อมรถ และบริการรับ – ส่ง นักเรียนอนุบาลใกล้บ้าน รายได้ประมาณ  6,000 บาท/เดือน 
มารดาชื่อนางชม สุขใจ (นามสกุล) อายุ 40 ปี จบชั้นประถมศึกษา ช่วยสามีดูแลกิจการ และช่วย
บริการรับส่งนักเรียน มีพ่ีน้อง 3 คน เป็นผู้ชายทั้งหมด ชายเป็นลูกคนกลาง ครอบครัวมีสมาชิก 5 คน 
คือ ชาย พ่อ แม่ พ่ีชายและน้องชาย  ความสัมพันธ์ในครอบครัวอบอุ่น มีการทะเลาะกันบ้าง ที่อยู่
อาศัยเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ค่อนข้างเก่า คนที่ชายไว้ใจมากท่ีสุดคือยาย แต่เสียชีวิตเมื่อต้นเดือนกันยายน 

  6.3 ข้อมูลสุขภาพ 

   1) สุขภาพกาย เป็นคนสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว ช่วงปิดภาคเรียนชั้น 
ม.3  เคยถูกแทงที่ใกล้ราวนมเนื่องจากขับรถรวดเร็ว เสียงดัง ท าให้ผู้อื่นไม่พอใจ 

   2) สุขภาพจิต เป็นคนสนุกสนานร่าเริง จากการท าแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ)  พบว่า  มีความรับผิดชอบ  และการควบคุมตนเองอยู่ในระดับต่ า 
  6.4 ข้อมูลด้านการเรียน 

   ผลการเรียนเมื่อจบชั้น ป.6 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ เคยเป็นนักกีฬาของโรงเรียน  
ผลการเรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ 1.41 ขณะเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีพฤติกรรมขาดเรียน 
หนีเรียน   ไม่น าสมุด  หรืออุปกรณ์การเรียนมาเป็นประจ า  และเมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ผล
การเรียนเฉลี่ย 0.99 

  6.5 ข้อมลูด้านสังคม 

   1) ทางบ้าน ชายไม่ค่อยสนิทกับพ่ีน้อง จะคุยด้วยเมื่อจ าเป็น มักเอาแต่ใจ
ตนเอง  บิดามารดามักจะต าหนิและเปรียบเทียบกับพ่ีชายเสมอท าให้ชายรู้สึกน้อยใจ  ไม่ชอบอยู่บ้าน 
มักเที่ยวเตร่กับเพ่ือนๆ กลับบ้านดึกเป็นประจ า ไม่เชื่อฟังค าตักเตือนของบิดามารดา 
   2) ทางโรงเรียนชายเป็นคนสนุกสนาน มีเพ่ือนสนิทในห้องประมาณ 10 คน 
มักถูกครูต าหนิและตักเตือนเสมอในเรื่องความรับผิดชอบด้านการเรียน การแต่งกาย และการพูดจา 

  6.6 ความสนใจ งานอดิเรก และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 

   1) ชายมีความสนใจเกี่ยวกับการแข่งรถ การเที่ยวเตร่ และการคบเพ่ือนต่างเพศ 

   2) งานอดิเรกชอบขับรถเล่น และเล่นกีฬาฟุตบอล 

   3) ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เคยเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนเข้าแข่งขัน
ในระดับกลุ่มโรงเรียน เคยฝึกซ่อมเครื่องรถยนต์กับบิดาช่วงปิดภาคเรียน 
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  6.7 เป้าหมาย และความคาดหวังในอนาคต 

   1)  อยากเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถ 

   2) อยากมีบ้านเป็นของตนเอง 
  6.8 ความภาคภูมิใจ  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิต 

   1) ความภาคภูมิใจ 

    เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพ่ือน 

   2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินชีวิต 

    พ่อแม่ไม่รัก 

 7. การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา 

  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ามาตลอด เนื่องจาก 

  7.1 ขาดแรงกระตุ้น และก าลังใจจากครอบครัว ท าให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน 
และหันไปสนใจกิจกรรมอ่ืน ๆ ทดแทน 

  7.2 นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งใจเรียน ก่อกวนชั้นเรียน 
ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่น าอุปกรณ์การเรียนมาเรียน 

 8. การช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนา 

  8.1 ศึกษาให้การปรึกษาแก่นักเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

  8.2 ผู้ศึกษาพูดคุยกับผู้ปกครอง เพ่ือท าความเข้าใจในการสื่อสารกับนักเรียนและ
เสริมสร้างก าลังใจ 

