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ค ำน ำ 
 

               ต ำรำ หลักกำรแนะแนว (Principle of Guidance) เป็นเอกสำรส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบ  
กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำจิตวิทยำส ำหรับครู (ED 15101) และรำยวิชำจิตวิทยำและกำรแนะแนว             
(ED 15301) ซึ่งเป็นรำยวิชำชีพครูบังคับส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้
นักศึกษำได้มีควำมรู้เรื่องกำรแนะแนวเป็นอย่ำงดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพครูในภำย
ภำคหน้ำหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว นอกจำกนี้ยังมีประโยชน์ส ำหรับนักกำรศึกษำ และผู้ที่มีควำม
สนใจในวิชำกำรแนะแนวด้วยเช่นกัน ซึ่งกำรจัดท ำต ำรำฉบับนี้ ผู้เขียนได้ศึกษำค้นคว้ำจำกหนังสือ ต ำรำ 
ผลงำนวิจัย และจำกประสบกำรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแล้วน ำมำเรียบเรียงเพ่ือให้
นักศึกษำได้น ำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

               ส ำหรับเนื้อหำของต ำรำมีทั้งหมด จ ำนวน 7 บท คือ ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรแนะแนว 
บริกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล บริกำรสนเทศ บริกำรให้ค ำปรึกษำ บริกำร                
จัดวำงตัวบุคคล บริกำรติดตำมผล และกำรบริหำรงำนแนะแนวในสถำนศึกษำ 
               ขอขอบพระคุณ เจ้ำของผลงำนทุกท่ ำน ที่ ผู้ เขียนได้น ำมำอ้ำงอิงไว้ ในต ำรำเล่มนี้ 
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ค ำแนะน ำในกำรพัฒนำเอกสำรต ำรำให้มีควำมสมบูรณ์
มำกยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยให้ต ำรำเล่มนี้ส ำเร็จออกมำได้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่ำง
ยิ่งว่ำ ต ำรำเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในวิชำกำรสำขำกำรแนะแนว และช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจ
ในวิชำกำรแขนงนี้เพ่ิมมำกขึ้น หำกมีสิ่งใดที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุง ผู้ เขียน                
ขอน้อมรับด้วยควำมยินดีและเป็นพระคุณอย่ำงยิ่ง 
 

                       สุนิสำ วงศ์อำรีย์ 
                                มกรำคม  2559 
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บทท่ี 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว 

 

 

 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 จึงประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรม 
แนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรมแนะแนว
สามารถจัดได้ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมแนะแนวในห้องเรียน กิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมชุมนุมหรือ
ชมรม ซึ่งครูผู้สอนควรท าความเข้าใจถึงพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละระดับและการเรียนรู้ของบุคคลใน 
วัยเรียน เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวได้อย่างเหมาะสมตามสภาพของผู้เรียน ทั้งนี้เนื่องจาก              
การแนะแนวเป็นกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้รู้จักตนเอง เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
รู้จักคิด และตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รู้จักตั้งเป้าหมายของชีวิต สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
และสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล เห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างราบรื่น 

 

ความหมายของการแนะแนว   

 

 ค าว่า “การแนะแนว” ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “guidance” ซึ่งมีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้
หลายประการ ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่โดยภาพรวมแล้วจะมีสาระส าคัญเหมื อนกัน 
เนื่องจากค าว่า “guidance” มาจากรากศัพท์ว่า “guide” ซึ่งมีความหมายว่า การชี้ช่องทาง หรือการ
บอกทางให้ ค าจ ากัดความที่นักวิชาการหลายๆ ท่าน ได้อธิบายความหมายของการแนะแนวไว้มีดังนี ้
 ดาวนิ่ง (Downing, 1968: 7) ให้ความหมายว่า การแนะแนวเป็นกระบวนการช่วยเหลือ
บุคคลในการปรับตัว และส่งเสริมบุคคลให้พัฒนาตนเองได้ถึงขีดสุดในทุกๆ ด้าน 

 อิงลิชและอิงลิช (English and English, 1970: 234) ได้ให้ความหมายของการแนะแนว
สรุปได้ว่า การแนะแนวเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้มีความสามารถในการเลือกตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือเขาจะได้ประสบความส าเร็จในชีวิต 

 มิลเลอร์ (Miller, 1976: 13) อธิบายว่าการแนะน า หมายถึง กระบวนการช่วยให้บุคคลรู้จัก
ตนเองและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บุคคลวางแผนอนาคตและตัดสินใจสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม 
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 นงลักษณ์ ประเสริฐ และจรินทร วินทะวิไชย์ (2548 : 2) กล่าวถึงความหมายของการ                 

แนะแนวว่า เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพ่ือช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักเข้าใจตนเอง
และสิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างฉลาด มีเหตุผล รู้จักป้องกันปัญหา 
วางแผน และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (2552: 136) กล่าวว่าการแนะแนวเป็นกระบวนการของการผูกพัน
เพ่ือพัฒนาชีวิต โดยการให้การช่วยเหลือบุคคล เพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในที่สุด            
การแนะแนวส่วนใหญ่เป็นการแนะแนวในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มุ่งให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
ในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555 : 36) นิยามว่าการแนะแนวหมายถึง 
กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อ่ืน คิดเป็น ใช้ชี วิตเป็น 
สามารถตัดสินใจและวางแผนการศึกษา อาชีพ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 อัชรา เอิบสุขสิริ (2556: 196) กล่าวว่า การแนะแนวหมายถึงกระบวนการช่วยเหลือบุคคล
ให้รู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจสภาพแวดล้อม สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ และวางแผนชีวิต
ได้อย่างฉลาด โดยพัฒนาตนเองให้เติบโตเต็มศักยภาพและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข และมีคุณค่าต่อ
สังคม 

 จากความหมายของการแนะแนวข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการแนะแนวได้ว่า 
การแนะแนวเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักเข้าใจตนเอง และสภาพแวดล้อม สามารถตัดสินใจ
ในการแก้ปัญหาต่างๆ วางแผนชีวิตได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 เมื่อพิจารณาความหมายของการแนะแนวดังกล่าวจะพบว่า การแนะแนวเป็นกระบวนการที่
มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน ดังนั้น การแนะแนวจึงไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น   
จึงจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง มีขั้นตอน จุดมุ่งหมาย มีเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 
โดยจัดบริการต่างๆ ผ่านกิจกรรมแนะแนว เพื่อให้บุคคลสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ (help him to 

help himself) นอกจากนี้ มักมีผู้เข้าใจผิดว่า การแนะแนว คือ การแนะน า หรือการแนะแนว คือ การ
อบรมสั่งสอน ในความเป็นจริงการแนะแนวมีความหมายลึกซ้ึงกว่า "การแนะน า" เพราะการแนะน าเป็น
การชี้แจงให้ท าหรือปฏิบัติ โดยใช้ข้อมูลเท่าที่ทราบและสังเกตได้เป็นพ้ืนฐาน ซึ่งผู้ให้ค าแนะน าจะเป็น             
ผู้ตัดสินใจแทนผู้มารับการแนะแนว การแนะน าจึงขาดความรอบคอบและถี่ถ้วน ส าหรับความคิดที่ว่า                 
การแนะแนว คือ การอบรมสั่งสอนก็เช่นกัน การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ลักษณะของการสั่งสอน
เหมือนการสอนในห้องเรียน ไม่มีการบังคับให้ต้องเชื่อหรือปฏิบัติตาม ตรงกันข้ามกลับเป็นบรรยากาศ
ของการยอมรับ มีลักษณะความเป็นเพ่ือนในด้านที่จะช่วยให้ผู้มารับการแนะแนวได้ส ารวจตนเอง 
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ส ารวจสภาพแวดล้อม ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และน าไปสู่การปรับตัว หรือเปลี่ยนความคิด 
หรือพฤติกรรมให้เหมาะสม รวมทั้งผู้มารับการแนะแนวได้ตัดสินใจด้วยตนเอง 
 

ประวัติการแนะแนว  

 

 ในการศึกษาเรื่องการแนะแนวจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับประวัติของการแนะแนว 
เพราะการศึกษาประวัติความเป็นมาของการแนะแนว จะช่วยให้สามารถเข้าใจการแนะแนวได้ดีขึ้นว่าได้
มีการพัฒนาเป็นล าดับขั้นอย่างไร ซึ่งในที่นี้จะขอน าเสนอเฉพาะประวัติการแนะแนวของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศไทยเท่านั้น เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการจัดการแนะแนวอย่าง
เป็นระบบที่นักการศึกษาของไทยได้รู้จักและยึดเป็นแม่แบบ ส่วนประวัติการแนะแนวของไทยก็จ าเป็นที่
จะต้องศึกษา เพ่ือจะได้ทราบถึงวิวัฒนาการของการแนะแนวในประเทศไทยว่ามีความเป็นมาอย่างไร 

 

 ประวัติการแนะแนวในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ส าหรับการแนะแนวในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ท ากันอย่างเป็นระบบอย่างเช่นทุกวันนี้ 
เกิดข้ึนปลายศตวรรษที่ 19 โดยสามารถล าดับเหตุการณ์ส าคัญเก่ียวกับประวัติของการแนะแนวได้ ดังนี้ 
 ปี ค.ศ. 1895 ได้มีโรงเรียนอาชีพ ซึ่งเป็นการขยายหลักสูตร โดยเปิดสอนวิชาชีพหลายสาขา
ขึ้นในโรงเรียนช่างกลของเมืองซานฟรานซิสโก ชื่อ California School of Mechanical Arts เริ่ม
จัดบริการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองเรียน เพ่ือ
ตรวจสอบว่าตนจะมีความถนัดในแขนงใด นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียน มีการให้
ค าปรึกษาและหางานให้ท า และมีการติดตามผลของนักเรียนเก่าที่จบออกไปแล้วอีกด้วย โรงเรียนนี้จึง
ได้ชื่อว่าเป็นต้นตระกูลของการแนะแนว 

 ปี ค.ศ. 1908 แฟรงค์ พาร์สันส์ (Frank Parsons) ได้ด าเนินการจัดตั้งส านักงานการอาชีพ
ขึ้นในเมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์  มีชื่อว่า Vocational Bureau of Boston โดยได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินจากนักสังคมสงเคราะห์ชื่อนางควินซี เอ ชอร์ (Quincy A. Shaw) ส านักงานแห่งนี้
มุ่งให้บริการแก่เยาวชนในการเลือกอาชีพ โดยยึดถือว่าความสนใจและความถนัดเป็นสิ่งที่จะต้อ ง
พิจารณาก่อนในการแนะแนวอาชีพให้แก่เด็ก ทั้งนี้เพราะปัญหาส าคัญของหนุ่มสาวในสมัยนั้น คือ 
ปัญหาการเลือกอาชีพ หลักการแนะแนวอาชีพที่พาร์สันส์ใช้ในเวลานั้น คือ 

  1. ให้ผู้มารับบริการได้รู้จัก และเข้าใจตัวเองให้ดีขึ้นทั้งจุดเด่นและจุดด้อย ตลอดจน
คุณสมบัติอื่นๆ 

  2. ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโลกของงานอาชีพ และรายละเอียดอ่ืนๆ
เกี่ยวกับอาชีพแก่ผู้มารับบริการ 
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  3. ให้ผู้มารับบริการได้ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับตนเอง พิจารณาควบคู่ไปกับความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 

 พาร์สันส์พยายามท าให้หลักการทั้งสามข้างต้นน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นด้วยการพยายามหลีกเลี่ยง
การใช้วิธีการที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ที่นิยมปฏิบัติกันในยุคนั้น เช่น การท านายลายมือ การท านายตาม
หลักโหราศาสตร์ การท านายนิสัย และความสามารถจากลักษณะของร่างกาย เป็นต้น นอกจากนี้                
ใน ค.ศ. 1909 พาร์สันส์ยังได้เขียนหนังสือชื่อ “การเลือกอาชีพ” (Choosing a Vocation) ขึ้น เพ่ือ
เผยแพร่ความคิดเรื่องการแนะแนวอาชีพ โดยชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของการเลือกอาชีพมี              
3 ประการ คือ 

  1. การวิเคราะห์ตนเอง โดยผู้แนะแนวจะช่วยให้ผู้รับการแนะแนวได้เข้าใจคุณสมบัติ
ของตนเองอย่างแจ่มแจ้ง ในเรื่องต่างๆ เช่น ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ สติปัญญา สภาพ
ร่างกาย และก าลังทรัพย์สิน เป็นต้น 

  2. การวิเคราะห์งาน โดยผู้แนะแนวจะช่วยให้ผู้รับการแนะแนวได้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางเกี่ยวกับลักษณะของอาชีพประเภทต่างๆ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จในอาชีพนั้นๆ 
ด้วย เช่น ความต้องการของตลาดแรงงาน เวลา และทุนทรัพย์ที่ใช้ในการเตรียมตัวเพ่ือประกอบอาชีพ 
ความก้าวหน้าและสถานการณ์ต่างๆ  
  3. การใช้วิจารณญาณของตนเลือกอาชีพ โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจทั้งสองประการ
ข้างต้นมาประกอบกันเพ่ือตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพที่ 1.1 แฟรงค์ พาร์สันส์   
            บิดาแห่งการแนะแนวอาชีพ 

ที่มา http://thenewschoolhistory.org/? 

            ppl=frank-alvah-parsons 

            ในหนังสือเล่มนี้ พาร์สันส์ได้บัญญัติศัพท์
ค าว่า “การแนะแนวอาชีพ” (vocational guidance) 
ขึ้น และได้ให้ความหมายไว้ว่า การแนะแนวอาชีพ 
หมายถึง การช่วยเยาวชนในการเลือก การฝึกฝน 
เตรียมตัว การแสวงหาอาชีพ และการปรับปรุง
ตัวเอง เพ่ือให้ได้รับความส าเร็จและมีความก้าวหน้า
ในอาชีพที่ตนได้เลือก นอกจากนี้ พาร์สันส์ยังได้ท า
การฝึกอบรมเพ่ือผลิตบุคลากรด้านการแนะแนว
อาชีพ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีครูแนะแนวประจ า
โรงเรียน จากผลงานข้างต้น ท าให้พาร์สันส์ได้รับ 
การยกย่องให้เป็นบิดาของการแนะแนวอาชีพใน
เวลาต่อมา 
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 ปี ค.ศ. 1910 สภาการค้าแห่งเมืองบอสตัน ได้ออกเงินทุนจัดการประชุมเรื่องการแนะแนว
อาชีพระดับชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อให้เกิดการจัดตั้ง “สมาคมแนะแนวอาชีพแห่งชาติ” (The National 

Vocational Guidance Association) ขึ้น  
 ปี ค.ศ. 1911 แฟรงค์ พี กู๊ดวิน (Frank P. Goodwin) ได้เริ่มจัดบริการแนะแนวขึ้นตาม
โรงเรียนในเมืองซินเนติ มลรัฐโอไฮโอ การจัดบริการแนะแนวของแฟรงค์ พี กู๊ดวิน มีลักษณะส าคัญอยู่           
5 ประการ คือ 

  1. จัดให้มีระเบียนสะสมประจ าตัวผู้เรียน เพ่ือศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

  2. สอนให้ผู้เรียนสนใจเรื่องอาชีพไปด้วย ในขณะที่เรียนวิชาสามัญ 

  3. สอนให้รู้ลักษณะของอาชีพประเภทต่างๆ และคุณสมบัติที่จะท าให้ประกอบอาชีพ
นั้นเจริญก้าวหน้า 
  4. ให้รู้จักสถาบันที่ให้การศึกษาวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยด้วย 

  5. จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรในโรงเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ 
หรือศึกษาด้านวิชาชีพต่อไป 

 ปี ค.ศ. 1913 ได้มีการจัดตั้งแหล่งสนเทศด้านอาชีพ (The Vocational Information 

Department) ขึ้นที่เมืองบอสตัน เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์ผลิตเอกสาร เพ่ือการแนะแนวอาชีพส่งไปตาม
โรงเรียนต่างๆ  
 ปี ค.ศ. 1914 ทรูแมน แอล เคลเลย์ (Truman L. Kelly) ได้บัญญัติศัพท์การแนะแนว
การศึกษา (educational guidance) ขึ้น โดยได้ให้ความหมายไว้ว่า การแนะแนวการศึกษา คือ การให้
ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียน วิธีการเรียน และการปรับตัวในโรงเรียน 

 ปี ค.ศ. 1920 วิลเลียม เอ็ม พรอคเตอร์ (William M. Proctor) ได้เน้นว่าการแนะแนวมี
ขอบเขตกว้างกว่าการแนะแนวการศึกษา และการแนะแนวอาชีพ แต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือผู้เรียน
เกีย่วกับการปรับตัวในชีวิตอีกด้วย 

 ปี ค.ศ. 1938 ได้มีผู้พัฒนากระบวนการให้ค าปรึกษาขึ้นมาใช้ เช่น โดแนลด์ จี แพทเตอร์สัน 
(Donald G. Paterson) และอีจี วิลเลียมสัน (E.G. Williamson) โดยได้พัฒนาการให้ค าปรึกษาแบบ           
น าทาง ซึ่งเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มารับค าปรึกษา (client) แล้วมาวิเคราะห์วินิจฉัย
ปัญหา คาดคะเนพฤติกรรม ให้ค าปรึกษา และติดตามผล โดยใช้เครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบต่างๆ 

 ปี ค.ศ. 1942 คาร์ล อาร์ โรเจอร์ (Carl R. Roger) ได้พัฒนาวิธีการให้ค าปรึกษาแบบไม่         
น าทาง โดยมีหลักการว่า มนุษย์มีความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาของตนเองได้ ถ้าบุคคลนั้น
รู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ ได้ส ารวจตนเอง ส ารวจปัญหาของตนเองอย่างไม่หนีความจริง ฉะนั้น
จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาให้ผู้มารับค าปรึกษา แต่เป็นการให้ผู้มารับค า
ปรึกษายอมรับความจริง และพร้อมที่จะแก้ปัญหาของตน หรือพร้อมที่จะตัดสินใจใช้การพินิจพิเคราะห์
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อย่างถี่ถ้วนมีเหตุมีผล นอกจากนี้ จอห์น โวลเป้ (Joseph Wolpe) พัฒนาวิธีการให้ค าปรึกษาแบบผสม 
ซ่ึงมุ่งเน้นให้ผู้รับค าปรึกษาได้เปลี่ยนพฤติกรรมในการแก้ปัญหาเป็นส าคัญ 

 ปี ค.ศ. 1946 ได้มีการออกพระราชบัญญัติที่เรียกว่า จอร์จ – บาร์เดน (George – Barden 

Acts) เพ่ือสนับสนุนงานแนะแนว โดยรัฐบาลกลางจะจัดสรรงบประมาณให้แก่มลรัฐต่างๆ เพ่ือน าไปใช้
ในกิจการแนะแนวของรัฐ เช่น การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นเงินเดือนส าหรับผู้แนะแนวและ
ศึกษานิเทศก์แนะแนวส าหรับปฏิบัติงานการแนะแนวประจ าท้องถิ่น 

 ปี ค.ศ. 1952 จัดตั้งสมาคมแนะแนว และบุคลากรแนะแนวแห่งสหรัฐอเมริกา โดยใช้ชื่อย่อ
ว่า A.P.G.A. สมาคมนี้มีกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ และมีส่วนท าให้งานแนะแนวในสหรัฐอเมริกาก้าวหน้า
ไปมาก นอกจากนี้ เฟรเดอริส ซี ธอร์น (Frederick C. Thorn) มีแนวความคิดว่าการให้ค าปรึกษาโดย
การใช้วิธีการเดียวไม่ให้ประโยชน์เท่าที่ควร ควรจะใช้หลายๆ วิธีจะได้ผลดีกว่า แต่ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้อง
รู้จักวิธีการให้ค าปรึกษาต่างๆ อย่างดี พอที่จะเลือกวิธีการที่เหมาะสมมาใช้กับผู้มารับค าปรึกษาเป็น
รายๆ ไป หลังจากนั้นก็มีแนวคิดเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาอ่ืนๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น การให้ค าปรึกษา
โดยวิธีการบ าบัดด้วยเหตุผลและอารมณ์ (rational – emotive therapy) ของอัลเบิร์ต เอลลิส (Albert 

Ellis) การให้ค าปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freudian Analysis) และการให้ค าปรึกษาโดย
ยึดถือทฤษฎีคุณลักษณะและองค์ประกอบของคน (Trait and Factors) ซึ่งมีผลท าให้บริการให้
ค าปรึกษาได้พัฒนาไปมาก จนปัจจุบันถือว่าบริการให้ค าปรึกษาเป็นหัวใจของบริการแนะแนว 

 จากประวัติการแนะแนวในประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นมาจากการแนะแนว
อาชีพ โดยมีผลมาจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังจากนั้นได้มีการแนะแนวการศึกษา 
การแนะแนวส่วนตัวและสังคม และมาเน้นในเรื่องกระบวนการให้ค าปรึกษา มีการศึกษาวิจัยกันอย่าง
กว้างขวาง มีการผลิตเครื่องมือ เช่น แบบทดสอบด้านต่างๆ ขึ้นอย่างมากมาย และมีผลท าให้บริการ   
แนะแนวกว้างขวางยิ่งขึ้น 

 

 ประวัติการแนะแนวในประเทศไทย 

 ส าหรับแนวความคิดเกี่ยวกับการแนะแนวในประเทศไทยเป็นการรับวิทยาการความรู้จาก
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ การแนะแนวในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมา
สรุปไดต้ามล าดับเหตุการณ์ดังนี้ 
 ปี พ.ศ. 2455 ได้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารการศึกษาของประเทศไทยที่กระทรวง          
ธรรมการ โดยมีเจ้าพระยาสมเด็จสุเรนทราธิบดีเป็นประธาน สาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ        
แนะแนว คือ การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคน และควรสอนให้รู้วิชาชีพ
ด้วย ไม่มุ่งหวังที่จะให้เด็กเป็นข้าราชการอย่างเดียว เพราะจะไม่มีต าแหน่งเพียงพอ นอกจากนั้น ในการ
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เลือกเรียนวิชาชีพควรให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเลือกอาชีพให้แก่บุตรหลานของตน ตาม
ความสามารถและตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 ปี พ.ศ. 2491 กล่าวได้ว่าเป็นปีที่มีการน าวิชาการแนะแนวเข้ามาในการจัดการศึกษาไทย
อย่างแท้จริง เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ง “กองการศึกษาประชากร” ขึ้นในกรมวิชาการ เพ่ือ
จัดบริการให้ความช่วยเหลือแกผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพของเด็ก 