  8.3 ผู้ศึกษาขอความร่วมมือกับผู้สอนในการปรับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

 9. การติดตามผล 

  9.1 จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
เมื่ออยู่ที่บ้าน พบว่า นักเรียนเริ่มมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีข้ึน แต่การเที่ยวเตร่และกลับบ้านดึกยังคงเดิม 

  9.2 จากการให้การปรึกษา พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือดีในการตอบค าถาม และ
ได้น าวิธีการต่างๆ ไปใช้เพื่อแก้ปัญหาของตน 

  9.2 จากการสังเกตและสัมภาษณ์ครูผู้สอนพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนดีขึ้น
มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง สังเกตจากการน าสมุดงานในรายวิชาต่างๆ มาให้ดูพบว่านักเรียนท างาน
เรียบร้อยพอใช้ แม้ว่าจะยังไม่ครบทุกวิชา แต่ก็ถือว่าได้ปรับปรุงตนเองด้านความรับผิดชอบได้ใน
ระดับหนึ่ง และจากการสอบถามเพ่ือนๆ ในห้องยอมรับว่านักเรียนพยายามปรับตัวดีขึ้น 

  9.4 จากการสัมภาษณ์ชายพบว่า พ่อแม่ยังคงเปรียบเทียบพฤติกรรรมของชายกับ 

พ่ีน้องอยู่ 
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 10. ข้อเสนอแนะ 

  10.1 เนื่องจากนักเรียนถูกเลี้ยงดูแบบตามใจมาตั้งแต่เล็ก ไม่เคยถูกฝึกให้รับผิดชอบงาน 
ต้องการอะไรทางบ้านจะหามาให้ เนื่องจากทางบ้านมีฐานะพอที่จะดูแลได้ ซึ่งมีส่วนท าให้นักเรียน 

ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง ดังนั้น พ่อแม่ควรให้เวลาและเอาใจใส่นักเรียนมากขึ้นโดยการพูดคุย 
และมอบหมายงานบ้านที่นักเรียนพอจะท าได้  ให้ก าลังใจเมื่อนักเรียนท าได้ส าเร็จ รวมทั้งคอยติดต่อ
ประสานงานกับครูในโรงเรียนอย่างใกล้ชิดทั้งในเรื่องการเรียนและความประพฤติ 
  10.2 ครูแนะแนวควรหาโอกาสพูดคุยกับนักเรียน  คอยให้ก าลังใจและสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มหรือจัดโปรแกรมเพ่ือฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนดูแลตนเองอย่างมีคุณภาพ 

  10.3 ครูประจ าวิชาควรช่วยดูแล สังเกต กระตุ้น และจูงใจให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ภายในห้อง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ มอบหมายงานให้รับผิดชอบและ
ชื่นชมเมื่อท าอะไรได้ส าเร็จ ไม่ควรต าหนิการกระท าของนักเรียนต่อหน้าเพ่ือนให้เกิดความอับอาย  
แต่ใช้การตักเตือนเป็นส่วนตัวกับนักเรียน และไม่ให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

  10.4 ครูประจ าชั้นมีความส าคัญมากในการที่จะช่วยเหลือนักเรียนเนื่องจากเป็นบุคคล
ที่ใกล้ชิด และได้รับความไว้วางใจ ดังนั้นครูประจ าชั้นควรท าหน้าที่ในการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิด โดยขอความร่วมมือจากครูแนะแนว ครูผู้สอน และครอบครัวในการแก้ปัญหา  
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ภาคผนวก 
 

 

 ข้อมูลที่ควรน ามาใส่ในภาคผนวก ผู้ศึกษาควรน าข้อมูลดิบที่เก็บรวบรวมได้จากเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น บันทึกการสังเกต บันทึกการสัมภาษณ์ บันทึกการให้การปรึกษา บันทึกการเยี่ยมบ้าน ฯลฯ 
โดยปกปิด  
 ชื่อ – สกุล และรายละเอียดของนักเรียนที่อาจถูกอ้างอิงได้ และน าข้อมูลที่ได้มาสรุป ดังนี้  
 

ตัวอย่าง 
การสรุปข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมด้วยเครื่องมือต่างๆ 

 

 1. ระเบียนสะสม  จากการศึกษาข้อมูลจากระเบียนสะสม  สรุปข้อมูลได้  ดังนี้ 
  ข้อมูลส่วนตัว  
  ภูมิล าเนาเดิมเป็นคน จังหวัดนครราชสีมา อายุ 16 ปี ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของ
ตนเอง ค่อนข้างเก่า ได้ค่าใช้จ่ายมาโรงเรียนวันละ 40 บาท บ้านอยู่ใกล้โรงเรียน ไม่เคยได้รับ
ทุนการศึกษา ไม่เคยหารายได้พิเศษท า มีเพ่ือนสนิทในห้องหลายคน ไม่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้าบ้างบางครั้ง
ถ้าเข้าสังคมกับเพ่ือน  ชอบขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว  เคยประสบอุบัติเหตุรถล้มอย่างแรง 
  ข้อมูลครอบครัว 

  บิดาอายุ 47 ปี วุฒิการศึกษาจบชั้นประถมศึกษา อาชีพเปิดร้านซ่อมรถและบริการรับ-ส่ง 
นักเรียนอนุบาลใกล้บ้าน รายได้ประมาณ 6,000 บาท/เดือน มารดาชื่อนางงาม สุขใจ (นามสมมุติ) 
อายุ 40 ปี  จบชั้นประถมศึกษา  ช่วยสามีดูแลกิจการซ่อมรถและช่วยบริการขับรถรับ – ส่ง ชาย  
มีพ่ีน้อง 3 คน  เป็นผู้ชายทั้งหมด ชายเป็นลูกคนกลาง พ่ีชายเรียนชั้น ม. 6 น้องชายเรียนชั้น ป. 
ขณะนี้มีสมาชิกในครอบครัวมี 5 คน คือ ตนเอง บิดา มารดา พ่ีชาย และน้องชาย ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวอบอุ่นแต่มีทะเลาะกันบ้าง  ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้  2 ชั้น ค่อนข้างเก่า สมาชิก 

ที่ไว้ใจมากที่สุดคือยาย (เสียชีวิตเมื่อต้นเดือนกันยายน  2547) 
  ข้อมูลสุขภาพ 

  ทางกาย เคยรถล้มอย่างแรงและเคยถูกแทงใต้ราวนม 

  สุขภายจิต ควบคุมตนเองไม่ค่อยได้ 
  ข้อมูลการเรียน 

  จบมัธยมศึกษาตอนต้น 3 จากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ผลการเรียนสะสม 1.41 
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 2. การสังเกตและการบันทึกการสังเกต 

  จากการสังเกตและบันทึกการสังเกต  จ านวน 5 ครั้ง สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
  พฤติกรรมทั่วไป เป็นคนสนุกสนานร่าเริงเมื่ออยู่กับเพ่ือน ไม่ค่อยมีมารยาท  
     ชอบพูดจาเสียงดังรบกวนเพื่อนๆ ขณะเรียน เคยถูกครูให้ออก 

     จากห้องเรียน เนื่องจากไม่สนใจเรียนและเสียงดัง แต่งกาย 

     ผิดระเบียบบ่อยครั้งต้องตักเตือนเสมอ มักตามเพ่ือนเมื่อ 

     ถูกชักชวน  ไม่เอาอุปกรณ์มาเรียนถ้าเอามาก็มักหายบ่อย ๆ 

  การเรียน  ไม่ตั้งใจเรียน ลุกเดินไปมา ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนและครู   
     นอนหลับเป็นประจ า หยอกและคุยกับเพ่ือนที่สนิท นั่งร้องเพลง  
     เคาะโต๊ะ ไม่ส่งงานไม่ส่งการบ้าน และไม่มีสมุดงานในการเรียน 

     บางครั้งไม่น าอุปกรณ์มาเรียนต้องตักเตือนเสมอ อ่านหนังสือ 

     ได้คล่อง ยังสรุปเรื่องที่อ่านได้ไม่ดี มักจะไม่เอาสมุดหนังสือ 

     มาเรียน 

 3. การสัมภาษณ์  
  จากการสัมภาษณ์นักเรียน 7 ครั้ง สัมภาษณ์ผู้ปกครอง 3 ครั้ง สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
  3.1 สัมภาษณ์นักเรียน 