 ปี พ.ศ. 2495 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อ “กองการศึกษาประชากร” เป็น “กอง
เผยแพร่การศึกษา” ได้แบ่งออกเป็น 2 แผนก คือ “แผนกเผยแพร่การศึกษา” และ “แผนกแนะน า
การศึกษาและอาชีพ” นอกจากนี้ กรมอาชีวศึกษาได้จัดตั้ง “กองส่งเสริมอาชีพ” โดยแบ่งออกเป็น               
2 แผนก คือ "แผนกตรวจสอบและแนะน า" มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกแนวทางศึกษาต่อ 
หรือเลือกอาชีพให้แก่ผู้เรียนทุกประเภท และ “แผนกอาชีวสงเคราะห์” มีหน้าที่จัดท านิตยสารและ
วารสารเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เผยแพร่แก่ประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนิยมศึกษาวิชาชี พ 
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่จัดหางานให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วและหางานให้ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ให้มี
รายได้เพ่ือเป็นทุนการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2496 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาขึ้น โดย
ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในการทดลองจัดโรงเรียนมัธยมแบบ
ประสมขึ้นที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการน าหลักสูตรแบบกว้างมา
ทดลองใช้เป็นครั้งแรก คือจะมีการสอนวิชาชีพต่างๆ ร่วมกับการสอนวิชาสามัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรียนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตน ได้จัดห้องให้บริการแนะแนวแก่
ผู้เรียน โดยใช้ชื่อว่า “ห้องศึกษาสงเคราะห์” (guidance room) เปิดให้บริการในการรับค าปรึกษา
เกี่ยวกับปัญหาการเลือกวิชาเรียนและหลักสูตรการเรียน ในเวลาเดียวกัน โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง            
ถนนประสานมิตร ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้เปิดสอนวิชาการแนะแนวแก่นิสิต และจัดตั้งส านักงานแนะแนว
เพ่ือให้บริการแนะแนวแก่นิสิตขึ้นเป็นครั้งแรก 

 ปี พ.ศ. 2497 คณะกรรมการพิจารณาบัญญัติศัพท์ภาษาไทยหรือราชบัณฑิตยสถานใน
ปัจจุบัน ได้บัญญัติติศัพท์ค าว่า “การแนะแนว” แทนค า “guidance” ในภาษาอังกฤษ และเปลี่ยนชื่อ 
“แผนกแนะน าการศึกษาและอาชีพ” เป็น “ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ” โดยได้เริ่มเผยแพร่การ
แนะแนวในรูปเอกสารขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจัดพิมพ์เอกสารใช้ชื่อว่า “คู่มือแนะแนวทางการศึกษา” เพ่ือ
เป็นประโยชน์ส าหรับชี้ทางการศึกษาต่อแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับต่างๆ  
 ปี พ.ศ. 2504 แผนกจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดหลักสูตร
ปริญญาโทข้ึนในสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
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 ปี พ.ศ. 2507 วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
ปัจจุบัน ได้เปิดสอนวิชาการแนะแนวในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง โดยรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี เข้าศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี นอกจากนั้นวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้จัดพิมพ์ต าราเกี่ยวกับการแนะแนวชื่อว่า 
“คู่มือครูแนะแนวส าหรับมัธยมศึกษา” ขึ้น นับว่าเป็นต าราการแนะแนวเล่มแรกของประเทศไทย 

 ปี พ.ศ. 2510 กองเผยแพร่การศึกษา ได้จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่แนะแนวของโรงเรียน 
ในหลักสูตรระยะสั้นแก่ครูแนะแนว และในปีเดียวกันนี้ได้จัดสัมมนาครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
มัธยมส่วนกลางขึ้นเป็นครั้งแรก เพ่ือให้เข้าใจวิธีการแนะแนวทางการศึกษาต่อ และการเลือกอาชีพแก่
นักเรียน และเพ่ือร่วมกันวางโครงการด าเนินงานการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพและขจัดปัญหาต่างๆ 
และในปีนี้กองเผยแพร่การศึกษาได้ออก “วารสารแนะแนว” (The Journal of Guidance) นอกจากนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้ งคณะกรรมการวางแผนโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพ่ือ
วางโครงการขยายงานแนะแนวระดับประถมและมัธยมทั่วประเทศ และแผนกจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะสาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนวขึ้น 

 ปี พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหน่วยงานและจัดตั้งกองแนะแนวการศึกษา
และอาชีพขึ้น สังกัดกรมวิชาการท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ท าอุปกรณ์ ศึกษาวิจัย บริการเอกสารและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการแนะแนว ปัจจุบันคือศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 ปี พ.ศ. 2518 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมแนะแนวแห่ง
ประเทศไทย (ส.น.น.ท) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญๆ 5 ข้อ คือ 

  1. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างสมาชิก 

  2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้เรื่องแนะแนวทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
  3. ส่งเสริมและช่วยเหลือการจัดบริการแนะแนวในสถาบันการศึกษาทุกระดับ                 
ทั่วประเทศ 

  4. ให้บริการแนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะแนวปัญหาชีวิตแก่เยาวชน
และประชาชนทั่วไป 

  5. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ งในและนอกประเทศ ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว 

 ปี พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อ “กองแนะแนวการศึกษาและอาชีพ” เป็น 
“ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ” สังกัดกรมวิชาการ นอกจากนี้ สภาการฝึกหัดครู กรมการฝึกหัดครู 
เห็นความจ าเป็นของการแนะแนวจึงได้จัด “วิชาจิตวิทยาแนะแนว” (ศึกษา 321) ให้เรียนเป็นวิชา
พ้ืนฐาน ซึ่งทุกคนต้องเรียนในระดับปริญญาตรี 
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 ปี พ.ศ. 2521 ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ จัดสัปดาห์แนะแนวแห่งชาติ ณ บริเวณ
สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร และได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหลักสูตร
แบบกว้าง ท าให้โรงเรียนมัธยมทุกแห่งจ าเป็นต้องมีครูแนะแนว เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้เรียนและเพ่ือ
สอนกิจกรรมแนะแนว ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนเรียน 1 คาบต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ ม.1 - ม.3 

 ปี พ.ศ. 2524 ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับเขตการศึกษาต่างๆ จัดสัปดาห์
แนะแนวทั่วประเทศ และได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหลักสูตรแบบ
กว้างเช่นกัน ท าให้โรงเรียนมัธยมทุกแห่งมีความต้องการครูที่มีความรู้ด้านการแนะแนวเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนและเพ่ือสอนกิจกรรมแนะแนว ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนเรียน 1 คาบต่อสัปดาห์ 
ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 

 ปี พ.ศ. 2540 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดสอนสาขาจิตวิทยาการ
ให้ค าปรึกษาในระดับปริญญาโท นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เปิดสอน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาครู และ        
ผู้ที่มีความสนใจงานด้านการให้ค าปรึกษาได้มีทักษะและศักยภาพในการให้ค าปรึกษาเพ่ิมสูงขึ้น 

 ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยได้
ก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาเป็น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส าหรับการศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นเป็น 2 ระบบ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้เรียน 12 ปี ซึ่งเป็นเหตุให้การแนะ
แนวมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น เพราะการแนะแนวเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน 

 ปี พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 โดยได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรเป็น 4 ช่วงชั้น และก าหนดสาระการเรียนรู้ไว้ 8 กลุ่ม 
รวมถึงได้ก าหนดให้สถานศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้จัดแก่
ผู้เรียนทุกระดับช่วงชั้น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน ในส่วน
กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผู้สอนทุกคนต้องท าหน้าที่แนะแนว
ให้ค าปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า 

 ปี พ.ศ. 2546 ได้มีการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ก าหนดให้งาน
แนะแนว สังกัดส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยให้อยู่ในกลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ก าหนดให้ครูทุกคนต้องเป็นครูแนะแนว และเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอีกด้วย 
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 ในปัจจุบันศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพได้ถูกยุบแล้ว แต่งานแนะแนวในประเทศไทยก็
มีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นมาก ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการเปิดสอน
วิชาการแนะแนวหรือวิชาจิตวิทยาการแนะแนวเป็นวิชาบังคับในคณะศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ และ
ยังมีการเปิดสอนเป็นวิชาเอก หรือวิชาโทอีกด้วย และมีอยู่หลายสถาบันที่เปิดสอนถึงระดับปริญญาโท 
และปริญญเอก เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เป็นต้น 

 

ความส าคัญและความจ าเป็นของการแนะแนว 

 

 การแนะแนวมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจาก           
การแนะแนวมีจุดมุ่งหมายและหลักการที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ การช่วยให้เยาวชน
ของชาติเป็นผู้ที่คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในทุกๆ 
ด้าน มุ่งสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ส่วนสาเหตุที่จ าเป็นต้องมี
บริการแนะแนวสืบเนื่องมาจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมากมาย การอยู่รวมกลุ่มกันของมนุษย์
ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา นอกจากนั้น การที่มนุษย์ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือความมีชีวิตอยู่รอด และ
ด าเนินชีวิตอยู่ตามสมควรแก่อัตภาพ ท าให้เกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลา ปัญหาของมนุษย์เริ่มแรกจะเกิด
ปัญหาครอบครัวจะค่อยๆ เป็นปัญหาที่สืบเนื่องไปสู่สังคมนอกบ้าน เพ่ือนบ้าน จากสังคมกลุ่ มเล็กไปสู่
สังคมกลุ่มใหญ่ และค่อยๆ กลายไปเป็นปัญหาของประเทศชาติไปในที่สุด การแนะแนวจะช่วยป้องกัน
ปัญหา ลดปัญหาต่างๆ ให้ลดน้อยลง ความส าคัญและความจ าเป็นของการแนะแนวมีหลายประการ  
พอสรุปได้ดังนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู สภาพครอบครัวใน
ปัจจุบันเปลี่ยนจากสมัยโบราณ บุคคลในสมัยก่อนอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ มีตั้งแต่ปู่ย่า ตายาย  
พ่อแม่ ลุงป้า น้าอา พ่ีน้อง ญาติสนิท อยู่รวมกันเป็นปึกแผ่น บุคคลในครอบครัวเอาใจใส่ดูแลกันอย่าง
ใกล้ชิด มีปัญหาอะไรก็สามารถช่วยเหลือกันได้ ต่างกับปัจจุบันครอบครัวเล็กลง อยู่กันตามล าพังพ่อแม่
และลูก เมื่อพ่อแม่ออกไปท างาน ลูกก็ต้องอยู่ตามล าพัง ขาดคนดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอน ขาดความ
รักความอบอุ่น ก่อให้เกิดปัญหาความว้าเหว่ตามมา เด็กอาจประพฤติตนไปในทางที่ผิดๆ เช่น คบเพ่ือน
ไม่ดี ติดยาเสพติด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบวิธีการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมบางประการที่ท าให้เด็ก
เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เช่น พ่อแม่ที่ดูแลเอาใจใส่ลูกมากเกินไป คอยช่วยเหลือลูกทุกอย่างจะท าให้
เด็กกลายเป็นคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะท าตัวเป็นเด็กที่จะต้องพ่ึงพิงผู้ อ่ืนอยู่
ตลอดเวลา หรือการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่แบบเผด็จการจะท าให้เด็กไม่เป็นตัวของตัวเอง และเมื่อเกิด
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การเปรียบเทียบกับเด็กคนอ่ืนในสภาพที่เด็กคนอ่ืนได้รับจะท าให้เด็กเกิดความขับข้องในใจ พ่อแม่บาง
คนจะตามใจลูกมากเกินไปเมื่อโตขึ้นจะกลายเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบท าอะไรเอาแต่ใจตนเอง เด็ก
บางคนที่ขาดพ่อหรือแม่ หรือขาดทั้งพ่อและแม่ หรือมีพ่อแม่ แต่พ่อแม่ทะเลาะวิวาทกันเป็นประจ าที่
เรียกว่า สภาพรักร้าว (broken home) สิ่งเหล่านี้จะท าให้เด็กขาดความอบอุ่น ขาดความมั่นคงทางจิต 
ซึ่งมีผลต่อการปรับตัวของเด็ก เด็กมักจะแสดงพฤติกรรมแปลกๆ ออกมาเพ่ือเป็นการระบายอารมณ์หรือ
เพ่ือเป็นการชดเชยบางสิ่งบางอย่างที่ขาดไป หรือเพ่ือเรียกร้องความสนใจ เช่น การแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าว เจ้าอารมณ์ ใจร้อนวู่วาม เห็นแก่ตัว ซึมเศร้า ไม่สดชื่นร่าเริงเท่าท่ีควร แยกตัวเองออกจากสังคม 
หนีบ้าน หนีโรงเรียน ลักขโมย ประพฤติตนเป็นอันธพาล สุขภาพไม่ดี แสดงอาการท้อแท้เบื่อหน่าย 
เรียนรู้ช้า สอบตก ซ้ าชั้น มีความขัดแย้งกับครูอยู่เสมอ ปัญหาทางพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นกับเด็ก 
จ าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษจากครูแนะแนว เพ่ือให้การช่วยเหลือแก้ไข
ปรับปรุงพฤติกรรมเหล่านี้ให้ดีขึ้น 

 2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา การศึกษาในสภาพปัจจุบันมีการแข่งขันกันมากขึ้น 
ผู้ปกครองและผู้เรียนมองเห็นความส าคัญของการศึกษามากขึ้นกว่าแต่ก่อน และการเรียนมักจะมุ่ง
ในทางสาขาวิชาที่มีโอกาสในการประกอบอาชีพ และได้ค่าตอบแทนมากกว่า เพราะฉะนั้น การเลือก
คณะสาขาการเรียน และวิชาเรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญ หากผู้เรียนไม่มีความรู้เรื่องหลักสูตร และวิชาเรียน
อย่างดี ก็จะท าให้ตัดสินใจเลือกผิดพลาด ประสบปัญหาการเรียน และท าให้เกิดความสูญเปล่าทาง
การศึกษา และด้ารเศรษฐกิจอีกด้วย ดังนั้น การแนะแนวจึงมีบทบาทที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
ตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเองได้อย่างแท้จริงเพ่ือออกไปประกอบอาชีพที่
เหมาะสมในอนาคต 

 3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  สภาพสังคมได้เปลี่ยนจากสังคม
เกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรม จากสภาพชนบทมาเป็นเมือง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนมาก เพราะต้องดิ้นรนต่อสู้กับภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ รายได้
จากงานประจ าไม่เพียงพอต่อรายจ่าย มีภาระหนี้สินจึงแสวงหารายได้เสริม โดยท านอกเวลาจากงาน
ปกติ ท าให้พ่อแม่ไม่มีเวลาได้ใกล้ชิดและอบรมสั่งสอนลูก เด็กจะเกิดความหว้าเหว่และเมื่อเกิดปัญหาไม่
รู้จะปรึกษาใครจึงออกไปคบเพื่อนและให้ความส าคัญกับเพ่ือนมากกว่าพ่อแม่ ซึ่งบางครั้งอาจถูกชักจูงไป
ในทางที่ไม่ดีได้ง่าย เช่น เที่ยวเตร่ ใช้จ่ายเงินไปในทางที่ผิด หรือติดยาเสพติด เป็นต้น  นอกจากนี้          
ความเลื่อมล้ ากันทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้ผู้เรียนเกิดปัญหาในการปรับตัวเข้าหากันและมีความรู้สึก
ที่ไม่ดีต่อกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ การแนะแนวสามารถแก้ไขได้ โดยมีครูแนะแนวท าหน้าที่เป็นที่พ่ึง
คอยรับฟังปัญหาจากผู้เรียน และช่วยประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและหาทางช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนแต่ละคนได้พัฒนาความสามารถพิเศษของตนองได้อย่างเต็มที่ เพ่ือทดแทนปมด้อยเศรษฐกิจ
หรือสังคมบางประการ 
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 4. การเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพ เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนอาชีพในสังคมก็เปลี่ยนตาม           
ไปด้วย ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้เรียนควรที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือแนะแนวทางในการเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยครูแนะแนวจะต้องให้ผู้เรียนรู้จัก
โลกของงานอาชีพต่างๆ ที่อยู่รอบตัวและอยู่ในสังคมทั่วไปว่า อาชีพแต่ละอาชีพนั้นต้องกา รผู้ที่มี
คุณสมบัติอย่างไร ตัวผู้ เรียน เองมีความเหมาะสมกับอาชีพใด มีความสนใจ มีความถนัดและ                       
มีความสามารถอย่างไรต่อการเลือกประกอบอาชีพ เพื่อด าเนินชีวิตต่อไปในภายหน้า ซึ่งการเลือกอาชีพ
ที่เหมาะสมของผู้เรียนถือว่า มีความส าคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติด้วย 

 5. การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา  โดยเฉพาะการรับ
วัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาโดยไม่มีการแยกแยะ จึงท าให้เอกลักษณ์ ค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทย
เปลี่ยนไป เด็กและเยาวชนเกิดความสับสน ไขว้เขว ไม่แน่ใจว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและ
บางครั้งก็จะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร เช่นค ากล่าวที่พูดกันอยู่เสมอว่าโลก
ของเราทุกวันนี้มีความเจริญทางด้านวัตถุรวดเร็วมาก จนความเจริญทางด้านจิตใจของคนเราตามไม่ทัน 
การอบรมสั่งสอนกับการกระท าของบุคคลในสังคมไม่สอดคล้องกัน ผู้ใหญ่บางคนมักจะพูดอย่างหนึ่งแต่
การกระท าก็จะกระท าไปอีกอย่างหนึ่งท าให้เด็กเกิดความเคลือบแคลงใจ เช่น การห้ามไม่ให้เด็ก             
เที่ยวเตร่ สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า แต่ตัวเองประพฤติเสียเองหรือเด็กได้รับการสั่งสอนว่าการคดโกงเป็นสิ่งที่ไม่
ควรท า แต่ในสังคมกลับมีตัวอย่างให้เด็กเห็นว่าคนที่คดโกงบางคนเมื่อโกงแล้วร่ ารวยอยู่ดีกินดี มีคนนับ
หน้าถือตา เคารพยกย่องจึงท าให้เด็กเกิดความขัดแย้งในจิตใจและมีแนวโน้มที่จะกระท าในสิ่งที่ขัดต่อ
หลักศีลธรรม เนื่องจากการศึกษาในปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้านเพ่ือให้
เป็นพลเมืองที่ดี มีความรู้ มีศีลธรรม มีอาชีพสุจริต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ส าหรับความขัดแย้ง
จนก่อให้เกิดความเคลือบแคลงใจเหล่านี้ การแนะแนวสามารถที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความกระจ่างได้ 
สามารถแยกแยะว่าอะไรชั่ว อะไรดี อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรคือแก่นแท้จริงของศาสนา โดยจัดให้
ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มหรือจัดให้มีการบรรยาย การอภิปราย โดยผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ 
 6. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจ านวนประชากร ปัจจุบันจ านวนประชากรของประเทศเพ่ิม
มากขึ้น แม้ว่าอัตราการเกิดจะลดลงแล้วก็ตาม ท าให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ เช่น ปัญหา
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ มีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากเกิดสภาวะคนล้นงาน ท าให้เกิดปัญหาคน
ว่างงานมีเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาจ านวนผู้เรียนล้นชั้นเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและอยู่ในเมือง แต่
ในทางตรงกันข้าม โรงเรียนที่อยู่ในชนบทหรือโรงเรียนเล็กๆ กลับไม่ค่อยมีผู้เรียนเข้าเรียน เนื่องจาก
ผู้ปกครองมองไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา เพราะได้พบเห็นว่าผู้ที่ศึกษาสูงๆ แต่เมื่อส าเร็จออกมา
กลับไม่มีงานท า ต้องว่างงานเป็นปีๆ สภาพเช่นนี้ท าให้การแนะแนวจ าเป็นจะต้องจัดให้มีขึ้นในโรงเรียน 
เพ่ือจะได้ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ และเพ่ือจะได้ชี้แจ้งให้ผู้เรียน
และผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการศึกษา 
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 7. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ เนื่องจากปัจจุบันเป็น            
ยุคโลกาภิวัฒน์ ที่การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างกว้างขวาง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท าได้ง่าย
และรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ท าให้วัฒนธรรม
ตะวันตกไหลบ่าเข้ามาในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนเกิดความสงสัยและเกิด
ความสับสน วุ่นวายในจิตใจ เนื่องจากสิ่งที่ทางบ้านและทางโรงเรียนสอนให้เด็กประพฤติปฏิบัติ กับสิ่งที่
เด็กได้พบเห็นในสังคมนั้นไม่สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกัน ท าให้เด็กเกิดความลังเลว่าตนควรจะเชื่อ           
ค าสั่งสอนของทางบ้านและโรงเรียนดี หรือควรจะเชื่อตามความเป็นไปของสังคมดี ด้วยเหตุนี้ท าให้เด็ก
ไม่สามารถตัดสินได้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี อะไรควร อะไรไม่ควร อะไรถูกต้อง อะไรไม่ถูกต้อ ง ด้วยเหตุนี้ 
การแนะแนวในโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะเป็นบริการที่จะช่วยให้เด็กสามารถเลือกและตัดสินใจได้
อย่างฉลาดและถูกต้อง 
 8. ความต้องการในการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปัจจุบันผู้เรียนเป็นจ านวนมาก     
ยังไม่สามารถแบ่งเวลาว่างให้เหมาะสมว่าเวลาใดควรท าอะไร บางคนใช้เวลาว่างในการเล่นเที่ยวเตร่ 
พักผ่อนหรือร่วมในกิจกรรมอ่ืนๆ มากเกินไปจนท าให้กระทบต่อผลการเรียน บางคนก็มุ่งแต่เรียนอย่าง
เดียวจนกลายเป็นคนเคร่งเครียดท าให้สังคมเสียไป บางคนใช้เวลาว่างจากการเรียนเที่ยวเตร่ตามเพ่ือน 
ตามสถานเริงรมย์ต่างๆ ท าให้แนวทางชีวิตเปลี่ยนไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้น การแนะแนวจะช่วยเปลี่ยน
พฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์หรือช่วยป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมแนะแนว
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดอภิปรายให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในเรื่องการแบ่งเวลาส าหรับชีวิตในคาบกิจกรรมแนะแนวหรือสนับสนุนให้
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนตามความสนใจและความถนัดของแต่ละคน เช่น กิจกรรมชุมนุมดนตรี
ชุมนุมกีฬา ชุมนุมนาฏศิลป์ ชุมนุมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