   ครอบครัวไม่มีปัญหาเรื่องรายได้ รู้สึกว่าพ่อแม่รักพ่ีและน้องมากกว่า ถูกต าหนิ
เสมอบางครั้งถูกต าหนิ  โดยไม่เข้าใจสาเหตุว่าเพราะอะไร คิดว่าพ่อแม่ไม่รัก มีเพ่ือนสนิทหลายคน
ส่วนใหญ่จะพากันไปเที่ยวขับรถเล่น นั่งคุย จนดึกจึงกลับบ้าน อยู่บ้านไม่ชอบท างานบ้านรับผิดชอบ
เพียงแค่ดูแลตนเอง 
  3.2 สัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
   เป็นคนที่ไม่รับผิดชอบต่อตนเองทั้งด้านการเรียนและการท างานต่างๆ ยอมรับ
ว่าเลี้ยงลูกแบบตามใจมาตั้งแต่เด็ก เพราะอยากให้ลูกมีเหมือนคนอ่ืน ตอนเด็กก็พอตักเตือนได้บ้าง แต่
พอโตขึ้นจะตามเพ่ือน รู้สึกหนักใจกับพฤติกรรมของลูกกลัวเรียนไม่จบ ขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง
มากไม่เคยช่วยท างานบ้าน ชอบเถียงเอาแต่ใจตนเอง 
 4. การให้การปรึกษา 

  จากการให้การปรึกษาจ านวน 6 ครั้ง สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
  นักเรียนยอมรับว่า ตนเองไม่สนใจเรียน แต่อยากเรียนให้จบพร้อมเพ่ือนในห้อง ไม่เคย
อ่านหนังสือเรียน ในห้องก็ไม่สนใจ ไม่ชอบเรียนเพราะมันยาก แต่จะพยายามปรับปรุงตัวเองจะพยายาม
ท างานส่ง ให้ครบ เอาอุปกรณ์การเรียนมาเรียน โดยการให้สัญญาณกับครูเป็นลายลักษณ์อักษร และ
อยู่บ้านจะช่วยแม่ท างานบ้านบ้าง จะไม่พูดคุยเสียงดังในห้อง 
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 5. แบบสอบถาม 

  จากการท าแบบสอบถามใครเอ่ย  พบว่านักเรียนได้รับการคัดเลือกในหัวข้อต่อไปนี้ 
  แบบสอบถามใครเอ่ย 

  ได้รับเลือกจากเพ่ือนในหัวข้อ  ดังนี้ 
  เป็นคนที่เทีย่วเก่งที่สุด     (ได้รับเลือกจากเพ่ือน   29 คน)  
  เป็นคนที่ชอบยืมของเพ่ือนบ่อยที่สุด  (ได้รับเลือกจากเพ่ือน  21 คน) 
  เป็นคนที่ชอบพูดขัดคอเพ่ือนมากที่สุด (ได้รับเลือกจากเพ่ือน  11 คน ) 
 6. แบบส ารวจ 

  จากแบบส ารวจเจตคติที่มีต่อตนเอง 
  พบว่า เป็นคนที่มีน้ าใจ สนุกสนาน ต้องการความรัก บางครั้งขาดความมั่นใจตนเอง 
และไม่ชอบอ่านหนังสือเรียน 

 7. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
  จากการท าแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต  สรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
  7.1 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
   1) ด้านสัมพันธภาพ ความภูมิใจในตนเอง ความสุขสงบทางใจ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับสูง 
   2) ด้านเห็นใจผู้อ่ืน มีแรงจูงใจ ตัดสินใจแก้ปัญหา พอใจในชีวิต ผลการประเมิน
อยู่ในระดับปกติ 
   3) ด้านการควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบ ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ า 

 8. การเยี่ยมบ้าน 

  จากการเยี่ยมบ้าน 2 ครั้ง สรุปข้อมลูได้ดังนี ้
  ที่พักอาศัยเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ค่อนข้างเก่า อยู่เป็นครอบครัวเดี่ยว ภายในบ้านไม่ค่อย
เป็นระเบียบ มีสมาชิกในบ้าน 5 คน ชายไม่ช่วยงานบ้าน ชอบเที่ยวเตร่ ไม่เชื่อฟังบิดามารดา ต้องการ
ให้โรงเรียนช่วยดูแลเรื่องการเรียนและความประพฤติ 
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ตัวอย่างรายงานการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (แบบย่อ)  
กรณีพฤติกรรมและปัญหาไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน 

 

 

1.  ช่ือนักเรียนที่ศึกษา 

 เด็กหญิงส้ม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

2.  ผู้ศึกษา 

 สมสุดา  วิวัฒน์ไชยสมบูรณ์ ครูประจ าชั้น 

3.  ระยะเวลาในการศึกษา 

 1  มิถุนายน  ถึง  30  สิงหาคม  2548 

4.  สาเหตุของการศึกษา 

 พูดไม่ชัด   ท างานช้า  ท างานผิดพลาดบ่อย ๆ 

5. เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 5.1 ระเบียนสะสม (ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลครอบครัว ประวัติสุขภาพ ข้อมูลก่อนเข้าศึกษา 
ผลการเรียน  ข้อมูลด้านบุคลิกภาพ อ่ืน ๆ) 
 5.2 การสังเกต 

 5.3 การสัมภาษณ์ 

 5.4 การเยี่ยมบ้าน 

6.  ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูล 

 เด็กหญิงส้ม เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2542 อายุ  6 ปี  บิดาชื่อ  นายประกอบ  มารดาชื่อ  
นางสมหญิง   ด.ญ. ส้ม  เป็นบุตรคนกลางในจ านวนพ่ีน้อง  3 คน  คือ ด.ช. แดง  อายุ  9  ปี และ 
ด.ช. ชมพู อายุ 5 ปี  โดยมีบิดา  เป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  และมารดามีอาชีพ
รับจ้างไม่มีเวลาดูแลลูกจึงต้องน าลูกไปจ้างเพ่ือนบ้านดูแล  เวลาอยู่บ้าน ด.ญ. ส้ม  ดื้อเป็นบางครั้ง  
เมื่อมารดาสอนหนังสือต้องใช้เวลานานมาก มีอาการไม่อยากเรียนสายตาเหม่อมองออกไปด้ านนอก  
เวลาให้อ่าน เสียงที่พูดไม่ชัด  ฟันหักก่อนที่จะพูดได้  พ่ีน้องทั้ง3 คน  ไม่ค่อยทะเลาะกัน  ส้มไม่หวง
ของเล่นจึงมักมีเด็กข้างบ้านมาเล่นด้วย  และมักจะยอมเม่ือน้องต้องการสิ่งของจากส้ม 

 เมื่อตอนอยู่ชั้นอนุบาล  ส้มเรียนที่โรงเรียนแบบเตรียมความพร้อมจนถึงอนุบาล 2 พอถึง
อนุบาล 3 มีการย้ายโรงเรียน  ส้มเรียนไม่ทันเพ่ือนส่วนใหญ่  เพราะไม่มีพ้ืนฐานความรู้  ตั้งแต่ย้าย
โรงเรียนส้มอาเจียนทุกวัน  ปฏิเสธการเรียน และมักจะบ่นว่าท าไม่ได้  อยากย้ายโรงเรียน  เมื่อเข้า
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส้มมีพัฒนาการทางอารมณ์ดีขึ้น  ไม่อาเจียนตอนเช้า  กระตือรือร้นอยาก
มาโรงเรียน  เตรียมอุปกรณ์มาเรียนเองแทบทุกวัน มักคอยถามตลอดเวลาว่าสิ่งที่ตนเองท าถูกต้องไหม
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มีความพยายามในบทเรียน  แต่มักท างานเสร็จไม่ทันเวลา  ท าผิดบ้าง  ขาดตกบกพร่องบ้าง อีกทั้ง
การอ่านออกเสียงยังคงไม่ชัดเจน 

7.  การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา 

 นักเรียนมีปัญหาพฤติกรรมไม่สมวัย มีลักษณะการออกเสียงไม่ชัดเจน ท างานช้า  ท างาน
ผิดพลาดบ่อยๆ  เนื่องจากพ่อแม่ไปมีเวลาดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และการย้ายโรงเรียน 

8.  การช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนา 

 8.1 ผู้ศึกษาให้ความสนใจ  เอาใจใส่  ในเรื่องส่วนตัวและการเรียนมากขึ้น 

 8.2 ครูจัดเวลาให้ส้มเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นวันละ  30 นาที 
 8.3 ผู้ศึกษาฝึกการออกเสียง การเขียน และการอ่าน รวมทั้งให้การเสริมแรงเมื่อส้ม 

ออกเสียงได้ถูกต้อง 
 8.4 ผู้ศึกษาขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้เพ่ิมความเอาใจใส่มากข้ึน 

9.  การติดตามผล 

 9.1 ส้มออกเสียงชัดเจนขึ้น 

 9.2 ส้มยังคงท างานช้ากว่าเพ่ือนอยู่บ้าง 
 9.3 ส้มมีความสุขในการเรียน และการอยู่ร่วมกับเพ่ือนมากขึ้น 