 

จุดมุ่งหมายของการแนะแนว 

 

 การแนะแนวเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักเข้าใจตนเอง และสิ่งแวดล้อม สามารถ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ และวางแผนชีวิตได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการแนะแนว สามารถจ าแนกออกได้เป็น 
2 ประเภท คอื 

 1. จุดมุ่งหมายทั่วไป 

 2. จุดมุ่งหมายเฉพาะ 
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 จุดมุ่งหมายทั่วไป หมายถึง จุดมุ่งหมายของการแนะแนวโดยส่วนรวม นั่นคือ การแนะแนว
ไม่ว่าจะจัด ณ สถานที่ใดก็ตามย่อมจะมีจุดมุ่งหมายทั่วไปเหมือนกัน หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
หน้าที่ของการแนะแนวก็ได้ ซึ่งมีอยู่ 3 ประการ คือ 

 1. เพ่ือป้องกันปัญหา (prevention) การแนะแนวมุ่งจะป้องกันไม่ให้ผู้เรียนเกิดปัญหาหรือ
ความยุ่งยากในการด าเนินชีวิตของตน เพราะถ้าผู้เรียนปราศจากปัญหาหรือจัดการกับปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนก็จะมีโอกาสพัฒนาตนเองไปได้อย่างดี ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานแนะแนวจ าเป็นต้องศึกษา
พัฒนาการ พฤติกรรมปกติ และเบี่ยงเบนทั้งหลาย เพื่อเข้าใจสาเหตุ และหาทางป้องกันปัญหาก่อนที่จะ
เกิดข้ึน ถือเป็นเป้าหมายหลักของการแนะแนว  
 2. เพ่ือแก้ไขปัญหา (curation) การแนะแนวมุ่งจะให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตน โดยหาทางขจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป หรือท าให้คลี่คลายขึ้น  เพราะ          
ถ้าปล่อยให้ผู้เรียนประสบปัญหาโดยไม่ให้ความช่วยเหลือแล้ว ผู้เรียนย่อมจะไม่สามารถด ารงตนอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขได้ และในบางครั้งอาจจะมีการปรับตัวที่ผิดๆ ท าให้เกิดปัญหาเพ่ิมมากยิ่งขึ้น               
ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่จะได้ผลจะต้องแก้ไขตามสาเหตุ ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ เพ่ือใช้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาที่จะได้ผลจะต้อง
ได้รับความร่วมมือทั้งจากตัวเจ้าของปัญหา และบุคคลที่แวดล้อมคนๆ นั้นด้วย 

 3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนา (development) การแนะแนวมุ่งจะให้การส่งเสริมผู้เรียนทุกคน             
ถือเป็นเป้าหมายส าคัญอีกประการหนึ่ง ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนา หรือส่งเสริมทั้งในด้านการศึกษา 
อาชีพและการพัฒนาในด้านบุคลิกภาพ เพ่ือให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศ การส่งเสริมพัฒนาควรกระท ากับเด็กทุกคนทั้งคนที่มีปัญหาและคนที่ไม่มีปัญหา ทั้งนี้เพราะ
การแนะแนวเป็นการเตรียมปัจจุบันให้ดีพร้อมส าหรับชีวิตในอนาคต 

 

 จุดมุ่งหมายเฉพาะ หมายถึง จุดมุ่งหมายของการแนะแนวที่สถานศึกษาซึ่งจัดให้มีการ
บริการแนะแนวเป็นผู้ก าหนดขึ้นมา เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญา เป้าหมายหลักสูตร และสภาพสังคม
ของสถานศึกษานั้นๆ เช่น 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2546 : 24) ได้สรุป
จุดมุ่งหมายของการแนะแนวไว้ 6 ประการ ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักและเห็นคุณค่า
ของตนเองและผู้อ่ืน 

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 3. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากข้อมูลข่าวสาร แหล่งการเรียนรู้ ทั้งด้านการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตัว และสังคม เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพได้เหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

 5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการด าเนินชีวิต เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
แก่ผู้เรียน 

 6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 พนม ลิ้มอารีย์ (2548: 6-7) ได้สรุปจุดมุ่งหมายเฉพาะของการแนะแนวส าหรับสถานศึกษา
ไว้ดังนี้ 
 1. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้รู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ (self-understanding) คือ การ
ช่วยให้ผู้เรียนรู้ถึงความต้องการ ความคิด ความสามารถ ความถนัด และข้อจ ากัดต่างๆ ของตน อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ และการด าเนินชีวิตของผู้เรียน 

 2. เพ่ื อช่วยให้ผู้ เรียนรู้จั กปรับตัว (self-adjustment) ให้ เหมาะสมกับตนเองและ
สภาพแวดล้อม คือ การช่วยให้ผู้เรียนรู้จักวิธีปฏิบัติตนเพ่ือที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
และเป็นสุข 

 3. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักน าตนเอง (self-direction) คือ การช่วยให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง รู้จักใช้สติปัญญาความสามารถของตนแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างฉลาดและเหมาะสม สามารถ
วางแผนการชีวิตในอนาคต และสามารถน าตนเองไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักใช้วิจารณญาณคาดการณ์ล่วงหน้า สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และรู้จัก
หลีกเลี่ยงและป้องกันสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกะทันหัน 

 5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน เพราะการมีสัมพันธภาพที่ดีจะ
ช่วยให้การบริหารงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 6. เพ่ือช่วยฝึกในเรื่องประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนของชาติ เพราะการฝึกให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตน และมีการปฏิบัติจริง จะช่วยให้ผู้เรียนเจริญเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 

 7. เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในที่สุด 

 นอกจากนี้  โคช์ฮาร์ (Kochhar, 1984: 34) ได้อธิบายเกี่ยวกับจุดมุ่ งหมายของการ           
แนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ไว้ดังนี้ 
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 1. เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนด้วยวิธีการที่เป็นระบบ ท าให้สามารถปรับตัวในการเรียน ด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาต่างๆ  
 3. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกสาขาการเรียน และวางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสม 

 4. เพ่ือช่วยให้ครู อาจารย์สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงความต้องการของผู้เรียน 

 5. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนหรือกิจกรรมต่างๆ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถอธิบายจุดมุ่งหมายของการแนะแนว ได้ด้งนี้ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนให้งอกงามเต็มตามศักยภาพแห่งตน ซึ่งการที่จะพัฒนาตนเองได้
นั้นต้องเริ่มจากการรู้จักเข้าใจตนเอง และสภาพแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข   
 2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลในทุกด้าน โดยการวางแผนการศึกษา อาชีพ และการ
ด าเนินชีวิต สามารถบริหารจัดการตนเอง ป้องกันแก้ไขปัญหาได้ เน้นให้บุคคลสามารถรับผิดชอบดูแล
ตนเองได้ รวมถึงส่งเสริมการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และยอมรับ
สภาพความเป็นจริงของชีวิตได้ 

 3. เพ่ือช่วยให้บุคคลทุกฝ่ายเข้าใจผู้ เรียน มี เจตคติและความปรารถนาที่ดี  ส่งเสริม
สัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษา ท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 จะเห็นได้ว่า จุดมุ่งหมายของการแนะแนวจะช่วยให้ผู้แนะแนว หรือครูแนะแนวได้มีทิศทาง
ในการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการแนะแนวเป็นกระบวนการในการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เรียน กล่าวคือ การป้องกัน
ปัญหาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งกายและใจของผู้เรียนก่อนที่จะต้องเผชิญกับปัญหาที่แท้จริง ดังนั้น เมื่อ
เกิดปัญหาขึ้นจริงๆ การแก้ปัญหาจึงเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และเมื่อ
ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขแล้ว การส่งเสริมและพัฒนาจะท าให้ผู้เรียนมีก าลังในในการด าเนินชีวิต และ
มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากข้ึน หากจะกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการแนะแนวให้เกิดความชัดเจนก็คือ 
“การช่วยเหลือบุคคล ให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้” (help him to help himself) 
 

ประเภทของการแนะแนว 

 

 การแนะแนวมีหลายประเภท สามารถจ าแนกออกได้ตามลักษณะของปัญหาต่างๆ ที่ผู้เรียน
ต้องการความช่วยเหลือ หรือตามจุดมุ่งหมายที่สถานศึกษาจะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน เช่น               
ถ้าผู้เรียนมีปัญหาทางด้านการเรียน การศึกษาต่อ การติวข้อสอบ การช่วยเหลือที่ทางสถานศึกษา             
จัดให้กับผู้เรียนเพ่ือขจัดปัญหาเหล่านี้ก็เรียกว่า การแนะแนวการศึกษา ถ้าผู้เรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการ
เลือกอาชีพ การหางาน การปรับตัวให้เข้ากับงาน การช่วยเหลือที่ทางสถานศึกษาจัดให้ก็เรียกว่า                    
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การแนะแนวอาชีพ ถ้าผู้เรียนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือของทางสถานศึกษาก็
เรียกว่า การแนะแนวสุขภาพ ถ้าผู้เรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการคบเพื่อน การวางตัวในสังคม การช่วยเหลือ
ของทางสถานศึกษาก็เรียกว่า การแนะแนวด้านสังคม เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่า การแบ่งประเภทของการแนะแนวนั้น สามารถแบ่งได้มากมายตามลักษณะ
ปัญหาของผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยส่วนมากมักจะแบ่งการแนะแนวออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 
ได้ 3 ประเภท คือ 

 1. การแนะแนวการศึกษา 
 2. การแนะแนวอาชีพ 

 3. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม 

 

 การแนะแนวการศึกษา (educational guidance) หมายถึง กระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อให้ประสบความส าเร็จทางด้านการศึกษาตามศักยภาพ
ของผู้เรียน เช่น แนวทางในการศึกษาต่อ โครงสร้างหลักสูตร การเลือกแผนการเรียน วิธีการเรียน 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริหารจัดการตนเองด้านการเรียน 
การแบ่งเวลาเรียน การเตรียมตัวสอบ การสร้างสมาธิในการเรียน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเลือก
และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถวางแผน และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการเรียนได้ 
 โดยจุดมุ่งหมายของการแนะแนวการศึกษา สรุปไดด้ังนี้ 
 1. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนระเบียบกฏเกณฑ์ต่างๆ ของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนจะได้แนวทางในการ             
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
 2. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ตัดสินใจเลือกแผนการเรียนได้ถูกต้องตรงกับความสนใจ ความต้องการ ความถนัด และความสามารถ
ของตน 

 3. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รับข้อสนเทศทางการศึกษาต่อในด้านต่างๆ เช่น คุณสมบัติของผู้ที่จะ
เข้าศึกษา วิธีการรับเข้าศึกษา จ านวนที่รับ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน และระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษา เป็นต้น 

 4. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ความสามารถพิเศษของผู้เรียนปรากฏเด่นชัด และได้รับการส่งเสริม
พัฒนาอย่างเต็มท่ี 

 5. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ประสบความส าเร็จในการศึกษาตามแผนการเรียนของตน 
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 การแนะแนวอาชีพ (vocational guidance) หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนเกี่ยวกับการวางแผนและการตัดสินใจเลือกอาชีพ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบอาชีพที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และสภาพร่างกายของตน ดังนั้น การแนะแนวอาชีพจึงเป็นการ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพ การเตรียมตัวเพ่ือประกอบอาชีพ แนวทางและ
โอกาสของการประกอบอาชีพแต่ละชนิด วิธีการท างานเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
การปรับตัวอย่างมีความสุขในการประกอบอาชีพนั้นๆ ตลอดจนการมีเจตคติที่ถูกต้องต่อการท างาน
สุจริตทุกชนิด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนวางแผนในการตัดสินใจเลือกอาชีพ และการเตรียมตัวเพ่ือการ
ประกอบอาชีพที่เลือกได้อย่างเหมาะสม  
 โดยจุดมุ่งหมายของการแนะแนวอาชีพ สรุปไดด้ังนี้ 
 1. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้มองเห็นความส าคัญของงานอาชีพ 

 2. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น และใน
โลกกว้าง 
 3. เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนได้ตระหนักถึงอิทธิพลของสิ่งต่างๆ เช่น ความถนัด ความสนใจ 
บุคลิกภาพ ระดับสติปัญญา สภาพร่างกาย ที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

 4. เพ่ือให้ข้อสนเทศแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับอาชีพที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีความ
เข้าใจในอาชีพนั้นๆ ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน 

 5. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหางาน วิธีการสมัครงาน วิธีการปรับตัวให้เข้ากับงาน 
และวิธีการปฏิบัติตนให้มีความเจริญก้าวหน้าในการท างาน 

 6. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพที่สุจริตทุกอาชีพ 

 

 การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (personal and social guidance) หมายถึง กระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในเรื่องที่นอกเหนือจากด้านการศึกษาและอาชีพ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้เกิด
ความเข้าใจตนเองและสภาพแวดล้อม รู้จักปรับปรุงตนเอง ท าให้สามารถด าเนินชีวิตและปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่ต้องประสบได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การแนะแนว
ส่วนตัวและสังคมจึงเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทสังคม การคบเพ่ือนเพศ
เดียวกันและเพ่ือนต่างเพศ การรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต บุคลิกภาพและการแต่งกาย อารมณ์
และการควบคุมอารมณ์ มนุษยสัมพันธ์ การใช้เวลาว่าง จริยธรรมและค่านิยม ศาสนาและความเชื่อ  
การใช้จ่ายเงินและการออม เป็นต้น  
 โดยจุดมุ่งหมายของการแนะแนวส่วนตัวและสังคม สรุปไดด้ังนี้ 
 1. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ และบุคลิกภาพที่ เหมาะสมเป็นที่ชื่นชมแก่              
ผู้พบเห็น 
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 2. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ยอมรับความจริงเกี่ยวกับตนเอง และรู้จักปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่องของตนให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 

 3. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจผู้อ่ืน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ท าให้มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 4. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนให้ดีอยู่เสมอ เพ่ือจะได้ไม่
เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตของตน 

 5. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้มีเจตคติ ค่านิยมและจริยธรรมที่ถูกต้อง ไม่ประพฤติปฏิบัติตนไป
ในทางท่ีเสื่อมเสีย 

 6. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่าง และใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์แก่ตนอย่างแท้จริง 
 

 ความมุ่งหมายประการหนึ่งของการแนะแนว คือ การส่งเสริมพัฒนาในทุกๆ ด้านของผู้เรียน 
ดังนั้น การให้บริการแนะแนวจึงต้องครอบคลุมประเภทของการแนะแนวทั้งสามประการข้างต้น และ
ในทางปฏิบัติ ประเภทของการแนะแนวทั้งสามประการก็ไม่อาจแยกจากกันได้ เพราะพัฒนาการของ
มนุษย์จะเกี่ยวข้อง และส่งผลถึงกันและกันเสมออย่างที่กล่าวกันว่า การแนะแนวนั้นเป็นการแนะแนว
ชีวิต (life guidance) ของบุคคล 

 

รูปแบบวิธีการแนะแนว 

 

 นักวิชาการแบ่งรูปแบบวิธีการจัดการแนะแนวได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การแนะแนวรายบุคคล 

     การแนะแนวรายบุคคล (individual  guidance) เป็นการจัดการแนะแนวให้กับผู้เรียน
เป็นรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง ตัดสินใจด้วยตนเอง ยอมรับความจริง สามารถแก้ไข
ปัญหาและปรับปรุงตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างดี 
 

 2. การแนะแนวกลุ่ม 

    การแนะแนวกลุ่ม (group guidance) หรือการแนะแนวหมู่ เป็นการแนะแนวแก่บุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีปัญหาและความต้องการคล้ายคลึงกันให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ อันจะท าให้เข้าใจปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่ บางครั้งสมาชิกในกลุ่ม
จะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ของตนเอง ช่วยแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับธรรมชาติและ
พัฒนาการของผู้เรียน การแนะแนวกลุ่มแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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  2.1 การแนะแนวกลุ่มย่อย เป็นการจัดแนะแนวแก่ผู้ เรียน จ านวน 2-12 คน 
ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนที่มีการเรียนต่ า เป็นต้น 

  2.2 การแนะแนวกลุ่มใหญ่ มีจ านวนสมาชิกตั้งแต่ 12 คนขึ้นไป ตัวอย่างเช่น การจัด
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน กิจกรรมโฮมรูม ปฐมนิเทศ เป็นต้น 

  ปัจจุบันการแนะแนวกลุ่มนิยมจัดให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประหยัดเวลา 
งบประมาณ และสะดวกต่อการจัดบริการแนะแนวประเภทต่างๆ  
 

ปรัชญาของการแนะแนว 

 

 ปรัชญาของการแนะแนว หมายถึง แนวความคิดหรือทัศนะความคิดเห็น (point of view) 
ซึ่งได้รับการพิจารณาไตร่ตรองแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ สมควรยึดถือเป็นหลักในการ
ด าเนินงานแนะแนว ซึ่งปรัชญาพ้ืนฐานของการแนะแนว มีดังนี้ 
 1. มนุษย์มีความแตกต่างกัน (individual differences) จัดว่าเป็นแนวคิดหลักของการ
แนะแนว เพราะเป้าหมายสูงสุดของการแนะแนวก็คือการส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจาก
ผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีคุณลักษณะอันเป็นอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความแตกต่างกันทั้งในด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม ความสนใจ ความต้องการ ความถนัด ความสามารถ และ
ค่านิยม เป็นต้น ดังนั้น ในการให้บริการแนะแนวแก่ผู้เรียน ผู้แนะแนวจะต้องเข้าใจ และยอมรับในเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาสิ่งที่เขามีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งกับตนเอง และสังคมให้มากที่สุด   
 2. มนุษย์มีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ดังนั้น ผู้เรียนทุกคนจึงมี
สิทธิและโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันเต็มศักยภาพ ให้ประสบ
ความส าเร็จในชีวิตตามอัตภาพ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยจะต้องเป็นความช่วยเหลือที่ไม่ล่วงล้ าหรือ
ละเมิดศักดิ์ศรี และผู้เรียนทุกคนมีสิทธิ์และมีอิสรภาพในการเลือกเป้าหมายชีวิตของตนเอง (freedom 

to choose) ในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของชีวิตได้อย่างเต็มที่ 
 3. พฤติกรรมทุกอย่างย่อมมีสาเหตุ (all behavior is caused) การแสดงพฤติกรรมใดๆ  
ก็ตามของบุคคล ถ้าพิจารณาให้ดีจะพบว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุหรือมีที่มาทั้งสิ้น แม้พฤติกรรม
จะเหมือนกัน แต่อาจเกิดจากสาเหตุต่างกันได้ ในการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลจึงต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ ถี่ถ้วนและก่อนที่จะตัดสินพฤติกรรมใดๆ ของบุคคล ควรพิจารณาหรือศึกษาบุคคลเป็น
ส่วนรวม หรือหลายแง่หลายมุมจนแน่ใจ เพราะการตัดสินพฤติกรรมหรือบุคคล โดยพิจารณาอย่าง             
ผิวเผินจะท าให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือ
เบี่ยงเบนไปของผู้เรียน จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงสาเหตุแห่งความเบี่ยงเบนนั้นๆ เสียก่อน เมื่อค้นพบ
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สาเหตุแล้วย่อมจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ถูกจุดและท าได้ง่าย นอกจากนี้ การแนะแนวจ าเป็นต้อง
ท าเป็นกระบวนการให้ครบวงจร ทั้งด้านป้องกันปัญหาส าหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พัฒนาและ  
สร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

 4. มนุษย์ย่อมมีปัญหา และต้องการความช่วยเหลือ ในการด ารงชีวิตของทุกคน ย่อมมี
อุปสรรคปัญหาไม่มากก็น้อย จึงท าให้ทุกคนมีความต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งความต้องการ
ความช่วยเหลือนั้นก็แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บางคนต้องการความช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราวหรือ
ในสถานการณ์ที่วิกฤต (critical period) แต่บางคนก็มีความต้องการความช่วยเหลืออยู่ เสมอ ดังนั้น 
เมื่อผู้แนะแนวมีความเชื่อดังกล่าวแล้ว ก็จะต้องพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนให้เอาชนะ
ปัญหาความยุ่งยากต่างๆ ให้ได้ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือของการแนะแนวจะต้องเป็นไปในลักษณะของ
การร่วมมือกันระหว่างผู้ให้ความช่วยเหลือและผู้รับความช่วยเหลือ จะไม่ใช้วิธีการบังคับและจะเน้นที่
การให้บุคคลผู้มีปัญหาได้ปลดปล่อยแรงจูงใจภายในของตนออกมา และการช่วยเหลือนี้จะต้องช่วยให้
บุคคลผู้มีปัญหาเป็นผู้ที่สามารถช่วยตนเองได้ในที่สุด 

 5. มนุษย์มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ บุคคลจะประสบความสุข ความส าเร็จ
ในชีวิตได้ก็ต่อเมื่อได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ในด้านต่างๆ ได้น าเอาศักยภาพความสามารถต่างๆ มาใช้
อย่างเต็มที่ และสามารถด าเนินชีวิตของตนเองได้ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ส าเร็จ ดังนั้น การแนะแนวจึงมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นความมุ่งหมายประการ
หนึ่งที่ส าคัญ ถ้าหากผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือจากผู้แนะแนว ผู้เรียนจะสามารถค้นหาคุณลักษณะ 
ความสามารถ ความสนใจ ตลอดจนความถนัดในตนเองได้ และจะท าให้ผู้เรียนได้กระท าอะไรต่างๆ ใน
ชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้เรียนมากข้ึน 