10.  ข้อเสนอแนะ 

 ยังควรให้ความช่วยเหลือและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวอย่างรายงานการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (แบบย่อ)  
กรณีพฤติกรรมและปัญหายุ่งยาก/ ซับซ้อน 

 

 

1.  ช่ือนักเรียนที่ศึกษา 

 เด็กชายโอ๊ต (นามสมมุติ)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2.  ช่ือผู้ศึกษา 

 ศศิโฉม รักกิจ ครูแนะแนว 

3.  ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา 

 10  มิถุนายน  ถึง 10 สิงหาคม 2548    

4.  สาเหตุของการศึกษา 

 4.1 นักเรียนมักรังแกเพ่ือน 

 4.2 นักเรียนควบคุมตนเองได้น้อย 

 4.3 นักเรียนไม่เป็นที่รักของเพ่ือน  เพ่ือนมักฟ้องพฤติกรรมของนักเรียนเสมอ ๆ 

5.  เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 5.1 ระเบียนสะสม (ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลครอบครัว ประวัติสุขภาพ ข้อมูลก่อนเข้าศึกษา 
ผลการเรียน ข้อมูลด้านบุคลิกภาพอ่ืนๆ ) 
 5.2 การรวบรวมข้อมูลแบบไม่ใช้แบบทดสอบ 

  1) การสังเกต (รายวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปะ ดนตรี ช่วงพัก
ดื่มนม) 
  2) การสัมภาษณ์ (ครูประจ าชั้น  ผู้ปกครอง  ครูประจ าวิชา ตัวนักเรียน) 
  3) การท าสังคมมิติ 
  4) การรวบรวมข้อมูลจากผลงานต่างๆ ของนักเรียน เช่น  อัตชีวประวัติ เรียงความ 
บันทึกประจ าวัน 

  5) แบบกรอกข้อมูลเบื้องต้น 

 5.3 การรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบ (ปรึกษาและด าเนินการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
น าผลการทดสอบมาประมวลรวมในการศึกษาเป็นรายกรณี เช่น 

  1) แบบวัดความวิตกกังวล  (Anxiety  Scale) 
  2) แบบประเมินพฤติกรรมโดยครู และผู้ปกครอง ของ Conners’Teacher and 
Parent Rating Scale) 
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6.  ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูล 

 เด็กชายโอ๊ตเกิดเมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2539  ปัจจุบันอายุ 9 ปี 2 เดือน  ก าลังศึกษาอยู่
ชั้น ป. 3 เด็กชายโอ๊ตเป็นบุตรคนเดียวของครอบครัว  อาศัยอยู่กับบิดา – มารดาซึ่งปลูกบ้านติดกับ
คุณปู่  คุณย่า  และญาติ รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่  คุณพ่อของโอ๊ตเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 
ส่วนคุณแม่ขายของช าอยู่หน้าบ้าน  ตอนเล็กโอ๊ตเป็นเด็กเลี้ยงง่าย  จากแบบกรอกประวัติ  พบว่าใน
ชั้นอนุบาลเด็กชายโอ๊ตเป็นที่รักของครู  ช่างพูดช่างคุย  แต่ค่อนข้างเจ้าอารมณ์จะโกรธมากถ้าพูดแล้ว
ไม่มีคนฟัง  ไม่ชอบให้พ่อแม่ใช้เสียงดัง  ถ้าโดนดุมักวิ่งไปหาบุคคลที่ 3  เช่น คุณปู่  คุณย่า เนื่องจาก
เป็นเด็กเล็กที่สุดในบ้านจึงมีแต่คนเอาใจ  และให้อภัยเสมอ  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โอ๊ตมัก
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้  ครูได้ใช้วิธีการปรับพฤติกรรมหลายวิธีการ เช่น  การให้ค าชมเมื่อควบคุมตนเอง
ได้  ให้รางวัลเมื่อมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์โอ๊ตดีขึ้นระยะหนึ่ง  แต่ยังคงท าอีก  ดูเหมือนไม่รู้สึกผิดต่อ
สิ่งที่ท า  จนกระทั่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูประจ าชั้นรายงานว่า  เด็กชายโอ๊ต ชอบแกล้งเพ่ือน  
โดยวิธีการแปลก ๆ เช่น  เทแป้งใส่แก้วน้ าของเพ่ือน หยิก  กัด ข่วน  ถุยน้ าลาย  เป่าหู  น าของเพ่ือน
ไปซ่อน  น าสีไปขีดงานศิลปะของเพ่ือน เมื่อเรียกตักเตือนโอ๊ตจะบอกว่าไม่ได้ท า  หรือไม่ได้ตั้งใจ เมื่อ
ตักเตือนให้ปรับปรุงตนเองก็รับปาก  แต่ก็ท าอีก  การแกล้งเพ่ือนแต่ละวันแต่ละคนจะไม่ซ้ าแบบกัน 
เพ่ือนในห้องจะฟ้องถึงพฤติกรรมของโอ๊ตแทบทุกวัน ครูประจ าชั้นเคยติดต่อไปทางบ้าน แต่คุณแม่ก็
บอกว่าจะรอคุณพ่อ   มาพร้อม ๆกัน  ซึ่งยังไม่สามารถจัดเวลาได้ 
 ผลการตรวจทางจิตวิทยาและการแปลผล 