 6. มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ในบรรดาทรัพยากรทั้งหลาย ทรัพยากรมนุษย์
ถือว่ามีความส าคัญและมีคุณค่ามากที่สุด ดังนั้น การแนะแนวจะต้องจัดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ
วางแผนล่วงหน้า จัดอย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีการที่หลากหลาย และอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาในทุกด้าน และใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
ทั้งกับตนเองและประเทศชาติ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่ถือว่ามีคุณค่ายิ่งต่อสังคม 

 

หลักการของการแนะแนว 

 

 จากปรัชญาของการแนะแนวที่เป็นแนวคิดหรือทัศนะตามหลักจิตวิทยาและประชาธิปไตย
ดังที่กล่าวข้างต้น น ามาสู่หลักการของการแนะแนว ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ควรยึดถือปฎิบัติในงานแนะแนว          
โดยมีนักแนะแนวได้เสนอหลักการของการแนะแนวไว้ดังนี้ 
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 พนม ลิ้มอารีย์ (2548: 6-7) ได้สรุปหลักการที่ส าคัญของการแนะแนว (basic principles 

of guidance) ไว้ดังนี้ 
 1. การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนจะต้องมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้เรียนทุกคน เนื่องจาก
ผู้เรียนทุกคนย่อมต้องการความช่วยเหลือจากโรงเรียนของตน และเป็นการให้บริการด้วยความ           
เสมอภาคเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน  
 2. การจัดบริการแนะแนวจะต้องกระท าอย่างเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง คือ จัดอย่าง              
มีระบบ มีระเบียบแบบแผน มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ทุกขั้นตอน จนกระทั่งบุคคลที่ได้รับ
ความช่วยเหลือสามารถน าตนเองได้ ช่วยตนเองได้ 
 3. ผู้ท างานแนะแนวจะต้องยอมรับในความเป็นเอกัตบุคคล (individual) ของผู้เรียน นั่นคือ 
จะต้องมีความเข้าใจและยอมรับในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
     3.1 บุคคลแต่ละคนย่อมมีลักษณะเฉพาะของตนเองจะไม่เหมือนคนอ่ืน ไม่ว่ารูปร่าง 
สติปัญญา ความสามารถ อุปนิสัย ค่านิยม ความสนใจ เป็นต้น 

     3.2 บุคคลแต่ละคนย่อมมีพัฒนาการไปตามลักษณะเฉพาะของตน อย่างมีล าดับขั้นและ
ต่อเนื่อง 
     3.3 บุคคลแต่ละคนย่อมมีกระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงของตน ตามประสบการณ์ที่
ตนเองประสบมา และตามแนวทางหรือแผนการของตนที่วางไว้ส าหรับอนาคต 

 4. การแนะแนวเป็นงานที่วางอยู่บนพื้นฐานกระบวนการพฤติกรรมของบุคคล และเกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการของมนุษย์ ดังนั้นการแนะแนวจึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและกลวิธีต่างๆ ทั้งที่ เป็น
แบบทดสอบและไม่ใช่แบบทดสอบ เพ่ือจะได้เข้าใจบุคคลแต่ละคน และเพ่ือช่วยให้บุคคลแต่ละคนได้
เข้าใจตนเอง เพ่ือจะได้สามารถควบคุมพัฒนาการส่วนตัวของผู้เรียนได้ 
 5. ผู้ท างานด้านการแนะแนวจะต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน นั่นคือ
จะต้องยอมรับว่าผู้เรียนแต่ละคนมีอิสรภาพที่จะเลือกแนวทางชีวิตของตนเอง การเลือกและการ
ตัดสินใจของผู้เรียนควรเกิดจากการใช้วิจารณญาณของผู้เรียนเอง ไม่ใช่เกิดจากการบังคับ 

 6. การแนะแนวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของการศึกษา ดังนั้นการแนะแนวควร
สอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีการพัฒนา
ตนเองทุกด้านอย่างมีบูรณาการ (integration) 
 7. การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้แนะแนว (counselor) จะต้องเป็นผู้ที่
ได้รับการศึกษาอบรมทางการแนะแนวมาโดยเฉพาะ มีทั้งความรู้ (knowledge) และทักษะ (skills)           
ที่เหมาะสมและมีการจัดด าเนินการแนะแนวอย่างมีระบบ (systematical guidance) 
 8. ผู้ท างานด้านการแนะแนวจะต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นประชาธิปไตย 
เป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และจะต้องเป็นผู้ที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
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 9. การจัดบริการแนะแนวจะได้ผลดีมีประสิทธิภาพ จะต้องเกิดจากความร่วมมือและความ
สมัครใจจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน และผู้เรียนผู้มารับบริการจะต้องมาด้วยความเต็มใจให้ความ
ร่วมมือด้วย 

 10. ผู้ท างานด้านการแนะแนวจะต้องเป็นผู้ที่สามารถเก็บรักษาความลับได้ เพราะถ้าเป็นผู้ที่
ไม่สามารถเก็บรักษาความลับได้ ก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย ท าให้ขาดความไว้วางใจ
และไม่ยินดีที่จะมารับความช่วยเหลือ 

 เชิร์ท เซอร์ และสโตน (Shertzer and Stone, 1968: 42-44 อ้างถึงใน นิรันดร์ จุลทรัพย์, 
2558: 43-44) กล่าวถึงหลักการเบื้องต้นของการแนะแนวที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยมีหลักการ
ส าคัญ 10 ประการ ดังนี้ 
 หลักการข้อที่ 1 การแนะแนวเป็นการช่วยเหลือบุคคลโดยอาศัยระบบการพัฒนา ไม่ใช่เป็น
การน าบุคคลเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในตัวของเขา การช่วยเหลือนั้นจะอาศัยวุฒิภาวะของแต่ละบุคคลเป็น
หลักยึด ผู้ให้การแนะแนวต้องเคารพและยอมรับในความรับผิดชอบของบุคคลที่มาขอความช่วยเหลือ
เป็นการช่วยเหลือให้บุคคลได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ เกิดเจตคติในการที่จะช่วยตนเอง 
 หลักการข้อที่ 2 หน้าที่ที่เหมาะสมของการแนะแนว คือ การพยายามสร้างสัมพันธ์ระหว่าง
วิชาการและสังคมภายนอก เพราะการแนะแนวเป็นเรื่องพิเศษของบุคคลต่างๆ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
และสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 หลักการข้อที่ 3 การแนะแนวตั้งอยู่บนรากฐานของความส านึกที่ว่าคนทุกคนมีเกียรติ                
มีคุณค่า และค านึงถึงความถูกต้องของแต่ละบุคคล มีความนับถือต่อคนอ่ืนด้วยใจจริง การให้ความ
เคารพนับถือในตัวบุคคลนั้นก็เพราะทุกคนย่อมมีค่า มีสิทธิในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ดังนั้น ทุกคนจึงมีสิทธิที่จะเลือกแนวทางของตัวเอง และคนเราสามารถก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่
เขาอยากจะเป็นนั้นได้ แม้ว่าจะมีบางสิ่งอย่างอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากความจริงที่เคยคาดคิดไว้ก็เป็น
หน้าที่ของเขาที่จะต้องรับผิดชอบตัวเอง 
 หลักการข้อที่ 4 การแนะแนว คือการให้ความช่วยเหลือบุคคลในการเลือกวางแผน การ
ตีความสิ่งต่างๆ และการตัดสินใจอย่างฉลาด พร้อมจะแก้ไขหรือต่อสู้กับอุปสรรค อันจะเกิดขึ้นในแผน
ต่างๆ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การแนะแนวนี้ผู้เรียนสามารถวางแผนด้วย
ตัวเองได้อย่างถูกต้อง รู้จักตัวเอง รู้จักการวางโครงการที่จะเข้าเป็นสมาชิกต่างๆ โดยการตัดสินใจด้วย
ตนเองอย่างอิสระ รู้จักเลือกแนวทางชีวิตเพ่ือปฏิบัติและรู้จักรับผิดชอบตัวเอง 
 หลักการข้อที่ 5 การแนะแนว คือจุดเริ่มต้นในการรู้จักท างานร่วมกันโดยไม่บังคับ ไม่ควร
บังคับให้ผู้เรียนปฏิบัติหรือยอมปฏิบัติตามค าของผู้แนะแนว เมื่อผู้ เรียนไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติก็จะรู้สึก
ต่อต้านขัดแย้ง บางทีอาจจะรู้สึกโกรธไม่พอใจ การแนะแนวจะเกิดข้ึนจากแรงจูงใจภายในหรือด้วยความ
เต็มใจของบุคคลนั้นๆ มากกว่าจะเกิดจากแรงจูงใจภายนอก ผู้เรียนทุกคนมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือ 
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 หลักการข้อที่ 6 การแนะแนว เป็นกระบวนการศึกษาที่จะต้องปฏิบัติการต่อเนื่องกันไป
ตลอดไป จะเริ่มตั้งแต่ในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาจนถึงระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มีคณะ
ผู้ให้การแนะแนวท างานร่วมกัน ติดต่อกันมีข้อมูลต่างๆ รวบรวมไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียว เพ่ือช่วยให้
โครงการแนะแนวของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

 หลักการข้อที่ 7 การแนะแนวต้องอยู่บนรากฐานกว้างๆ ของบุคคลและสังคมของเขาเป็น
รายบุคคล ก่อนจะให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลหนึ่งควรต้องรู้จุดอ่อน จุดเด่น และความสามารถพิเศษ 
การที่จะรู้จักสิ่งต่างๆ เหล่านี้จ าเป็นต้องใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เข้าช่วยเหลือให้รู้จักบุคคลให้มาก
ที่สุด 

 หลักการข้อที่ 8 การแนะแนว เป็นหน้าที่ของบุคคลหลายคนช่วยกันท างานอย่างเข้มแข็ง 
ได้แก่ ผู้แนะแนว ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ นักจิตวิทยา ทั้งหมดนี้จะช่วยกันให้การแนะแนวแก่เด็กหนุ่ม
สาวตามขีดจ ากัดของความสามารถและความรับผิดชอบของบุคคลเหล่านั้นเป็นรายบุคคล 

 หลักการข้อที่ 9 การแนะแนว คือ การช่วยให้ผู้เรียนได้ตระหนักในความจริงที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวของเขาเองอย่างมากที่สุด เพ่ือจะได้รู้จักปรับตัว ปรับความเข้าใจในตนเอง การยอมรับและเข้าใจ
จุดมุ่งหมายของตนเอง เพ่ือทราบว่าตนเองมีความสามารถและโอกาสต่างๆ มากหรือน้อยเพียงใด  
 หลักการข้อที่ 10 การแนะแนว คือ การชี้ให้เห็นความแตกต่างของสภาพบุคคล ภาวะสังคม
ของผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้งการชี้ให้เห็นผลของการศึกษาของบุคคล ตลอดจนความพยายามของ
โรงเรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เล่าเรียนจนบรรลุความส าเร็จตามความต้องการของแต่ละคนได้ 
 จากหลักการทั้ง 10 ข้อดังกล่าวข้างต้น นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2558: 44) ได้สรุปว่า การ
ด าเนินงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีหลักการ มีการวางแผนในการที่จะให้ความช่วยเหลือ
บุคคลทั้ง 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 

 1. Developmental Approach คือ มุ่งจะให้บุคคลได้เกิดพัฒนาการในด้านต่างๆ  
 2. Preventive Approach คือ มุ่งจะป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนกับบุคคล 

 3. Curative Approach คือ มุ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว 

 โดยค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล การยอมรับในคุณค่า ความเข้าใจในพฤติกรรมต่างๆ 
ของบุคคล ยอมรับในคุณค่า เคารพศักดิ์ศรี และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานตามวัฒนธรรมของบุคคล การ
ด าเนินงานแนะแนว โดยจะต้องมีการประสานงานและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายใน
โรงเรียน 

 จากปรัชญาของการแนะแนวที่น ามาสู่หลักการของการแนะแนวดังกล่าวข้างต้น สามารถ
สรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองสิ่งที่น าไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของการแนะแนว และหลักการของการแนะแนว 

 

ปรัชญาของการแนะแนว หลักการของการแนะแนว 

1. มนุษย์มีความแตกต่างกัน - การให้บริการแนะแนวต้องตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ มีกิจกรรมที่หลากหลาย
และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

- บริการแนะแนวต้องจัดอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียน
รู้จักตนเองเพ่ือสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจน
สามารถตัดสินใจได้ 

2. มนุษยม์ีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น 

    มนุษยเ์ท่าเทียมกัน 

- จัดบริการแนะแนวให้กับทุกคน (ไม่เลือกปฏิบัติ) 
- จัดบริการแนะแนวต้องค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล  ไม่มีการบังคับ 

- ให้บริการแนะแนวด้วยความเคารพในเกียรติแห่ง
ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน  โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

- ผู้รับบริการไม่ควรได้รับการดูถูกเหยียดหยามไม่
ว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีปัญหาหรือไม่ก็ตาม 

- ทุกคนก็มีสิทธิ์และมีอิสรภาพในการเลือก
เป้าหมายชีวิตของตน 

3. พฤติกรรมทุกอย่างย่อมมีสาเหตุ - การจัดบริการแนะแนวต้องศึกษาพฤติกรรมของ
ผู้เรียนให้ชัดเจน จะต้องมีข้อมูลของผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ ตรงตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้
ครูและผู้เรียนเกิดความเข้าใจกัน ยอมรับความจริง 
ตลอดจนสามารถแก้ไขและพัฒนาตนได้ 
- ผู้แนะแนวจึงต้องพยายามค้นหาสาเหตุของ
ปัญหานั้นก่อน  เพ่ือที่จะสามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ถูกจุดและท าได้ง่าย 

- การให้บริการแนะแนวคือการอ านวยเหตุปัจจัยที่
เหมาะสมในการสร้างเสริมพัฒนาการหรือ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของการแนะแนว และหลักการของการแนะแนว (ต่อ) 
 

ปรัชญาของการแนะแนว หลักการของการแนะแนว 

4. มนุษย์ย่อมมีปัญหา และต้องการความ 

   ช่วยเหลือ 

- การให้บริการแนะแนวช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
เป็นภารกิจที่พึงกระท าด้วยความเมตตา และด้วย
ความรู้ ความเข้าใจ และทุกคนควรมีส่วนร่วม 
รวมถึงการช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อม 

5. มนุษย์มีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาและ 

   เรียนรู้ได ้

- การให้บริการแนะแนวต้องเปิดโอกาสให้บุคคลได้
มีบทบาทส าคัญในการใช้ปัญญาเรียนรู้  หาวิธี
แก้ปัญหาด้วยตนเอง  และได้พัฒนาตนเต็ม
ศักยภาพของตน 

- บริการแนะแนวต้องให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาส
เลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง ตามความถนัด 
ความสนใจ ความสามารถและสอดคล้องกับความ
ต้องการ และท้องถิ่นและสังคมโลก 

6. มนุษย์เปน็ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง - การแนะแนวมิได้มุ่งแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว แต่
มุ่งป้องกันปัญหา และส่งเสริมพัฒนาด้วย 

- การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา 
 

ขอบข่ายของการแนะแนว 

 

 การแนะแนวมีขอบข่าย 5 บริการ ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่อง โรงเรียนที่จะด าเนินงานแนะแนวอย่างได้ผลต้องจัดให้มีงานต่างๆ ครบทั้ง 5 บริการ คือ 

 1. บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล (individual inventory service) 
 2. บริการสนเทศ (information service) 
 3. บริการให้ค าปรึกษา (counseling service) 
 4. บริการจัดวางตัวบุคคล (placement service) 
 5. บริการติดตามผล (follow-up service) 
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 งานแต่ละบริการมีวัตถุประสงค์หลัก โดยสรุปดังนี้ 
 1. บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นงานรวบรวมรายละเอียดต่างๆ 
เกี่ยวกับตัวผู้เรียน ในเรื่องความสนใจ ความสามารถ ความถนัด เจตคติ ลักษณะนิสัย อารมณ์ ฯลฯ 
พร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน เช่น สภาพความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในบ้าน อาชีพ ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือให้ครูรู้จักผู้เรียนและผู้เรียนรู้จักตนเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
เพ่ือน าเอาข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการแนะแนว 
 2. บริการสนเทศ เป็นงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในด้านการศึกษา อาชีพและสังคมอย่างกว้างขวาง สามารถน าความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นไป
พิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษา การประกอบอาชีพ และปรับปรุงบุคลิกภาพได้อย่าง
เหมาะสม 

 3. บริการให้ค าปรึกษา เป็นการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
น าไปสู่การป้องกันปัญหา ตัดสินใจแก้ปัญหาหรือพัฒนาสิ่งที่ตนเองปรารถนาอย่างเหมาะสม โดยที่
ผู้เรียนผู้ซึ่งได้รับการบริการให้ค าปรึกษาพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากการ
ตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งของตน 

 4. บริการจัดวางตัวบุคคล เป็นงานที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การฝึกฝน หรือการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือตามควรแก่กรณี ขณะที่อยู่ในโรงเรียนหรือออกจากโรงเรียนไปแล้ว 
 5. บริการติดตามผล เป็นงานติดตามผลการด าเนินบริการต่างๆ ที่จะจัดให้แก่ผู้เรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถ
แก้ปัญหาและปรับปรุงตนในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประเมินผลการ
ด าเนินงานแนะแนวและงานอ่ืนๆของสถานศึกษา 
 การด าเนินงานแนะแนวทั้ง 5 บริการดังกล่าว จะต้องครอบคลุมการแนะแนวด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม 

 

 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ 
  

 บริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ มีความสัมพันธ์กัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมที่จะจัดขึ้น 
ดังนั้นเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวแต่ละบริการได้ทราบถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบริการ
ต่างๆ จึงขอเสนอโครงสร้างและแผนภูมิให้เห็นเด่นชัด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.2 แสดงโครงสร้างของบริการแนะแนว 

 

บริการแนะแนว จุดมุง่หมาย วิธีการ 
1. บริการศึกษาและ 

   รวบรวมข้อมูลผู้เรียน 

   เป็นรายบุคคล 

เพ่ือรู้จักผู้เรียนทุกด้าน สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม 
ทดสอบ อัตชีวประวัติ ระเบียน
สะสม การศึกษาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ฯลฯ 

2. บริการสนเทศ เพ่ือให้ข่าวสารความรู้ที่จ าเป็นแก่
ผู้เรียนเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ 
และส่วนตัวและสังคม 

ปฐมนิเทศ ปัจฉัมนิเทศ โฮมรูม 
ป้ายสนเทศ นิทรรศการ บรรยาย 
อภิปราย ทัศนศึกษา ฯลฯ 

3. บริการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้สามารถตัดสินใจและ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

ให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล และ
ให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม 

4. บริการจัดวางตัวบุคคล เพ่ือจัดให้ผู้เรียนได้รับความ
ช่วยเหลือแก้ไข หรือมีการฝึกฝนให้
มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมแก่กรณี 

จัดทุนการศึกษา สอนซ่อมเสริม 
จัดนักเรียนเลือกวิชาเรียน จัด
ฝึกงานและหางานให้ท า ฯลฯ 

5. บริการติดตามผล เพ่ือติดตามผลงานแต่ละด้าน และ
พัฒนาการของผู้เรียน 

สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม 
ทดสอบ จดหมายติดต่อ ฯลฯ 
วิเคราะห์และประมวลผล 

 

 การจัดบริการแนะแนวอย่างเป็นระบบ ควรจัดทั้ง 5 บริการ ให้สัมพันธ์กัน ดังแผนภูมิ
ด้านล่างนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2  แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ 

บริการให้ค าปรึกษา 

บริการสนเทศ 

บริการจัดวางตัวบุคคล 

บริการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล

ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

บริการติดตามผล 
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ประโยชน์ของการแนะแนว 

 

 การจัดบริการแนะแนวขึ้นในสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษาสามารถให้บริการแก่ผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน การแนะแนวช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง รู้ถึงข้อบกพร่อง
และความสามารถพิเศษของตน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่ตนประสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางแผนการชีวิตในอนาคตของตนเอง และสามารถน าตนเองไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้ง
สามารถที่จะปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 2. ประโยชน์ต่อครู อาจารย์ และสถานศึกษา บริการต่างๆในงานแนะแนวจะช่วยให้ครู 
อาจารย์ เข้าใจผู้เรียนได้ดีขึ้นทุกด้าน ท าให้ยอมรับและเข้าใจว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันใน
ด้านต่างๆ สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนและการปกครองได้เหมาะสม สามารถจัดแบ่งผู้เรียนออก
ตามความสามารถ และจัดบทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยให้ สถานศึกษาสามารถจัด
กิจกรรมและบริการต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาเรื่อง
ความประพฤติของผู้เรียนอีกด้วย 

 3. ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง การแนะแนวจะช่วยให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจเด็กของตนเอง            
ดีขึ้น เข้าใจถึงแนวทางและโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครอง
สามารถชี้แนะแนวทางแก่เด็กของตนได้ดีขึ้น นอกจากนี้การแนะแนวจะช่วยให้ผู้ปกครองยอมรับ
ขีดจ ากัดความสามารถของเด็กจะไม่เร่งรัดให้เด็กท างานเกินความสามารถอันจะเป็นผลเสียแก่เด็ก และ
ให้ความร่วมมือแก่ทางสถานศึกษาในการส่งเสริมพัฒนาบุตรหลานของตน 

 4. ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ การแนะแนวช่วยให้สังคมและประเทศชาติได้
ประชากรที่มีคุณภาพ ไม่เป็นผู้ที่จะก่อให้เกิดปัญหาสังคม และช่วยเพ่ิมพูนเศรษฐกิจของประเทศ 
เนื่องจากเด็กได้เรียนและได้ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ตนเอง 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว 

 