 การแปลผลคะแนนของแบบวัดความวิตกกังวล  (Anxiety Scale)   
 1. ความวิตกกังวลที่แสดงออกทางด้านร่างกาย   มีคะแนนมาตรฐานเท่ากับ  10 

 2. ความวิตกกังวลและความรู้สึกไวเกินกว่าเหตุ มีคะแนนมาตรฐานเท่ากับ  12 

 3. ความวิตกกังวลทางด้านสังคมและการมีสมาธิ มีคะแนนมาตรฐานเท่ากับ  16 

 4. มาตรประเมินระดับการโกหก  มีคะแนนมาตรฐานเท่ากับ  9 

   รวมคะแนนดิบ =   15 

 เมื่อน าไปเทียบเป็น T – score = 56 ซึ่งแสดงว่า  มีระดับความวิตกกังวลอยู่ในระดับปกติ 
 การแปลผลคะแนนของแบบประเมินพฤติกรรม (Conners’Teacher and Parent 
Rating Scale) 
 จากแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยครู (Conners’Teacher Rating Scale) พบว่า  
นักเรียนมี คะแนนมาตรฐานด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
   ข้อบ่งชี้       T – Score 

 1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหา   (Conduct  Problem)       86* 
 2. พฤติกรรมที่อยู่ไม่นิ่ง (Hyperactivity)         66* 
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 3. การไม่มีสมาธิ   (Inattentive - Passive )        54 

 4. ดัชนีพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่ง (Hyperactivity - Index)        60* 
 จากแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนส าหรับครู พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
และพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 

 จากแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยผู้ปกครอง (Conners’Parent Rating Scale) 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนมาตรฐานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   ข้อบ่งชี้            T – Score 

 1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหา (Conduct  Problem)   74* 
 2. ปัญหาการเรียน (Learning  Problem)    50* 
 3. การเจ็บป่วยทางกายที่มีผลมาจากจิตใจ (Psychosomatic)  54 

 4. การขาดการยั้งคิด  อยู่ไม่นิ่ง (Impulsive - Hyperactive)    69* 
5. วิตกกังวล (Anxiety)          57 

6. ตัวบ่งชี้การไม่อยู่นิ่งอย่างชัดเจน  (Hyperactive  Index)    70* 
 จากแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองมีความเห็นว่า นักเรียน 

มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา การขาดการยั้งคิด อยู่ไม่นิ่ง และดัชนีบ่งชี้การอยู่ไม่นิ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 

7.  การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา 

 จากแบบประเมินพฤติกรรมโดยครูและผู้ปกครอง พบความสอดคล้องในด้านปัญหาพฤติกรรม
การไม่มีสามธิ และพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนควบคุมตนเองได้น้อย ประกอบกับผลของ
การท าสังคมมิติพบว่า นักเรียนอยู่ในต าแหน่งเป็นคนที่เพ่ือนไม่ชอบ โดยเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
จากกลุ่ม แต่เขายังคงเลือกเพ่ือน นอกจากนี้ผลจากแบบวัดความวิตกกังวล พบว่า นักเรียนมีความ
วิตกกังวลทางด้านสังคม ซึ่งอาจส่งผลไปถึงการเรียกร้องความสนใจจากเพ่ือน เพ่ือให้ได้รับการยอมรับ 

8.  การช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนา 

 8.1 ผู้ศึกษาให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 
อันเป็นผลมาจากสิ่งที่ได้สรุปไปแล้ว โดยขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองพาเด็กไปพบจิตแพทย์หรือ
นักจิตวิทยา เพ่ือตรวจสอบอาการของโรงสมาธิสั้น เนื่องจากนักเรียนมีปัญหาพฤติกรรม คือไม่มีสมาธิ
และอยู่ไม่นิ่ง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนควบคุมตนเองได้น้อย รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ปกครองและ 

ผู้ใกล้ชิดกับตัวเด็กช่วยกันรักษาวินัยภายในบ้าน 

 8.2 ผู้ศึกษาให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นักเรียน เพ่ือลดปัญหาความวิตกกังวล และ
พัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 

 8.3 ผู้ศึกษาขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจ าวิชาต่างๆ ในการปรับพฤติกรรมที่ไม่ 
พึงประสงค์ของนักเรียนในแนวทางท่ีตรงกัน 
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 8.4 ผู้ศึกษาจัดเพ่ือนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นผู้สนับสนุน และให้ก าลังใจ เมื่อนักเรียน
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของกลุ่ม 

9.  การติดตามผล 

 จากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนพบว่า หลังการช่วยเหลือปัญหา
พฤติกรรมของนักเรียนลดลง 
10. ข้อเสนอแนะ  
 ส าหรับนักเรียน 

 นักเรียนควรรับประทานยาอย่างสม่ าเสมอ และพบแพทย์อย่างต่อเนื่องเพ่ือดูแลอาการของ
โรคสมาธิสั้น 

 ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1. ถึงแม้นักเรียนจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น แต่ยังควรติดตามผลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องอีก
ระยะหนึ่ง 
 2. ครูและผู้เกี่ยวข้องควรจัดสภาพการณ์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นกลุ่มกับเพ่ือนโดยเริ่มต้นจากสถานการณ์ที่ง่ายๆ และพัฒนาขึ้นตามล าดับ 
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ตัวอย่างการจัดป้ายนิเทศ 
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ป้ายนิเทศชนิดถาวร 
 

 

ที่มา : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=450827 

 

 
 

ที่มา : https://thestudioromsey.wordpress.com/2013/02/21/national-trust-bringing-

places-to-life-exhibition-board-design-project/ 

 

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=450827
https://thestudioromsey.wordpress.com/2013/02/21/national-trust-bringing-places-to-life-exhibition-board-design-project/
https://thestudioromsey.wordpress.com/2013/02/21/national-trust-bringing-places-to-life-exhibition-board-design-project/
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ที่มา : http://cybraryman.com/bulletinboards.html 

 

 
 

ที่มา : http://www.quoteslike.com/work-for-bulletin-boards-quotes/ 

 

http://cybraryman.com/bulletinboards.html
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ที่มา : https://www.buzzfeed.com/weareteachers/33-teacher-made-bulletin-boards-

for-back-to-school-h0xt 

 

https://www.buzzfeed.com/weareteachers/33-teacher-made-bulletin-boards-for-back-to-school-h0xt
https://www.buzzfeed.com/weareteachers/33-teacher-made-bulletin-boards-for-back-to-school-h0xt
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ที่มา : https://www.buzzfeed.com/weareteachers/33-teacher-made-bulletin-boards-

for-back-to-school-h0xt 
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ป้ายนิเทศชนิดเคลื่อนย้ายได ้

 

 
 

ที่มา : http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=418&filename=index_2 

 

 
ที่มา : http://www.furniturekenya.com/boards-and-easels/ 

http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=418&filename=index_2
http://www.furniturekenya.com/boards-and-easels/
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ที่มา : http://www.sufficiencyeconomy.org/2013-05-03-09-13-15/73-&amp; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1130852013600960&set=a.223190661033

771.64117.100000285150511&type=3&theate 

http://www.sufficiencyeconomy.org/2013-05-03-09-13-15/73-&amp
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ป้ายนิเทศชนิดพับได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://pituknonsung.com/gallery-detail_50472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://202.143.165.163/koratnews/?name=news&file=readnews&id=4187 

 

 

http://pituknonsung.com/gallery-detail_50472
http://202.143.165.163/koratnews/?name=news&file=readnews&id=4187
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ที่มา : 
http://www.ayuculture.go.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&i

d=344%3A2013-06-20-02-47-49&catid=34%3Aculture&Itemid=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://202.143.165.163/thungarun/?name=news1&file=readnews&id=40 

http://www.ayuculture.go.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&id=344%3A2013-06-20-02-47-49&catid=34%3Aculture&Itemid=1
http://www.ayuculture.go.th/newweb/index.php?option=com_content&view=article&id=344%3A2013-06-20-02-47-49&catid=34%3Aculture&Itemid=1
http://202.143.165.163/thungarun/?name=news1&file=readnews&id=40
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