 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยได้ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนวไว้           
9 ประการ ดังนี้ (สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย, 2552: 15) 



30 

 1. ให้บริการด้วยความเต็มใจ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล กล่าวคือ 
ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว ยังให้บริการด้วยความเสียสละและอุทิศตนเต็ม
ความสามารถ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 2. ยอมรับละศรัทธาในวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว มีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าในวิชาชีพจิตวิทยาการ
แนะแนว และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ โดยการแสดงออกด้วยการชื่นชมว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ 
มีความส าคัญ และจ าเป็นต่อสังคม รวมทั้งปกป้องเกียรติภูมิของวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว เข้าร่วม
กิจกรรมและสนับสนุนองค์กรวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว 
 3. เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ผู้รับบริการด้วยใจบริสุทธิ์ใจโดยเสมอหน้า 
กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว เอาใจใส่ ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ก าลังใจแก่
ผู้รับบริการโดยสนองตอบต่อความต้องการ ความถนัด ความสนใจอย่างจริงจังด้วยความเห็นอกเห็นใจ 
โดยค านึงถึงสิทธิพ้ืนฐานของผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมและปรารถนาที่จะให้ผู้รับบริการพัฒนาได้เต็ม
ตามศักยภาพ 

 4. มีวิสัยทัศน์ และพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก กล่าวคือ 
ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว มีความสนใจใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ 
เสริมสร้างความรู้ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี 
 5. ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทาง
จิตวิทยาการแนะแนว ปฏิบัติงานโดยอาศัยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนตามหลัก
วิชาการ จากสถาบันหรือองค์กรวิชาชีพที่มีการรับรองอย่างเป็นทางการ 
 6. รักษามาตรฐานและรับผิดชอบต่อการประกอบอาชีพจิตวิทยา กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงาน
ให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวสามารถรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพไว้ใน
ระดับสูงเสมอ และรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

 7. ยุติการให้บริการที่นอกเหนือความสามารถของตนเอง และส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสม 
กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวต้องหยุดให้บริการเมื่อประเมินสถานการณ์แล้ว
พบว่า การให้บริการนั้นอยู่นอกเหนือความสามารถของตน และส่งผู้รับบริการไปยังบุคคลที่มีความ
เหมาะสมหรือตามความประสงค์ของผู้รับบริการ 
 8. รักษาความรับของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการ 
กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวต้องไม่เปิดเผยความลับซึ่งเป็นข้อมูลของ
ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากจ าเป็นจะต้องน าข้อมูลไปใช้ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการ 



31 

 9. เคารพสิทธิไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริการ กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทาง
จิตวิทยาการแนะแนวต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อผู้รับบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการทราบสิทธิและผลที่อาจ
ได้รับจากการรับบริการ รับฟังความคิดเห็นและการตัดสินใจของผู้รับบริการและไม่กระท าการใดๆ อัน
เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริการ 
 

บทสรุป 

 

 การแนะแนวเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักเข้าใจตนเอง และสภาพแวดล้อม 
สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ วางแผนชีวิตได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีการจัดการแนะแนว
อย่างเป็นระบบที่ประเทศไทยยึดเป็นแม่แบบในการด าเนินงานแนะแนว ส าหรับความส าคัญและความ
จ าเป็นของการแนะแนวมีหลายประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพครอบครัวและการอบรม
เลี้ยงดู ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านอาชีพ ด้านวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา 
ด้านจ านวนประชากร ด้านเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ และความต้องการในการรู้จักใช้เวลาว่าง                
ให้เป็นประโยชน์  โดยจุดมุ่งหมายของการแนะแนว สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ               
จุดมุ่ งหมายทั่ ว ไป  ได้แก่  การป้องกันปัญหา การแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมพัฒนา และ                          
จุดมุ่งหมายเฉพาะ 
 การแนะแนว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และ
การแนะแนวส่วนตัวและสังคม ซึ่งมีรูปแบบวิธีการจัดการแนะแนวอยู่  2 ลักษณะ ได้แก่ การ                     
แนะแนวรายบุคคล และการแนะแนวกลุ่ม ส าหรับปรัชญาและหลักการของการแนะแนว ถือเป็น
แนวความคิดที่ยึดถือเป็นหลักในการด าเนินงานแนะแนว ประกอบด้วย  มนุษย์มีความแตกต่างกัน  
มนุษย์มีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน พฤติกรรมทุกอย่างย่อมมีสาเหตุ มนุษย์ย่อม
มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ มนุษย์มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ และมนุษย์เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ส่วนขอบข่ายของการแนะแนว ประกอบด้วย 5 บริการ คือ บริการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล 

และบริการติดตามและประเมินผล ในการด าเนินงานแนะแนวให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด                 
ผู้แนะแนวควรได้รับการฝึกฝนและด ารงตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพแนะแนวที่ก าหนดไว้ 
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ค าถามท้ายบท 

 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้  โดยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 

 1. ความหมายของการแนะแนวคืออะไร  การแนะแนวกับการแนะน าเหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร 
 2. จงสรุปสิ่งที่ช่วยให้การแนะแนวของประเทศสหรัฐอเมริกาก้าวหน้า และสรุปการ
เคลื่อนไหวของการแนะแนวในประเทศไทยพอสังเขป 

 3. วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้มีเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ท่านคิด
ว่าเป็นประโยชน์และโทษอย่างไรส าหรับเด็กท่ีก าลังเรียนอยู่ 
 4. จงแสดงความคิดเห็นต่อค ากล่าวที่ว่า “การแนะแนวคือ การท าให้ผู้เรียนเจริญงอกงาม
เต็มตามศักยภาพ” 

 5. หากท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ท่านควรจัดกิจกรรมแนะแนวตามประเภทการแนะแนวการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมอย่างไร 

 6. ท่านจะใช้หลักการใดในการตัดสินใจว่าเมื่อใดจะจัดการแนะแนวเป็นรายบุคคลหรือ               
แนะแนวกลุ่ม 

 7. หลักการของการแนะแนวที่ว่า “การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา แยกออกจาก
กันไม่ได้” ท่านมีความเข้าใจอย่างไร 

 8. หากท่านได้รับมอบหมายให้จัดบริการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส ท่าน
จะมีหลักการจัดบริการแนะแนวอย่างไร 

 9. เพราะเหตุใดสถานศึกษาจึงควรจัดบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการขึ้น 

 10. จงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการแนะแนวตามทัศนะของท่าน 

 

 



บทท่ี 2 

บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

 

 

 บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล (individual inventory service)           
มีปรัชญาพ้ืนฐานมาจากความเชื่อที่ว่า “มนุษย์มีความแตกต่างกัน” ความแตกต่างกันนี่เองที่ท าให้บุคคล
มีความคิด ความรู้สึก นิสัย ความสนใจ ประสบการณ์ ภูมิหลัง และปัญหาต่างๆ กัน ดังนั้น บริการนี้จึง
จัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เรียน เพ่ือช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวได้รู้จักและเข้าใจ
ผู้เรียนของตน สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการพิจารณาในการช่วยเหลือและจัดบริการอ่ืนๆ 
ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของ
การยอมรับตนเองและการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง  
 

ความหมายของบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

 นักจิตวิทยาและนักวิชาการทางการศึกษาได้กล่าวถึงความหมายของบริการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไว้ดังนี้ 
 พนม ลิ้มอารีย์ (2548: 46) อธิบายว่า บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
หมายถึง การที่ครูหรือผู้แนะแนวท าการศึกษาและจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ประวัติ
ส่วนตัว ครอบครัว การศึกษา สุขภาพ ความสนใจ ความมุ่งหมายในชีวิต เป็นต้น เพ่ือที่จะท าความรู้จัก
และเข้าใจผู้เรียนผู้นั้นให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ครูและผู้แนะแนวสามารถให้ความช่วยเหลือแนะแนว
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองได้ดีขึ้นอีกด้วย 

 จิตรอารี เนตรหิน (2554 : 133) กล่าวว่า บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเป็นบริการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ เรียนที่จัดขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล และ           
แปลความหมายข้อมูลต่างๆ อย่างมีระบบ เพ่ือท าความรู้จักผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองมากขึ้น
ในการที่จะแก้ปัญหา ป้องกันปัญหา หรือพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม 

 นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2554: 55) ได้สรุปความหมายของบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ว่าเป็นบริการหนึ่งที่ท าการรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวผู้เรียนในทุกๆ ด้าน 
แล้วน ามาเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระเบียบ เพ่ือประโยชน์ในการน าไปให้ความช่วยเหลือผู้เรียนต่อไป 

 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 36) ได้เสนอว่าบริการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นบริการที่ช่วยให้ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งให้ความส าคัญกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้เทคนิคและวิธีการทางการแนะแนวอย่างหลากหลาย มีมาตรฐาน และ
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เป็นระบบ เช่น ประวัติส่วนตัว ครอบครัว การศึกษา สุขภาพ ความถนัด ความสนใจ ความคาดหวังใน
อนาคต เป็นต้น 

 จากความหมายของบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลข้างต้น สามารถ
สรุปความหมายของบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ว่า บริการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลผู้ เรียนเป็นรายบุคคล เป็นบริการที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ เรียน                
ในทุกๆ ด้าน แล้วท าการบันทึกข้อมูล และแปลความหมายข้อมูลต่างๆ อย่างมีระบบ จากนั้นน ามาเก็บ
รวบรวมไว้อย่างเป็นระเบียบ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความส าคัญของบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

 จากปรัชญาของการแนะแนวที่ว่า “มนุษย์มีความแตกต่างกัน” ทั้งในด้านความสามารถ 
ความถนัด อุปนิสัย รูปร่างหน้าตา เจตคติ ความต้องการ ภูมิหลังประสบการณ์ และอ่ืนๆ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลจะท าให้พฤติกรรมที่แสดงออก ความคิดในการเลือกและการตัดสินใจแตกต่างกัน การได้
ศึกษารายละเอียดและได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนแต่ละคนจะช่วยให้ครู ครูแนะแนว และบุคคล
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน
ปัญหาอันพึงจะเกิดขึ้น ตลอดจนช่วยพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของเขา 
 นอกจากนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมมา จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและสามารถตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างฉลาด เพราะผู้เรียนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ว่าตนเองมีความสามารถเพียงใด มีส่วน
ดีอะไรหรือแม้แต่มีความคิดเกี่ยวกับตนเองอย่างไร การตัดสินใจของผู้เรียนโดยทั่วไปนั้นจึงมักขึ้นอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง และก่อให้เกิดปัญหาที่ต้องแก้ไข ดังนั้นการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับผู้เรียนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าใจ
ปัญหาและความต้องการของเขา เพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือ หรือแนะแนวทางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

จุดมุ่งหมายของบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

 บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 1. เพื่อให้ครูและบุคคลที่เก่ียวข้องได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนได้อย่างถูกต้องแท้จริง 
 2. เพ่ือให้ครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อ             
การน ามาใช้ป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงามเต็มตามศักยภาพแห่งตน 
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 3. เพ่ือให้ผู้เรียนส ารวจตัวเองในด้านต่างๆรู้จักและเกิดการยอมรับตนเอง ท าให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 4. เพ่ือให้การจัดการแนะแนวในสถานศึกษามีความสมบูรณ์ มีความสะดวกต่อการบริหาร
จัดการ และมีประสิทธิภาพ 

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลนั้น                

มีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือการรู้จักผู้เรียนอย่างแท้จริงและถูกต้อง เพ่ือที่จะส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนเกิดความงอกงามเต็มตามศักยภาพนั่นเอง 
 

หลักการของบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

 ในการจัดบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้ เรียนเป็นรายบุคคลให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครูหรือผู้แนะแนวควรจะมีหลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียน โดยมีผู้เสนอหลักการ
ของบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลไว้ดังนี้ 
 พนม ลิ้มอารีย์ (2548: 6-7) ได้เสนอหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล             
ไว้ดังนี้ 
 1. ควรเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วาระแรกที่ผู้เรียนได้มาเข้าเรียนในสถานศึกษา เพ่ือช่วยให้ครู 
หรือผู้แนะแนวได้รู้จักผู้เรียนตั้งแต่เริ่มแรก และยังจะได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนเป็นอย่างดี ในการให้
ข้อมูลด้านต่างๆ 

 2. ควรติดตามเก็บข้อมูลพร้อมกันไปกับความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าในการศึกษา
ของผู้เรียน เพ่ือช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวได้มองเห็นพัฒนาการของผู้เรียน ตลอดจนร่องรอยต่างๆ ซึ่งจะ
ช่วยให้เข้าใจผู้เรียนได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

 3. จะต้องถือว่าข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนเป็นความลับ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่ อถือ
ไว้วางใจ มีความรู้สึกปลอดภัย ท าให้ยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 4. ควรเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือช่วยให้ค้นคว้าและน ามาใช้ได้ง่าย 
นั่นคือมีการจัดข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของข้อมูล 

 เจษฎา บุญมาโฮม (2558: 76) กล่าวถึง บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้ เรียนเป็น
รายบุคคลมีหลักการส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียนควรด าเนินการในลักษณะกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดย
เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อแรกที่ผู้เรียนเข้ามาศึกษา และติดตามเก็บข้อมูลในขณะที่ศึกษาในสถานศึกษา
จนกระท่ังออกจากสถานศึกษา 
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 2. ข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนควรเป็นความจริง มีความถูกต้อง ไม่ควรเป็นข้อคิดเห็น แต่หาก
จะเป็นข้อคิดเห็น ก็ควรตั้งอยู่บนความสมเหตุสมผล พร้อมระบุว่าข้อมูลนั้นเป็นความคิดเห็น 

 3. ข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนที่ได้จากการส ารวจควรเก็บอย่างมีระบบในตู้เอกสารเป็นสัดส่วน 
เพ่ือสะดวกต่อการค้นหาและน าไปใช้ ทั้งมีผู้รับผิดชอบดูแลชัดเจน 

 4. ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรน าข้อมูลดังกล่าวมา
วินิจฉัย เพ่ือสังเคราะห์เป็นสารสนเทศที่มีคุณค่า อาจน ามาคัดกรองประเภทผู้เรียนด้วยหลักการต่างๆ 

 5. การบันทึกข้อมูลควรใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ มีความชัดเจน ระบุวันเวลา สถานที่ 
และผู้บันทึกข้อมูล เพ่ือสะดวกต่อการน าไปใช้พิจารณาวิเคราะห์ผู้เรียน 

 6. การวิเคราะห์ข้อมูลควรด าเนินการด้วยความรอบคอบ ไม่ควรด่วนสรุปข้อมูลเร็วเกินไป 
ควรใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย อีกท้ังหลีกเลี่ยงการตีตราพฤติกรรมผู้เรียน 

 7. ระเบียนสะสม (ปพ. 8) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม สะสมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนแต่ละคน ถือ
เป็นเอกสารส าคัญที่จะต้องติดตัวไปกับผู้เรียนทุกครั้งที่ย้ายสถานศึกษา สถานศึกษาสุดท้ายที่ผู้เรียน
ศึกษาอยู่จะเป็นผู้เก็บระเบียนสะสม 

 8. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์สูงสุด การจัดบริการส ารวจผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นหน้าที่
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน ไม่ใช่หน้าที่ของครูคนใดคนหนึ่ง ทุกฝ่ายควรตระหนักถึงความส าคัญของ
บริการส ารวจผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการด าเนินการจัดบริการส ารวจผู้เรียนเป็นรายบุคคลควรเป็น
ลักษณะสหวิทยาการ 

 9. หากเป็นไปได้อาจจัดเก็บข้อมูลจากการส ารวจผู้เรียนเป็นรายบุคคลลงในระบบฐานข้อมูล
ของสถานศึกษาเพ่ือสะดวกในการจัดเก็บและเรียกใช้ โดยมีการก าหนดระดับสิทธิของบุคคลผู้เรียกใช้
และปรับปรุงข้อมูล 

 10. การรู้จักผู้ เรียนควรค านึงถึงกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก และหลัก                  
สิทธิมนุษยชน 

 จากหลักการของบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลดังกล่าวข้างต้น           
จะเห็นได้ว่าบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลนี้จะด าเนินการเป็นเบื้องต้นในลักษณะ
ของกระบวนการที่ครูหรือผู้แนะแนวท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ โดยจะน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผู้เรียน แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแนะแนวด้านอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้การด าเนินงานอยู่ภายใต้การเคารพสิทธิมนุษยชนของตัวผู้เรียนอีกด้วย 
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ข้อมูลส าคัญของบรกิารศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

 การท าความรู้จักและเข้าใจผู้เรียนแต่ละคนได้ดีเพียงใดนั้น จ าเป็นที่ครูหรือผู้แนะแนว
จะต้องรวบรวมข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด               
ซึ่งสิ่งส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ข้อมูลที่รวบรวมไว้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง 
และมีความเชื่อถือได้ ส าหรับข้อมูลส าคัญของบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล                      
มีหลักการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล อยู่ 3 ประการ คือ 
 

 1. ประเภทของข้อมูลที่ควรเก็บรวบรวม 

     ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนที่ควรจะได้ศึกษารวบรวม จ าแนกได้เป็น 3 ประเภทคือ 

     1) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออก ครูหรือผู้แนะแนวมีความจ าเป็นต้อง
ศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดขึ้นแล้วทั้งในอดีต ที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และอาจใช้คาดการณ์ หรือ
ท านายพฤติกรรมในอนาคตได้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวรู้จักผู้เรียนได้ดีที่สุด
หรือใกล้เคียงที่สุดวิธีหนึ่ง 
     2) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัย หรือคุณลักษณะต่างๆ ของผู้เรียน เช่น สภาพร่างกาย 
ระดับสติปัญญา ความสนใจ ความถนัด เจตคติ บุคลิกภาพ เป็นต้น 

     3) ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น สภาพความเป็นอยู่ทางบ้าน พ้ืนฐาน
ครอบครัว สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ความสัมพันธ์กับเพ่ือน เป็นต้น 

 

 2. รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนที่ควรเก็บรวบรวม 

     ข้อมูลส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องรวบรวมเพ่ือการรู้จักนักเรียน ได้แก่ 

     1) ข้อมูลส่วนตัวและภูมิหลังทางครอบครัว ข้อมูลที่ส าคัญๆ ควรประกอบด้วย 

     - ข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น 

     - ข้อมูลเกี่ยวกับบิดามารดา เช่น ชื่อ สถานภาพทางการศึกษาและอาชีพ สุขภาพ 
รายได้ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร สถานะทางการ
สมรส เป็นต้น 

     - ข้อมูลเกี่ยวกับพ่ีน้อง เช่น ชื่อ เพศ อายุ การศึกษา และความสัมพันธ์ซึ่งกัน              
และกัน 

      - ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านและเพ่ือนบ้าน โดยเน้นในเรื่อง บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 

       2) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลส าคัญๆ ที่ควรเก็บบันทึก เช่น ประวัติสุขภาพในอดีต 
ความเจริญเติบโตเกี่ยวกับน้ าหนัก ส่วนสูง และความสมบูรณ์ของร่างกาย สายตา การได้ยิน อุบัติเหตุ 
เป็นต้น 
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  3) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและบันทึกผลการเรียน ข้อมูลที่ควรบันทึก ได้แก่ 

     - ประวัติการศึกษาในสถานศึกษาเดิม 

   - บันทึกผลการเรียนวิชาต่างๆ และความถนัดตามธรรมชาติ 
   - การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของสถานศึกษา 
  4) ข้อมูลเกี่ยวกับ ความสนใจ ความชอบ และการวางแผนชีวิตในอนาคต ข้อมูลต่างๆ 
ควรประกอบไปด้วย 

   - ความสนใจด้านการเรียนและการเลือกอาชีพ 

   - งานอดิเรกต่างๆ 

   - แผนการศึกษาและอาชีพในอนาคต 

  5) ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์นอกโรงเรียน ควรประกอบด้วย 

   - การเข้าร่วมกิจกรรมและชุมชนต่างๆ ภายนอกสถานศึกษา 
   - การท างานเพ่ือหารายได้พิเศษ เช่น ในระหว่างปิดภาคเรียน 

   - กิจกรรมในเวลาว่าง เช่น การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา 
  6) ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสังคมและอารมณ์ ข้อมูลที่ควรบันทึก เช่น นิสัยใน
การท างาน ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน การร่วมกิจกรรมกลุ่ม ความสามารถในการฟัง               
เจตคติ เป็นต้น 

 

 3. เกณฑ์ในการพิจารณาข้อมูลที่ดี 
     ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนซึ่งมีอยู่มากอาจไม่มีความหมายใดๆ เลย ถ้าข้อมูลเหล่านั้นเป็น
ข้อมูลที่เลื่อนลอย เชื่อถือไม่ได้ ข้อมูลที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
      1) มีความถูกต้องแม่นย าและเที่ยงตรง ข้อมูลนั้นถ้าได้มาจากการทดสอบต้องแน่ใจว่า
หากต้องมีการทดสอบซ้ าจะต้องมีผลใกล้เคียงกัน ถ้าเป็นบันทึกและรายงานจะต้องมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงก่อน 

  2) มีความตรง โดยจะต้องมีความแน่ใจว่าข้อมูลนั้นได้มาจากเครื่องมือวัดสิ่งที่เรา
ต้องการจะวัดได้หรือวัดได้อย่างถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ที่ได้วางไว้ 
  3) มีลักษณะเป็นปรนัย คือ 

   - เป็นข้อมูลที่ตรงตามความจริงและข้อเท็จจริงทุกอย่าง 
   - ไม่มีความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 
   - ให้ความแจ่มชัดในความหมาย วิธีการใช้และการแปลความหมาย 
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  4) มีลักษณะสะสมและต่อเนื่องกัน โดยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลเป็นระยะๆ และ
สะสมต่อเนื่องกันมา เพ่ือช่วยให้มองเห็นการเจริญเติบโตและพัฒนาการด ้านต่างๆ ของผู้เรียนเป็น
ระยะๆ ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 
  5) ระบุเวลาละสถานที่ ข้อมูลที่ดีจะต้องมีการระบุ วัน เวลา และสถานที่ ของการ
บันทึกไว้ด้วย 

  6) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ถ้าเป็นข้อมูลโดดๆ อาจจะไม่มีประโยชน์อย่างใด
เลย ฉะนั้นข้อมูลที่ดีจะต้องให้ความรู้เกี่ยวโยงกันได้ เช่น คะแนนสอบเพียงอย่างเดียวจะไม่มีความหมาย
ใดๆ เลย ถ้าไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อทดสอบและข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน 

  7) มีการเปรียบเทียบ เป็นข้อมูลที่สามารถเห็นความแตกต่างของผู้นักเรียนกับคนอ่ืนๆ 
ในกลุ่มเดียวกัน 

 

วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

 การศึกษารายละเอียดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เรียนนั้นจ าเป็นต้องใช้วิธีการที่เหมาะสม 
สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาและแรงงาน ตลอดจนมีค าชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ 
และการแปลความหมายอย่างชัดเจน ครูหรือผู้แนะแนวจ าเป็นต้องมีความรู้และความช านาญใน
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถ
แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 

 1. วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนโดยไม่ใช้แบบทดสอบ (non-testing techniques) 

 2. วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบ (testing techniques) 

 

 วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนโดยไม่ใช้แบบทดสอบ 

 1. การสังเกต 

     การสังเกต (observation) เป็นเทคนิคพ้ืนฐานที่ใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลที่เก่าแก่และนิยมใช้มากท่ีสุด นับว่าเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มาก เพราะข้อมูลที่ได้ถือเป็น
ข้อมูลส าคัญที่จะช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวเข้าใจพฤติกรรมบางอย่างของผู้เรียนดีขึ้น แล้วน าข้อมูลไป
ประกอบการศึกษาวินิจฉัยเพ่ือการช่วยเหลือผู้เรียนในโอกาสต่อไป มีรายละเอียดดังนี้ 
     ความหมายของการสังเกต เจษฎา บุญมาโฮม (2558: 78) ได้ให้ความหมายของการ
สังเกตไว้ว่า “บุคคลทั่วไปมักเข้าใจว่าการสังเกตคือ การเฝ้ามองพฤติกรรมของบุคคลหรือสิ่งต่างๆ 
แท้จริงแล้วการสังเกตหมายถึง การดูพฤติกรรมหรือลักษณะต่างๆ ของผู้เรียนอย่างมีระบบ มีการใส่ใจ
รายละเอียด เพ่ือให้ทราบพฤติกรรมที่แท้จริง” 



40 

  จะเห็นได้ว่า วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยวิธีการสังเกตนั้น 
จะใช้อวัยวะรับสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้ง 5 ส่วน (ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง) เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยผู้สังเกตเฝ้าดูพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมา ในลักษณะที่เป็นจริง
ตามธรรมชาติไม่มีการควบคุมสถานการณ์หรือสร้างสถานการณ์เพ่ือให้ทราบพฤติกรรรมที่ต้องการ              
ผู้สังเกตเพียงแต่เฝ้าดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและพยายามจดจ าไว้เท่านั้น 

  จุดมุ่งหมายของการสังเกต การสังเกตมีจุดมุ่งหมายส าคัญดังนี้ 
  1) เพ่ือรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน 

  2) เพ่ือค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมที่ เป็นปัญหาของผู้ เรียน เช่น  เหม่อลอย                
หนีเรียน มีปัญหาการปรับตัว ก่อกวนชั้นเรียน เป็นต้น 

  3) เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนอย่างถูกต้อง 
  4) เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนแต่ล่ะคนให้เหมาะกับความสนใจ ความสามารถและความถนัด
ของผู้เรียน 

  5) เพ่ือติดตามผลพฤติกรรมผู้ เรียนที่ ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วจากบริการ         
แนะแนว 

  6) เพ่ือช่วยให้ครูทราบพฤติกรรมปัจจุบันของผู้เรียน แล้วน าไปท านายพฤติกรรมที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

  สรุปได้ว่าจุดมุ่งหมายของการสังเกตก็คือการได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนมากขึ้น เพ่ือน า
ความเข้าใจนั้นไปเป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้เรียน 

  ประเภทของการสังเกต ในการจ าแนกประเภทของการสังเกตนั้น สามารถจ าแนกได้
หลายอย่างตามลักษณะของการสังเกต ซึ่งอาจจะแบ่งประเภทของการสังเกตออกเป็น 3 ประเภท คือ 

  1) การสังเกตอย่างไม่เป็นทางการ (informal observation) เป็นการสังเกตพฤติกรรม
ต่างๆ ของผู้เรียน โดยไม่มีการเตรียมการใดๆ ไว้ก่อน สามารถท าการสังเกตได้ทุกเวลาทุกสถานที่ตามแต่
โอกาสอ านวย สังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏจากตัวเด็ก ซึ่งการสังเกตประเภทนี้เป็นการสังเกตที่ครูใช้
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นประจ าอยู่แล้ว เช่น สังเกตพฤติกรรมการเรียน การเล่น สภาพร่างกาย 
เป็นต้น 

  2) การสังเกตโดยก าหนดช่วงเวลาในการสังเกต (time sampling observation) เป็น
การสังเกตท่ีมีแผนการณ์ล่วงหน้าว่าจะสังเกตใคร เมื่อไร นานเท่าใด 

  3) การสังเกตโดยการบอกเฉพาะพฤติกรรมตามสถานการณ์ที่จะท าการสังเกต 
(situational sampling observation) เป็นการสังเกตที่ก าหนดเฉพาะเจาะจงลงไป ว่าอยากทราบ
อะไรก็ท าการสังเกตเฉพาะอย่างนั้น เช่น สังเกตการเล่นกับเพ่ือนที่สนามเด็กเล่น นิสัยการเรียนหรือ             
การท างาน เป็นต้น 
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  หลักการสังเกต การสังเกตที่จะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นที่เชื่อถือได้นั้น ผู้สังเกตต้องมีการ
ฝึกฝนการสังเกตอยู่เสมอ และควรมีหลักการของการสังเกตดังนี้ 
  1) ก าหนดสิ่งที่จะสังเกตให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มสังเกต  

  2) ควรสังเกตพฤติกรรมที่เกิดข้ึนควบคู่ไปกับสถานการณ์ หรือสิ่งแวดล้อมด้วย  
  3) การสังเกตครั้งหนึ่งๆ ควรสังเกตนักเรียนเพียงคนเดียว และพฤติกรรมที่สังเกตควร
เป็นพฤติกรรมที่เด่นๆ 

  4) ควรสังเกตในเวลา และจ านวนครั้งที่มากพอ 

  5) ผู้สังเกตต้องพยายามอย่าให้เกิดอคติหรือความล าเอียง 
  6) ไม่ควรให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวว่าก าลังถูกสังเกตอยู่ 
  7) ควรบันทึกและสรุปผลการสังเกตทันทีเมื่อสิ้นสุดการสังเกต เพราะถ้าเวลาผ่านไป
อาจลืมได้ โดยมีข้อควรค านึงดังนี้ 
      7.1) บันทึกข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใส่ความคิดเห็นลงไป 

      7.2) ควรรวบรวมผลการสังเกตพฤติกรรมให้มากที่สุด ก่อนจะสรุปเป็นข้อยุติ
เกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของนักเรียนแต่ละคน 

  พฤติกรรมที่ควรสังเกต การจะสังเกตพฤติกรรมใดๆ จากผู้ เรียนนั้น ขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายของผู้สังเกตที่ก าหนดไว้ ส าหรับพฤติกรรมเด่นชัดที่น่าสนใจและมักเกิดข้ึนกับผู้เรียนโดยทั่วๆ 
ไปมีดังนี ้
  1) พฤติกรรมที่ท าซ้ าซากอยู่เสมอ เพราะย่อมสะท้อนถึงอุปนิสัยและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนคนนั้น เช่น กระพริบตาบ่อยๆ กัดเล็บ ดึงผม เป็นต้น 

  2) พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากพฤติกรรมที่เคยเป็น เช่น เคยเรียนหนังสือเก่งแต่เกิด
ความเบื่อหน่ายและไม่รับผิดชอบ เคยร่าเริงแต่กลับเงียบขรึม เป็นต้น 

  3) พฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เต็มใจ หรือไม่สามารถเผชิญกับความเป็นจริง
ได้  เช่น ไม่กล้ายอมรับความจริง ถอยหนี ไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น 

  4) พฤติกรรมที่แสดงถึงความผิดปกติทางร่างกาย เช่น เจ็บป่วย อ่อนเพลียบ่อยๆ ปวด
หัวเป็นประจ า ความบกพร่องทางประสาทสัมผัส เป็นต้น  
  5) พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบางประการ เช่น ก้าวร้าว ซึมเศร้า เก็บตัว ชอบแสดงเป็น
จุดเด่น ชอบแกล้งเพื่อน เป็นต้น 

  6) พฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น นั่งเหม่อลอย นั่งหลับอยู่เสมอ เป็นต้น 

  7) พฤติกรรมโดยทั่วไปที่เป็นบุคลิกภาพที่เป็นไปในทางบวก เช่น ความรับผิดชอบ 
ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม ความเป็นผู้น า เพราะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและ
ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาไปในทางท่ีดี 
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  การบันทึกการสังเกต เมื่อท าการสังเกตในแต่ละครั้ง ควรมีการบันทึกผลการสังเกต
เอาไว้ด้วย เพ่ือจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนต่อไป ส าหรับวิธีการบันทึกการสังเกตและ
แบบฟอร์มการบันทึกการสังเกตท่ีนิยมใช้โดยทั่วไป มี 2 วิธีการ ดังนี้ 
   1) ระเบียนพฤติการณ์ (anecdotal record) คือ เอกสารที่บันทึกผลการสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียนที่ครูหรือผู้แนะแนวได้พบเห็นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และได้มีการรวบรวม
เอาไว้อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการบรรยายพฤติกรรมของผู้เรียนในเหตุการณ์เฉพาะที่ได้จากการสังเกต
ประกอบด้วยส่วนของการบันทึกพฤติกรรมอย่างตรงไปตรงมา ส่วนของการแปลความหมาย และส่วน
ของข้อเสนอแนะ โดยส่วนของการแปลความหมายและข้อเสนอแนะนั้นอยู่แยกจากส่วนของการบันทึก
พฤติการณ์ ในการบันทึกพฤติกรรมนั้นเป็นการพรรณนาอย่างกระชับความ และบรรยายสถานการณ์
เดียวในการบันทึกแต่ละครั้ง พฤติกรรมที่บรรยายจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ได้ แต่ต้องเป็นพฤติกรรม
ที่แท้จริงของผู้เรียน โดยมีการบันทึกหลายๆ ครั้งอย่างต่อเนื่องกัน 

       ลักษณะของระเบียนพฤติการณ์ที่ดี 
    - บันทึกวัน เวลา และสถานการณ์ที่เกิดพฤติกรรมนั้นขึ้น 

    - บรรยายพฤติกรรมของผู้เรียน ปฏิกิริยาของคนอื่นในสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง
กับผู้เรียน และการโต้ตอบของผู้เรียนต่อปฏิกิริยานั้น 

    - ยกค าพูดที่ผู้เรียนพูด หรือที่ผู้อ่ืนพูดกับผู้เรียนในสถานการณ์นั้นด้วย 

    - บันทึกลักษณะท่าทาง น้ าเสียง และสีหน้า ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจอารมณ์ของ
ผู้เรียนที่เกิดขึ้นขณะนั้น 

    - บรรยายสถานการณ์ให้มากพอที่จะสามารถบอกถึงเวลาที่แสดงพฤติกรรม
ต่างๆ ในชีวิตของผู้เรียน 

    ข้อเสนอแนะในการบันทึกระเบียนพฤติการณ์ 
    - อาจพิจารณาเลือกสังเกตและบันทึกเฉพาะผู้ เรียนที่มีปัญหา ผู้ เรียนที่                  
ครหูรือผู้แนะแนวเข้าใจยากที่สุด ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า หรือผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะลาออก
จากโรงเรียน เป็นต้น 

    - ครูหรือผู้แนะแนวควรสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผู้ เรียนหลายๆ 
สถานการณ์ต่างๆ กัน เช่น ในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน ขณะท างาน ขณะเล่นอยู่ตามล าพัง หรืออยู่กับ
บุคคลอื่น เป็นต้น 

    - ควรก าหนดเวลาหนึ่งของแต่ละวัน บันทึกระเบียนพฤติการณ์ของผู้เรียนที่
ต้องการบันทึก เพ่ือเป็นการฝึกฝนตนเองให้คุ้นเคยกับการสังเกตและจดบันทึกเกี่ ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้เรียน และยังช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวได้สังเกตผู้เรียนอย่างทั่วถึงอีกด้วย 
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    - ควรเขียนบันทึกเรื่องราวให้เร็วที่สุดหลังจากที่ได้สังเกตการณ์นั้นๆ แล้ว 
มิฉะนั้นจะท าให้ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบันทึกได้ไม่ตรงกับความจริง 
    - ควรเขียนระเบียนพฤติการณ์ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ส าคัญเกี่ยวกับผู้เรียน
เกิดข้ึน 

    - ควรเก็บระเบียนพฤติการณ์ให้ง่ายต่อการที่จะน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว แล้วน าเก็บไว้ในระเบียนสะสมเมื่อสิ้นปีเพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะมารับช่วงนักเรียนต่อไป 

    ส าหรับแบบฟอร์มบันทึกการสังเกตแบบระเบียนพฤติการณ์ที่นิยมใช้
โดยทั่วไปมี 2 แบบฟอร์ม ดังนี้  (นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2554: 61-65) 
 

แบบฟอร์มที่ 1 

การบันทึกการสังเกต ครั้งที่...... 
 

ชื่อผู้ถูกสังเกต........................................................................อายุ................ปี  ชั้นเรียน............................ 
วัน เวลาที่สังเกต............................................................................................................ ............................. 
สถานที่สังเกต......................................................................................................................... .................... 
 พฤติกรรม..................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................ ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
 ความคิดเห็น.................................................................................................................. ......... 
................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
 ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... ......................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
 

       ลงชื่อ.......................................................ผู้สังเกต 

       ต าแหน่ง............................................................... 
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แบบฟอร์มที่ 2 

 

ชื่อผู้ถูกสังเกต........................................................................... ..................อายุ...........................ปี   
ชั้นเรียน............................................................... 
 

ครั้ง
ที ่

วัน  
เดือน ปี 

เวลา สถานที่ พฤติกรรม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

       

       

       

       

       

       

       

 

       ลงชื่อ.......................................................ผู้สังเกต 

       ต าแหน่ง............................................................... 
 

    การเลือกใช้แบบฟอร์มที่ 1 หรือ 2 ส าหรับบันทึกการสังเกตนั้น ให้พิจารณา
ดังนี้ ถ้าต้องการเก็บเป็นความลับได้มากกว่าควรใช้แบบฟอร์มที่ 1 แต่ถ้าไม่ต้องการเก็บเป็นความลับ
และประหยัด ตลอดทั้งต้องการดูพฤติกรรมในหลายๆ ครั้ง และหลายๆ สถานการณ์เปรียบเทียบกันแล้ว 
ควรใช้แบบฟอร์มที่ 2 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการบันทึก การสังเกตแบบระเบียนพฤติการณ์ตามแบบฟอร์ม
ที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 2 ดังนี้  
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 1 

การบันทึกการสังเกต ครั้งที่ 1 

 

ชื่อผู้ถูกสังเกต   นายมีชัย มณีศรี    อายุ  16 ปี    เรียนอยู่ชั้น  ม.5/4 

วันที ่ 3 มกราคม  2551   เวลา   08.30 – 09.20 น. 
สถานที ่  ในห้อง  432  ชั้น ม.5/4  ชั่วโมง  วชิาสังคมศึกษา 
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พฤติกรรม 

 อาจารย์ผู้สอนให้นักเรียนน าแบบฝึกหัดขึ้นมาท า แต่มีชัยไม่ได้น าแบบฝึกหัดมาจึงนั่งมองดู
เพ่ือน อาจารย์ออกไปนอกห้อง มีชัยจึงลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะเพ่ือหยิบหนังสือกีฬาในโต๊ะของเพ่ือนออกมา
โดยไม่ขออนุญาต และเดินไปนั่งที่ของตนเปิดหนังสือกีฬาอ่าน อาจารย์เดินเข้ามาในห้องและเดินไปตาม
แถวโต๊ะนักเรียนทีละแถว มีชัยเก็บหนังสือใส่โต๊ะและเขียนบนกระดาษขาวที่วางบนโต๊ะ อาจารย์ถามว่า 
“ท าไมไม่ท างาน” มีชัยตอบว่า “ไม่ได้เอาสมุดมา” อาจารย์ถามต่อว่า “บอกแล้วท าไมไม่เอามา” มีชัย
ตอบว่า “ลืม” อาจารย์จึงให้ออกไปหน้าชั้นเรียนและสั่งให้วิดพ้ืน 20 ครั้ง มีชัยพูดว่า “ท าไม่ได้” 
อาจารย์บอกว่า “ถ้าท าไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ในห้อง ไม่ต้องเรียน” มีชัยจึงเดินออกไปนอกห้องทันทีโดยไม่ฟัง
อาจารย์จะพูดอะไรต่อไป 

ความคิดเห็น 

 มีชัยเป็นคนก้าวร้าว ไม่สนใจเรียน และไม่มีความเกรงกลัวต่ออาจารย์ที่สอน ซึ่งเป็น              
พฤติกรรรมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการเถียงขึ้นเสียงกับอาจารย์ 
ข้อเสนอแนะ 

 มีชัยคงมีปัญหาบางอย่างกับอาจารย์ ควรลองเปลี่ยนจากการท าโทษเป็นการเรียกไปซักถาม
พูดคุยส่วนตัวในห้องพักครู เพ่ือทราบปัญหาและหาทางช่วยเหลือหรือแก้ไขต่อไป 

 

        ลงช่ือ  นางพรทิพย์  ใจดี  ผู้สังเกต 

        ต าแหน่ง  ครูแนะแนว 

 

การวิเคราะห์ 

 จากพฤติกรรมของนายมีชัยในชั่วโมงสังคมศึกษา พบว่า มีชัยเป็นเด็กไม่สนใจหรือไม่ชอบ
เรียนวิชาสังคมศึกษา เป็นเด็กก้าวร้าว และไม่มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ คือ อาจารย์ เป็นพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ควรรีบหาสาเหตุเพื่อทางแก้ไขต่อไป 

 

ข้อสังเกต 

 จากการบันทึกพฤติกรรมจริงจะเห็นว่าไม่มีการใส่ความคิดเห็นลงไป และถ้าค าพูดโต้ตอบ
ตอนใดที่ส าคัญก็อาจน ามาบันทึกไว้ในเครื่องหมายค าพูดได้ จะท าให้ผู้อ่านมองเห็นภาพหรือเข้าใจ
เหตุการณ์มากยิ่งข้ึน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 2 

ชื่อผู้ถูกสังเกต   เด็กชายเขียว  ทองค า  อายุ  12 ปี     

เรียนอยู่ชั้น  ป.5/3 
 

ครั้ง
ที ่

วัน  
เดือน ปี 

เวลา สถานที่ พฤติกรรม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

1 3 

มกราคม 
2550 

10.00 

ถึง 
12.20 

ห้องสมุด
โรงเรียน 

ด.ช. เขียว นั่งท าการบ้าน
อยู่คนเดียว สักครู่มีเพ่ือน
ผู้หญิงมานั่งตรงข้าม เขา
จงึใช้เท้าเตะ เพ่ือนผู้หญิง
เตะตอบแล้วจึงลุกไปนั่งที่
อ่ืน ด.ช. เขียวหัวเราะ   
เมื่อเพ่ือนผู้ชายเดินผ่าน 
เขาเอามือไปตบศีรษะ
เพ่ือน เพ่ือนตบศีรษะตอบ
แล้วเดินผ่านไป 

ด.ช. เขียว เป็น
เด็กท่ีชอบ      
เย้าแหย่หรือ
รังแกเพ่ือนๆ 
แต่เพ่ือนๆ ไม่
ชอบเล่นกับเขา 

ด.ช. เขียว คง
ต้องการเพื่อน
หรือเรียกร้อง
ความสนใจ
อะไรบางอย่าง 
ควรที่ครูแนะ
แนวหรือครู
ประจ าชั้นเอง 
จะติดตาม
สังเกตเรียกไป
ซักถามเพ่ือ
ปรับปรุง
พฤติกรรม
ต่อไป 

2 5 

มกราคม 
2550 

14.10 

ถึง 
14.30 

ห้องเรียน 
ชั้น         

ป.5/3 

ชั่วโมง
ศิลปะ 

ด.ช. เขียว ลุกออกจากที่
เดินไปเดินมาหัวเราะ เมื่อ
ไปขีดรูปที่เพ่ือนวาดอยู่ให้
สกปรก จนครูที่สอนบอก
ให้หยุดแกล้งเพ่ือนและ
กลับไปนั่งท่ี ด.ช. เขียวจึง
กลับไปวาดรูปต่อ 

ด.ช. เขียว มี
พฤติกรรมที่
ชอบแกล้งและ
เย้าแหย่เพื่อนๆ 
และดูเหมือนว่า
จะมีความพอใจ
ทุกครั้งที่แกล้ง
เพ่ือนได้ 

ควรที่จะเรียก
ด.ช. เขียว ไป
ว่ากล่าว
ตักเตือนและ
หาสาเหตุการ
แกล้งเพื่อนเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข
พฤติกรรม
ต่อไป 

 

        ลงช่ือ  นางเดือนดี  มีสุข  ผู้สังเกต 

        ต าแหน่ง  ครูประจ าชั้น ป.5/3 
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การวิเคราะห์ 

 จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กชายเขียวในห้องสมุดและชั่วโมงศิลปะพบว่า เด็กชายเขียว
มีพฤติกรรมท านองเดียวกันคือ การแกล้งหรือเย้าแหย่เพ่ือนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แม้แต่
เพ่ือนๆก็ยังไม่ชอบและไม่ยอมรับพฤติกรรมของเด็กชายเขียวจึงควรอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงแก้ไขต่อไป   
แต่ก็ควรติดตามสังเกตพฤติกรรมในเหตุการณ์อ่ืนๆ ต่อไป ว่าเขามีพฤติกรรมเช่นนี้ในสถานการณ์อ่ืนๆ 
หรือไม่ 

 

   2) มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เป็นการบันทึกผลการสังเกตอีก
รูปแบบหนึ่ง โดยการประมาณค่าเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของบุคคลแต่ละคนให้ตรงกันกับ
คุณลักษณะที่ปรากฏอยู่ในมาตรที่ต้องการประมาณค่า กล่าวคือ เมื่อครูหรือผู้แนะแนวได้สังเกตเด็ก
หลายๆ ครั้ง และในสถานการณ์ต่างๆ กัน แล้วครูหรือผู้แนะแนวก็สรุปผลการสังเกตของตน โดยการ           
ตีค่าลักษณะพฤติกรรม หรือบุคลิกลักษณะของผู้เรียน ว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไร สูงหรือต่ า ดีหรือไม่ดี 
แล้วบันทึกลงในมาตราส่วนประมาณค่า 
   หลักการในการสร้างและใช้มาตราส่วนประมาณค่า มีดังนี้     
   - ก าหนดรายการคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการวัด เช่น ความรับผิดชอบ ความ
ร่วมมือ ความมีน้ าใจ ความเป็นผู้น า เป็นต้น   
   - ให้ค าจ ากัดความคุณลักษณะต่างๆ อย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ประมาณค่าได้ใช้เป็น
หลักยึดในการประมาณค่า ควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประมาณค่าได้อภิปรายร่วมกันว่า
จะให้ค าจ ากัดความคุณลักษณะต่างๆ นั้นอย่างไร   
   - คุณลักษณะต่างๆ ที่ประมาณค่านั้นจะต้องเป็นคุณลักษณะที่สามารถสังเกตได้   
   - ต้องก าหนดระดับความแตกต่างของคุณลักษณะที่ต้องการประมาณค่าอย่าง
ชัดเจน โดยเรียงล าดับ เช่น จากต่ าไปสูง จากง่ายไปยาก หรือจากการไม่ยอมรับไปเป็นการยอมรับ             
เป็นต้น ระดับขั้นของคุณลักษณะต่างๆ อย่างน้อยควรเป็น 5 ระดับ เพราะถ้าก าหนดระดับไว้ 2-3 ระดับ
จะท าให้การประมาณค่านั้นค่อนข้างหยาบไป แต่ถ้าจัดระดับขั้นมาเกินไปเป็น 10-12 ระดับ จะท าให้
ยากแก่การประมาณค่าให้แตกต่างกันได้   
   - การประมาณค่านั้นจะต้องเป็นไปอย่างเชื่อถือได้และให้ความเที่ยงตรง อย่าให้
ครหูรือผู้แนะแนวที่ไม่รู้จักผู้เรียนดีพอเป็นผู้ประมาณค่า  
   - ควรให้มีผู้ประมาณค่าหลายๆ คนเพ่ือความแม่นตรงของการประมาณค่า   
   - ควรพยายามประมาณค่าในระดับใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด ไม่ควรประมาณ
ค่าในระดับสูงสุด หรือต่ าสุด หรือปานกลางเท่านั้น แต่ควรกระจายไปทุกๆ ระดับและไม่ควรประมาณค่า
ผู้เรียนคนหนึ่งในทุกคุณลักษณะเป็นระดับเดียวกันหมด ไม่ว่าจะเป็นระดับสูงสุดหรือต่ าสุด   
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   ชนิดของมาตราส่วนประมาณค่า มาตราส่วนประมาณค่าแบบต่างๆ ที่นิยมใช้กัน
อยู่มี 3 แบบ คือ แบบให้คะแนน แบบพรรณนา และแบบกราฟ   
   1) แบบให้คะแนน (numerical scales or scoring type) โดยใช้ตัวเลขเป็น
ตัวแทนความมากน้อยของคุณลักษณะต่างๆ และจะต้องเขียนความหมายของตัวเลขแต่ละตัวอย่าง
ชัดเจนว่าหมายถึงอะไรหรือใช้แทนความหมายใด เช่น 

    1 แทน  คุณลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างยิ่ง 
    2 แทน  คุณลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

    3 แทน  คุณลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
    4 แทน  คุณลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี 
    5 แทน  คุณลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

   ตัวอย่างแบบให้คะแนน แบบที่ 1 

 

                     ความเอาใจใส่ 
   น้อย      1      2      3      4      5  มาก 

                      ความถูกต้องในการท างาน 

   ไม่ถูกต้อง        1      2      3      4      5  ถูกต้อง 
    

   ตัวอย่างแบบให้คะแนน แบบที่ 2 

 

ข้อ คุณลักษณะหรือพฤติกรรม 5 4 3 2 1 

1 

2 

3 

4 

5 

ความขยันหมั่นเพียร 
ความรับผิดชอบ 

ควรร่วมมือ 

ความสะอาด 

ความมีน้ าใจ 

     

 

   2) แบบพรรณนา (descriptive scales) โดยใช้การบรรยายเพ่ือบ่งบอกความหมาย
มากน้อยของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ต้องการวัด โดยผู้ประมาณค่าใส่เครื่องหมายลงในช่องว่าง
หน้าข้อความซึ่งอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น 
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   การควบคุมอารมณ์ 
   _______  แสดงปฏิกิริยาทันทีท่ีถูกกระตุ้น 

   _______  อดกลั้นได้ในบางครั้ง 
   _______  สามารถยับยั้งไว้ได ้

   _______  แสดงออกในทางที่ด ี

   _______  เก็บกดอารมณ์ไว้ทุกครั้ง 
   การรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

   □   ชอบท าลาย 

   □   มักง่าย 

   □   เอาใจใส่บ้างบางคราว 

   □   หมั่นดูแลรักษา 
   □   หวงแหนมากเกินไป 

 

   3) แบบกราฟ (graphic scales) โดยแจกแจงคุณภาพของคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมที่จะประมาณค่าด้วยเส้นตรง จะมีค าอธิบายระดับคุณภาพไว้ใต้เส้นตรง เมื่อผู้ประมาณค่า
พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่จะประเมินของผู้เรียนมีคุณภาพตรงกับระดับใด ก็ท า
เครื่องหมายบนเส้นตรงที่แสดงคุณภาพของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่จะประมาณค่า เช่น 

 

ความอดทน 

 

 

หนักไม่เอา 
เบาไม่สู้ 

บ่นหรือโอดครวญ 

ตลอดเวลา 
    อดทนบ้างใน 

    บางเรื่อง 
    อดทนต่อ     
    อุปสรรคได้ดี 

     ไม่เคยปริปาก  
     อะไรเลย 

 

   จากวิธีการบันทึกการสังเกต 2 วิธี ได้แก่ ระเบียนพฤติการณ์ และมาตราส่วน
ประมาณค่า จะเห็นได้ว่า 2 วิธีนี้จะมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ระเบียนพฤติการณ์เป็นระเบียนที่           
ผู้สังเกตใช้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะท าการสังเกต เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมบางอย่าง
ของผู้ถูกสังเกต ซึ่งผู้สังเกตได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญและมีคุณค่า ส าหรับมาตราส่วน
ประมาณค่าเป็นการบันทึกการสังเกตโดยการประเมินผลของผู้สังเกต คือมีการตัดสินว่าผู้เรียนแต่ละคน
ที่ครูหรือผู้แนะแนวท าการสังเกตมีคุณลักษณะที่ครูหรือผู้แนะแนวต้องการจะสังเกตมากน้อยเพียงไร  
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 2. การสัมภาษณ์ 
     การสัมภาษณ์ (interview) เป็นวิธีการส าคัญที่ครูหรือผู้แนะแนวนิยมใช้ในการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลอีกวิธีหนึ่ง เพราะการสัมภาษณ์ท าให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดและ
ความรู้สึกของผู้เรียนได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้    
      ความหมายของการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลโดยการ
สนทนาหรือการพูดคุยกันระหว่างบุคคล 2 คนเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ อย่างมีจุดมุ่งหมาย และหากเป็น
การสัมภาษณ์ตัวผู้เรียนโดยตรงจะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ได้มีโอกาสได้สังเกตปฏิกิริยาและพฤติกรรมของ
ผู้เรียนที่มีต่อค าถามต่างๆ เพ่ือจะได้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาในการท าความเข้าใจพฤติกรรมของ
เด็กได้ดียิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้อาจจะสัมภาษณ์เพ่ือหาข้อมูลจากบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัมภาษณ์
เพ่ือนของผู้เรียน สัมภาษณ์ครูที่เคยสอน พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และคนอื่นที่เก่ียวข้องที่เห็นว่าสมควรจะ
สัมภาษณ์เพ่ือหาข้อมลูเกี่ยวกับผู้เรียน 

  จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์มีจุดมุ่งหมายหลายประการสรุปได้ดังนี้  
  1) เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน  
  2) เป็นการศึกษาเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียน รวมถึงความ
ต้องการข้อมูลในบางประเด็นเพ่ิมเติมจากการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอ่ืน  
  3) เป็นการแจ้งบางสิ่งบางอย่างท่ีผู้เรียนหรือผู้ถูกสัมภาษณ์จะต้องทราบ  
  4) เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้เรียนหรือผู้ถูกสัมภาษณ์มีเจตคติในทางที่ดีต่อการเก็บรวบรวม
ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัว  
  5) เพ่ือช่วยให้เกิดความสนิทสนมและคุ้นเคยระหว่างครูผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์
ท าให้ผู้เรียนกล้าพูดและกล้าบอกความจริงโดยไม่มีการปิดบังอ าพรางมากข้ึน  
  6) เพ่ือช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดเพราะการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์สามารถ
เปลี่ยนแปลงอารมณ์และความรู้สึกได้  
  7) เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองสามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมได้ 
  8) เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาด้วยวิธีการอ่ืนๆ ท าให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้           
มากขึ้น   
       ประเภทของการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ที่ใช้ในการแนะแนว สามารถจ าแนกตาม
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1) การสัมภาษณ์เพ่ือหาข้อเท็จจริง (fact-finding interview) เป็นการสัมภาษณ์เพ่ือ
การรู้จักผู้เรียน โดยการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ทั้งปัญหาและความต้องการ เพ่ือให้เข้าใจเด็กได้ดีขึ้น
น าไปสู่การวินิจฉัยปัญหาและแนวทางการแนะแนวได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจท าได้ 2 ทาง คือ สัมภาษณ์
ผู้เรียนโดยตรง และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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  2) การสัมภาษณ์เพ่ือให้ค าปรึกษา (counseling interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มี
จุดมุ่งหมายให้ผู้มาขอรับค าปรึกษารู้จักตนเองและสภาพแวดล้อมดีขึ้น เข้าใจปัญหาของตนเอง ยอมรับ
สภาพของตนตามที่เป็นจริงมากขึ้น และสามารถตัดสินแก้ปัญหาของตนได้อย่างเหมาะสม มีความ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตน และปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้น 

  หลักการสัมภาษณ์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1) ต้องพยายามท าให้ช่วงเวลาในระหว่างการสัมภาษณ์เป็นเวลาแห่งการเรียนรู้             
ทั้งของผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ แต่ต้องไม่คาดหวังว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีหลังจากการ
สัมภาษณ์  
  2) ก าหนดนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่กับผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยเฉพาะถ้าเป็นการ
สัมภาษณ์หลังเลิกเรียนจะต้องนัดผู้เรียนล่วงหน้าและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อน  
  3) ต้องเตรียมการสัมภาษณ์โดยการศึกษาข้อมูลของผู้เรียนให้เพียงพอ และไม่ใช้เวลา
มากไป เพราะจะท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย  
  4) ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง พยายามเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พูดคุยบ้าง อย่าพยายาม
เรียนรู้หรือสั่งสอนผู้เรียนมากเกินไป แต่พยายามให้เป็นไปตามข้ันตอน  
  5) องค์ประกอบส าคัญที่สุดในการสัมภาษณ์คือตัวผู้สัมภาษณ์เอง โดยเฉพาะถ้า
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ เจตคติค่านิยม ความมุ่งหวังในชีวิต ผู้สัมภาษณ์จ าเป็นต้องมีทักษะมากกว่าการ
สัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลทั่วไป  
  ขั้นตอนของการสัมภาษณ์  ประกอบด้วย 

  1) ขั้นเริ่มต้นการสัมภาษณ์ เป็นช่วงที่ผู้สัมภาษณ์บอกความมุ่งหมายในการสัมภาษณ์
และสร้างสัมพันธภาพที่ดี  
  2) ขั้นรวบรวมข้อมูลตามจุดมุ่งหมาย ผู้สัมภาษณ์จะต้องใช้ค าถามที่ดี รู้จักถามให้ถูก
จังหวะ เป็นผู้ฟังท่ีดีสนใจค าตอบหรือเรื่องท่ีผู้ถูกสัมภาษณ์เล่าให้ฟัง  
  3) ขั้นยุติการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ท าความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้ สร้างความประทับใจ
หรือนัดหมายถ้าจะมีการสัมภาษณ์ในครั้งต่อไป ผู้สัมภาษณ์ประเมินกิริยาของผู้ถูกสัมภาษณ์ตลอด
ระยะเวลาของการสัมภาษณ์  
  4) บันทึกผลการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ควรบันทึกผลของการสัมภาษณ์และในทันที
หลังจากที่การสัมภาษณ์สิ้นสุดลงแล้ว โดยบันทึกแต่ใจความส าคัญๆ รวมทั้งลักษณะท่าทางของ           
ผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย   
  ข้อควรระวังในการสัมภาษณ์ ผู้ถูกสัมภาษณ์อาจจะบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง 
ปฏิกิริยา และประสบการณ์ต่างๆ ของตนเอง นอกจากนี้ ผู้สัมภาษณ์อาจจะบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน
เนื่องจากเก็บข้อมูลได้ไม่หมดหรือเกิดความพลั้งเผลอในขณะสัมภาษณ์ได้ 



52 

ตัวอย่างแบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
 

ครั้งที่...........เริ่มเวลา......................สิ้นสุดเวลา.......................วันที่............เดือน..................พ.ศ. ............. 
ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................................... ..... 
ชั้นและห้อง..............................................ครูประจ าชั้น........................................................ ...................... 
จุดมุ่งหมาย................................................................................................................................. ................ 
............................................................................ .......................................................................................  
ผลของการสัมภาษณ์.................................................................................................................................  
................................................................................................................................................... ................ 
ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์......................................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
นัดหมายครั้งต่อไป  วัน.................เดือน.........................พ.ศ. ................... เวลา...................................น. 
 

       ชื่อผู้สัมภาษณ์....................................................... 
 

 3. การใช้แบบสอบถาม 

     แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวได้ข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับผู้เรียนอย่างกว้างขวาง ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัว สภาพครอบครัว กิจวัตรประจ าวัน การใช้
เวลาว่าง ความสนใจ สุขอนามัย นิสัย การเรียน โครงการในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ รวมทั้ง
ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือเจตคติต่อสิ่งต่างๆ เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้ 
     ความหมายของแบบสอบถาม ลักขณา สริวัฒน์ (2551: 209) ได้ให้ความหมายของ
แบบสอบถามไว้ว่า “แบบสอบถาม หมายถึง ข้อความต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ได้ค าตอบจากผู้ที่ถูกถาม
โดยการกรอกข้อมูลลงไป อาจเป็นข้อความสั้นๆ หรือยาวก็ได้ตามที่ผู้ต้องการจะตอบ หรืออาจเลือก               
ข้อค าถามที่อยู่ในลักษณะของข้อความต่างๆ ตามความรู้สึก หรือความคิดเห็นที่ตรงกับตนคิดด้วยการ
เขียนเครื่องหมายหน้าข้อความนั้นๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นจะช่วยให้เกิดความรู้สึกและความเข้าใจใน                

ตัวผู้ถูกศึกษาเพ่ิมขึ้น ส าหรับแบบสอบถามที่ใช้ในการแนะแนวนั้นในเรื่องข้อความต่างๆ ที่ผู้เรียนกรอก
นั้นจะช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวรู้จักและเข้าใจผู้เรียนเพ่ิมข้ึน” 

  จุดมุ่งหมายของแบบสอบถาม  การใช้แบบสอบถามเพ่ือการแนะแนว มีจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญอยู่ 4 ประการ คือ 

  1) เพ่ือรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวผู้เรียน เช่น ด้านครอบครัว สุขภาพ
ปัญหาความต้องการ ความคิดเห็น ความสนใจ เป็นต้น 
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  2) เพ่ือทราบความรู้สึก ความคิดเห็น และความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งใด สิ่งหนึ่ง 
เช่น การสอนของครู บริการต่างๆ ของสถานศึกษา ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง เป็นต้น 

  3) เพ่ือติดตามผู้เรียนที่จบไปแล้ว ว่าประสบปัญหาหรือต้องการให้ทางสถานศึกษา
ปรับปรุง แก้ไขส่วนใดบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนปัจจุบัน 

  4) เพ่ือช่วยให้ครู ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจผู้เรียนดีขึ้น ได้ข้อมูลด้าน
ต่างๆ ของนักเรียน ที่จะน ามาจัดการแนะแนวได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น  
  หลักการสร้างแบบสอบถาม วิธีสร้างแบบสอบถาม มีหลักที่ควรยึดถือ ดังต่อไปนี้ 
  1) ตั้งวัตถุประสงค์ส าหรับการถามให้ชัดเจนว่าจะต้องการทราบอะไรเกี่ยวกับผู้เรียน   
  2) วางโครงเรื่องว่าจะถามอะไร จึงจะได้ข้อเท็จจริงตรงตามวัตถุประสงค์ 

  3) แบ่งแยกหัวข้อเรื่องที่จะถามออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ เสียก่อน แล้วแยกเป็น  หัวข้อ
ย่อยๆ เรียงล าดับความส าคัญ และความต่อเนื่องของเรื่องตามความเหมาะสม 

  4) แบบสอบถามทุกฉบับ ควรมีค าสั่งหรือค าชี้แจงให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ตอบทราบ
วัตถุประสงค์ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับเขา และต้องท าความเข้าใจว่า 
การตอบแบบสอบถามมิใช่การสอบ ดังนั้นจึงไม่มีผลเกี่ยวกับคะแนนใดๆ 

  5) ค าถามที่ใช้ในแบบสอบถาม ควรได้รับการพิจารณาให้เหมาะสม เช่น ใช้ภาษาง่าย
เหมาะกับระดับของผู้เรียน ไม่ควรใช้ข้อค าถามจ านวนมาก เพราะจะท าให้ผู้ตอบเกิดความเบื่อหน่าย           
ไม่อยากตอบ หากจ าเป็นต้องใช้ข้อค าถามจ านวนมากๆ ควรแบ่งออกเป็นชุดย่อยๆ หลายชุด และ
หลีกเลี่ยงการใช้ค าถามท่ีชี้น าค าตอบ เป็นต้น 

  ข้อเสนอแนะในการน าแบบสอบถามไปใช้ การน าแบบสอบถามไปใช้ควรพิจารณา
ดังนี้ 
  1) ไม่น าแบบสอบถามไปใช้กับผู้เรียนใหม่จนกว่าผู้เรียนจะคุ้นเคยและปรับตัวเข้ากับ
สถานศึกษาและครูได้แต่ก่อน 

  2) แบบสอบถามที่ต้องการข้อมูลทั่วไปอาจให้ผู้เรียนตอบพร้อมๆ กันได้ แต่ถ้าเป็น
ข้อมูลส่วนตัวที่จะน าไปใช้ในการให้ค าปรึกษาควรให้ตอบเป็นรายบุคคล 

  3) ชี้แจงประโยชน์และขอความร่วมมือให้ผู้เรียนตอบความตามความจริง 
  4) ให้ความมั่นใจกับผู้เรียนว่าจะเก็บค าตอบไว้เป็นความลับ  
  5) ไม่ควรให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามบ่อยครั้งเพราะผู้เรียนจะไม่เห็นความส าคัญและ
ไม่ตั้งใจตอบ  
  การใช้แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัด ดังนั้น จึงควรระลึกอยู่
เสมอว่าแบบสอบถามไม่ใช่เครื่องมืออย่างเดียวที่จะท าให้ทราบรายละเอียดของผู้เรียนจะต้องใช้วิธีอ่ืนๆ 
ประกอบด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง  
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  ชนิดของแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช้ในการแนะแนว จ าแนกออกได้ 3 ประเภท 
ได้แก่ 

  1) แบบสอบถามการเติมข้อมูลส่วนบุคคล (personal data blank questionnaire) เป็น
แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านประวัติส่วนตัว ครอบครัว 
การศึกษา สุขภาพ ความสนใจ การเข้าร่วมกิจกรรม แผนการศึกษาและอาชีพ เป็นต้น แบบสอบถาม
ประเภทนี้ จะน ามาใช้เพ่ือยืนยันหรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนที่ได้รวบรวมมาก่อนแล้วได้เป็น
อย่างดี 
 

ตัวอย่างแบบสอบถามแบบการเติมข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนกรอกข้อความลงในช่องว่างและใส่เครื่องหมาย  ลงใน □ หน้าข้อความตาม
ความเป็นจริง ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่ตัวของนักเรียนเองโดยตรง และทางโรงเรียนจะเก็บ
รักษาเป็นความลับ การท าแบบสอบถามนี้ไม่มีผลต่อคะแนนใดๆ ของนักเรียน เพราะไม่ใช่ข้อสอบ 

 

1. ประวัติส่วนตัวและสภาพครอบครัว 

    1.1 ชื่อนักเรียน............................นามสกุล............................ชั้น..............เลขประจ าตัว..................... .. 
         ให้ข้อมูลวันที่.................เดือน......................................พ.ศ. ........................  
    1.2 สถานที่เกิด บ้านเลขท่ี..............ต าบล.......................อ าเภอ........................จังหวดั........................  
    1.3 ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขท่ี.............ถนน.........................ซอย...........................ต าบล........................  
         อ าเภอ..............................จังหวัด........................................โทรศัพท์................................... .......... 
    1.4 นักเรียนเกิดวันที่................เดือน......................................พ.ศ...................... อายุ.................. .....ปี 
    1.5 เชื้อชาติ..........................................สญัชาติ........................................ ...ศาสนา.............................. 
    1.6 ชื่อ-นามสกุลบิดา............................................ อายุ.....................ปี อาชีพ.................................... . 
         ชื่อ-นามสกุลมารดา......................................... อายุ..... ................ปี อาชีพ..................................... 
    1.7 ปัจจุบันข้าพเจ้าพักอยู่กับ....................................... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า คือ เป็น.........................  
    1.8 ผู้ที่อุปการะข้าพเจ้าในด้านการเงิน คือ  □  บิดา   □  มารดา   □  บุคคลอื่นๆ (ระบุชื่อ) 

         ชื่อ....................................................................... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า คือ เป็น................... ......... 
    1.9 ข้าพเจ้ามีพ่ีน้องทั้งหมด..............คน  เป็นชาย................คน  เป็นหญิง.................คน ข้าพเจ้าเป็น 

         บุตรคนที่......... พี่น้องที่ท างานแล้ว............คน ก าลังศึกษา............คน ยังไม่เข้าศึกษา.............คน 

     
 

 



55 

    1.10 รายชื่อพ่ีน้องของข้าพเจ้าที่ก าลังศึกษาอยู่ มีดังนี้ 
           1) ชื่อ.............................................. อายุ.........ปี เรียนชั้น................ โรงเรียน............................  
           2) ชื่อ.............................................. อายุ.........ปี เรียนชั้น................ โรงเรียน........................ .... 
           3) ชื่อ.............................................. อายุ.........ปี เรียนชั้น................ โรงเรียน........................ .... 
    1.11 รายชื่อพ่ีน้องที่ท างานแล้ว มีดังนี้ 
           1) ชื่อ............................... อายุ........ปี จบการศึกษา............... อาชีพ................. รายได้.............  
           2) ชื่อ............................... อายุ........ปี จบการศึกษา............... อาชีพ................. รายได้.............  
           3) ชื่อ............................... อายุ........ปี จบการศึกษา............... อาชีพ................. รายได้.............  
    1.12 จ านวนสมาชิกทั้งหมดในบ้านของข้าพเจ้ามี.........................คน (ยกเว้นคนรับใช้) 
    1.13 ข้าพเจ้า  □ มี  □ ไม่มี  ญาติพี่น้องที่เป็นโรคประสาท (หรือโรคติดต่ออ่ืนๆ ระบุ)..................... 
           ..................................................................... เก่ียวข้องเปน็......................................................... 
    1.14 บ้านของข้าพเจ้ามีห้องทั้งหมด........ห้อง ข้าพเจ้ามีห้อง □ ส่วนตัว □ อยู่ร่วมกับ....................... 
    1.15 หน้าที่การงานทางบ้านที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ท า คือ.........................................................  
    1.16 ผู้ที่ข้าพเจ้ารักและไว้ใจมากที่สุดในบ้าน คือ.................................... เพราะ........... ....................... 
           ...................................................................เก่ียวข้องกับข้าพเจา้ คือ เปน็................................... 
           ผู้ที่ข้าพเจ้าไม่ชอบและไม่ไว้ใจมากที่สุดในบ้าน คือ................................... เพราะ....................... 
           ...................................................................เก่ียวข้องกับข้าพเจา้ คือ เปน็................................... 
    1.17 ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากผู้ปกครองวันละ..................บาท สัปดาห์ละ...................บาท 

           เดือนละ..........................................บาท ปีละ................................................บาท  

    1.18 ข้าพเจ้ามีรายได้พิเศษ (วันละ/เดือนละ).............................บาท โดยได้จากการท างาน (ระบุชื่อ) 
           .................................................................................................................................................... 
    1.19 ข้าพเจ้า  □ มีเงินฝากธนาคาร...............................บาท   □ ไม่มีเงินฝาก 

    1.20 ข้าพเจ้า  □ เคย   □ ไม่เคย  ได้รับทุนการศึกษา ถ้าเคยได้รับ  ได้รับจาก................................. 
           จ านวน...................................บาท เมื่อปีการศึกษา.................................................................. ... 
 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม 

    2.1 นักเรียนจบชั้น.................... จากโรงเรียน............................................................................... ........ 
         อ าเภอ/เขต.................................................. จังหวัด......................................................................  
    2.2 ในโรงเรียนเดิมข้าพเจ้า  □ ไม่เคยหยุดเรียนเลย □ นานๆ ครั้ง 
              □ เคยหยุดเรียนบ่อยๆ เพราะ................................................................  
    2.3 ครูประจ าชั้นสุดท้ายก่อนมาเข้าโรงเรียนนี้ ชื่อ................................................................................  
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    2.4 วิชาที่ข้าพเจ้าชอบมากที่สุด............................เหตุผลที่ชอบเพราะ................................................. 
    2.5 วิชาที่ข้าพเจ้าไม่ชอบมากที่สุด............................เหตุผลที่ชอบเพราะ.............................................  
    2.6 วิชาที่ข้าพเจ้าท าคะแนนได้ดีท่ีสุด............................เพราะ.................................................... ......... 
    2.7 วิชาที่ข้าพเจ้าท าคะแนนได้ไม่ดี............................เพราะ.............................................................. .. 
    2.8 ข้าพเจ้าใช้เวลาเพื่อศึกษาบทเรียน และท าการบ้านที่บ้านวันละประมาณ............................ชั่วโมง 
         ระหว่างเวลา.........................น. ถึงเวลา................................น.  
    2.9 ข้าพเจ้ามีสมาธิต่อการเรียนในห้องเรียนและการอ่านหนังสือ □ มาก   □ น้อย  เพราะ............... 
    2.10 ในโรงเรียนเดิมข้าพเจ้าเคยร่วมกิจกรรม ต่อไปนี้.......................................................................... 
           .................................................................................................................................................... 
 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความสามารถพิเศษ และการใช้เวลาว่าง 
    3.1 ข้าพเจ้าชอบใช้เวลาว่างในการ            □ นอน                □ ฟังเพลง 
          □ ดูโทรทัศน์    □ ดูภาพยนตร์      □ อ่านหนังสือเรียน     □ อ่านหนังสืออ่านเล่น 

          □ เล่นกีฬา          □ เล่นวีดีโอเกม    □ อ่ืนๆ ..........................................................................  
    3.2 ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือประเภท □  สารคด ี □ นวนิยาย   □ การ์ตูน 

          □ ชอบทุกประเภท □ ไม่ชอบเลย      □ อ่ืนๆ............................................................. 
    3.3 งานอดิเรกของข้าพเจ้า คือ..................................................................................................... ........ 
    3.4 ความสามารถพิเศษของข้าพเจ้า คือ................................................................................... ............ 
 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 

    4.1 สุขภาพของนักเรียนในปัจจุบัน 

         □ สมบูรณ์ แข็งแรงดี □ สมบูรณ์ แข็งแรงพอใช้  □ ไม่ค่อยแข็งแรง 
    4.2 นักเรียนเคยได้รับอุบัติเหตุหรือไม่   □ เคย   □ ไม่เคย 

         ถ้าเคยเกี่ยวกับ................................................................................................................................  
    4.3 นักเรียนมีโรคประจ าตัวหรือไม่  □ มี คือ..............................................................   □ ไม่มี 

    4.4 นักเรียน  □ เคย   □ ไม่เคย  เจ็บป่วยถึงต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล 

         ถ้าเคยเจ็บป่วยเป็นโรค...................................................................... เมื่ออายุ........................ .....ป ี

    4.5 สายตาของข้าพเจ้า  □ ปกต ิ □ สั้น  □ ยาว  □ เอียง 
    4.6 การได้ยินของข้าพเจ้า    □ ชัดเจน  □ ไม่ค่อยชัดเจน 

    4.7 รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับสุขภาพ........................................................................................... ... 
         .......................................................................................................................................................  
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  2) แบบสอบถามการติดตามผล (follow - up questionnaire) เป็นแบบสอบถามเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนเก่าที่ออกไปจากโรงเรียน ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จตามหลักสูตร เพ่ือ
ติดตามผลดูว่า ผู้เรียนเก่าสามารถปรับตัว และใช้ชีวิตภายนอกสถานศึกษาทางด้านการศึกษา อาชีพ
และสังคมได้ดีมากน้อยเพียงใด รวมทั้งการติดตามผลของบริการแนะแนวต่างๆ ที่สถานศึกษาได้จัดให้
ผู้เรียนไปแล้วนั้น ได้ผลมากน้อยเพียงใด 

 

ตัวอย่างแบบสอบถามการติดตามผล 

ค าชี้แจง  โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างและใส่เครื่องหมาย  ลงใน □ ของตอนที่ 1-3 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

            1. เพศ     □ ชาย  □ หญิง 
            2. ท่านมีงานท าหรือยัง  □ ยัง  □ มีแล้ว 

  ถ้ามีแล้วโปรดระบุสถานที่ท างาน วันเวลาที่เริ่มท างาน.......................................................... 
  ท่านพอใจกับงานท่ีท าอย่างไร เพราะเหตุใด.......................................................................... 

ตอนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

            1. ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร.......................................................................................................  
            2. คะแนนเฉลี่ย......................... วิชาเอก................................... วิชาโท.....................................  

ตอนที่ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

            1. งานที่ท าอยู่ในหน่วยงานของ 
  □  รัฐบาล   □ รัฐวิสาหกิจ  □ เอกชน   □ ส่วนตัว 

            2. ท่านคิดอย่างไรกับงานที่ก าลังท าอยู่ 
  □ ตรงกับความรู้ความสามารถของท่าน   □ ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของท่าน 

  □ ไม่ชอบและอยากเปลี่ยนงานใหม่    □ ต้องไปหาความรู้เพ่ิมเติมจึงจะท างานต่อไปได้ 

ตอนที่ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาตนเองของผู้ตอบแบบสอบถาม 

            แบบสอบถามต่อไปนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพิจารณาตนเองตามลักษณะที่ตั้งไว้ในแต่
ละข้อ ขอให้ท่านพิจารณาให้ตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของท่าน แล้วกาเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องว่างที่บอกลักษณะนั้นๆ ที่ตรงกับตัวท่านเอง โดยขอให้ตอบตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพ่ือ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง และนักศึกษารุ่นต่อไป 

 

 



58 

 

ข้อความ 

ระดับความรู้สึกหรือความคิดเห็น 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ทีสุ่ด 

1. ความรู้ในวิชาเอกท่ีท่านได้รับหลังจากจบการศึกษา      

2. ท่านได้ใช้ความรู้จากวิชาเอกของท่านเพียงใด      

3. ผลจากการใช้ความรู้ความสามารถในการท างาน      

4. ท่านต้องหาความรู้ใหม่เพ่ิมเติมเพียงใด      

5. ท่านชอบและรักงานที่ก าลังท าอยู่      

6. ท่านคดิเปลี่ยนแปลงใหม่      

 

ตอนที่ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านในหลักสูตร กิจกรรมการฝึกงาน
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ต่อนักศึกษารุ่นต่อไป เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของ
นักศึกษาและบัณฑิตในด้านต่างๆ 

 5.1 หลักสูตรวิชาเอกของท่านควรมีการปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีการปรับปรุงกรุณาให้
รายละเอียดด้วย............................................................................................................... .......................... 
................................................................................................................................................................... 
 5.2 ความรู้ในวิชาโท (ถ้ามี) ควรมีการปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีการปรับปรุง กรุณาให้
รายละเอียดด้วย................................................................................................................. ........................ 
.................................................................................................................................................................. 
 5.3 ท่านคิดว่าควรมีการฝึกงานอย่างน้อยเป็นเวลานานเพียงไร จึงจะท าให้เกิดประสบการณ์
ในการท างาน............................................................................................................ .................................. 
................................................................................................................................................................... 
 5.4 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้นักศึกษาท ากิจกรรมอะไรบ้างที่ จะเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการท างาน และปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 5.5 ท่านได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากมหาวิทยาลัย และมีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย
หรือไม่มากน้อยเพียงใด........................................................................................................ ...................... 
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
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  3) แบบสอบถามการประเมินผล (evaluation questionnaire) แบบสอบถามประเภท
นี้เป็นแบบที่ใช้เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงปฏิกิริยาของตนต่อนโยบาย หลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรม
และบริการต่างๆ ของสถานศึกษา ว่ามีส่วนดีหรือมีข้อบกพร่องอย่างไร ซึ่งผลที่ได้จะน ามาใช้พิจารณา
ปรับปรุงงานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

ตัวอย่างแบบสอบถามการประเมินผล 

แบบสอบถามการประเมินผลการสอน 

ค าชี้แจง  โปรดกรอกรายละเอียดในช่องว่างด้วยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น 

ชื่อผู้สอน...................................................................ชือ่รายวิชา. ............................................................... 
ภาคเรียนที่............................... ปีการศึกษา......................................... 

ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  น้อยที่สุด   2 หมายถึง  น้อย 3 หมายถึง  ปานกลาง 
                    4  หมายถึง   มาก   5 หมายถึง  มากท่ีสุด 

 

รายการ 1 2 3 4 5 

1.  ผู้สอนมีการชี้แจงแนวการสอนของรายวิชาอย่างชัดเจน............... 

2.  ผู้สอนมีความตรงต่อเวลา.............................................................. 
3.  ผู้สอนสอนครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชา........................................ 
4.  ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้.................................................. 
5.  ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน................. 

6.  ผู้สอนให้โอกาสผู้เรียนซักถามและกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น… 

7.  ผู้สอนมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม............................ 

8.  ผู้สอนสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน............................................ 

9.  ผู้สอนมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลความชัดเจน........................ 

10. ผู้สอนแต่งกายและมีบุคลิกภาพความเป็นคร.ู.............................. 
11. ผู้สอนมีความยุติธรรมในการให้คะแนน....................................... . 
12. ผู้สอนมีอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสม....................................... ..... 
13. ผู้สอนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน..................................... 

14. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม............................. 

15. ผู้สอนตรวจสอบการเข้าเรียนของผู้เรียนทุกคาบสอน.................. 
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 4. การศึกษาจากผลงานของผู้เรียน 

     การศึกษาจากผลงานของผู้เรียนประกอบด้วยวิธีการหลายอย่างทั้งวิธีที่ครูหรือผู้แนะแนว
สามารถน าไปใช้ได้ และวิธีที่ต้องได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะในหมู่นักจิตวิทยา การศึกษาผลงานของ
ผู้เรียนจะช่วยให้ครูเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียนที่มีต่อตนเอง วิธีที่นิยมใช้ในสถานศึกษา ได้แก่ 
การศึกษาผลงานการเขียนของผู้เรียน เช่น อัตชีวประวัติ (autobiography) บันทึกประจ าวันและอนุทิน
ส่วนตัว (diary record and diaries) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  4.1 อัตชีวประวัติ  
        ความหมายของอัตชีวประวัติ อัตชีวประวัติ หมายถึง เรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดของบุคคลในเชิงลึก ดังนั้น การเขียนอัตชีวประวัติจึงเป็นการให้ผู้เรียน ได้เขียนเกี่ยวกับ
ประวัติและเรื่องราวของตนเอง การเขียนอัตชีวประวัติจึงเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้เข้าใจผู้เรียน
แต่ละคน ไม่เพียงแต่เห็นพฤติกรรมแต่ยังเข้าใจถึงเจตคติ ค่านิยม การอบรมเลี้ยงดู อัตลักษณ์แห่งตน 
พฤติกรรมในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนการวางแผนอนาคต เป็นต้น 

   จุดมุ่งหมายของอัตชีวประวัติ  การเขียนอัตชีวประวัติ เพ่ือการแนะแนว                
มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญดังนี้ 
   1) เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนเรื่องราวชีวิตของตนเอง โดยได้แสดงออกและ
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ ได้ประสบมา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนได้ตรวจสอบตนเองและเข้าใจตนเอง            
มากขึ้น รวมทั้งได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
   2) เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเขียนระบายความรู้สึกต่างๆ ตามที่ตนเองปรารถนา 
เป็นการช่วยลดความตึงเครียดทางอารมณ์ 
   3) เพ่ือช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวได้ทราบมโนทัศน์แห่งตนของผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญมาก เพราะจะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ เรียนได้ดีขึ้น และยังช่วยให้สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมของผู้เรียนได้ถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น 

   4) เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้เรียนและสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้
มากขึ้น เช่น ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานทางบ้าน อุปนิสัย ค่านิยม ความสนใจ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ 
ความมุ่งหวังในชีวิต เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยเพิ่มเติมรายละเอียดที่ได้มาจากวิธีการอ่ืนๆ 

   รูปแบบของอัตชีวประวัติ  การเขียนอัตชีวประวัติ เพ่ือใช้ในการแนะแนว 
โดยทั่วไปที่นิยมใช้กัน มี 2 รูปแบบ คือ 

   1) แบบก าหนดหัวข้อให้เขียน (structured autobiography) เป็นอัตชีวประวัติให้
ผู้เรียนเขียนตามเค้าโครงที่ก าหนดไว้หรือตอบค าถามตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ แบบนี้มีประโยชน์มาก
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาไม่มากนัก ช่วยให้ผู้เรียนจัดระเบียบความคิดเห็นของตนได้
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ดีกว่าการเขียนโดยไม่มีการก าหนดหัวข้อ และยังช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวได้ข้อมูลที่ตนต้องการ และ
สามารถรวบรวมรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละหัวข้อปัญหาได้อย่างง่ายและรวดเร็ว  
   ตัวอย่างหัวข้อที่ก าหนดในการเขียนอัตชีวประวัติ  เช่น สมาชิกในครอบครัว ชีวิต
ก่อนเข้าเรียน ชีวิตในระดับประถมศึกษา สถานที่อยู่ งานที่เคยท า การเดินทาง การใช้เวลาหลังเลิกเรียน
ในแต่ละวัน การใช้เวลาในตอนค่ าหลังอาหารเย็น การใช้เวลาในวันเสาร์อาทิตย์ วิชาที่ชอบมากท่ีสุดและ
น้อยที่สุด วิชาหรือกิจกรรมที่คิดว่าสถานศึกษาน่าจะเปิดสอน สิ่งที่ท าได้ดีงานที่อยากท า (เลือก 3 อย่าง) 
และเหตุผลในการเลือกงานนั้นหนังสือหรือนิตยสารที่ชอบอ่านหรือ รายการวิทยุที่ชอบฟัง รายการ
ภาพยนตร์ ทีวีที่อยากดู ถ้าให้ขออะไรก็ได้ 3 อย่างจะขออะไร เป็นต้น 

 

ตัวอย่างอัตชีวประวัติ 
เค้าโครงการเขียนอัตชีวประวัติส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

“นี่คือเพื่อนของฉัน” 

 

 ฉันและเพ่ือนชอบเล่น.................................................กลางแจ้ง เราชอบเล่น..................... ..... 
..........................................ในบ้าน  เพ่ือนท่ีฉันชอบเลน่ด้วยมากท่ีสดุ คือ.................................................. 
................................................เพราะเขาเปน็............................................................................................. 
เพ่ือนที่ฉันชอบท างานด้วยที่โรงเรียน คือ .................................................................................เพ่ื อนที่ฉัน 

ชอบนั่งใกล้ คือ ................................................................. ..............เมื่อใดที่ฉันเล่นที่บ้านฉันมักจะเล่นกับ 

..............................................................................โดยปกติฉัน (ชอบ,ไม่ชอบ) เลน่คนเดียว เพ่ือนที่ดีที่สุด 

ของฉัน คือ............................................................ .............เราชอบที่จะ.....................................................  
 

   2) แบบ ให้ เขี ยน โดย เส รีห รือตาม ใจชอบ  (unstructured autobiography) 
อัตชีวประวัติแบบนี้เป็นแบบที่ให้ผู้เรียนได้เขียนประวัติของตนเองอย่างอิสระและไม่คาดคั้นค าตอบใด
หรือข้อสรุปใด ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเขียนอะไรก็ได้ที่เขาคิดว่ามีความส าคัญต่อเขา แบบนี้จะให้
ประโยชน์ต่อการให้บริการปรึกษามากที่สุด เพราะผู้เรียนจะเขียนเฉพาะสิ่งที่ตนเห็นว่ามีความส าคัญต่อ
ชีวิตและความเป็นมาของตนเท่านั้น และช่วยเปิดเผยให้บุคลิกภาพด้านที่ซ่อนเร้นอยู่ซึ่งไม่สามารถ
มองเห็นได้จากการใช้เทคนิคอ่ืนๆ แต่แปลความหมายยาก โดยเฉพาะถ้าผู้เรียนเขียนเนื้อหาสาระอย่าง
กระจัดกระจาย  
   หลักการในการให้เขียนอัตชีวประวัติ เพ่ือให้ได้อัตชีวประวัติที่มีรายละเอียด
เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงของผู้เรียน ครูหรือผู้แนะแนวควรด าเนินการด้วยยึดหลักส าคัญในการให้เขียน
อัตชีวประวัติ ดังต่อไปนี้  
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   1) ควรมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เรียนเสีนก่อน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อถือและ
ไว้วางใจ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนยินดีเปิดเผยเรื่องราวต่างๆ ของตนให้ทราบ โดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนและ
ด้วยความเต็มใจ 

   2) ควรอธิบายให้ผู้ เรียนได้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการให้เขียน
อัตชีวประวัติก่อนที่จะลงมือเขียน และให้ความช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสม 

   3) คุณค่าของอัตชีวประวัติในการเข้าใจผู้เรียน ถือว่าเป็นคุณค่าที่ส าคัญที่สุด ครู
หรือผู้แนะแนวไม่ควรยึดถือเรื่องรูปประโยค ส านวนโวหาร หรือตัวสะกดการันต์เป็นส าคัญ หากควร
ยึดถือเนื้อหาเป็นส าคัญ และควรได้แจ้งให้ผู้เรียนทราบ เพ่ือที่ผู้เรียนจะได้ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับความถูก
ผิดของตัวหนังสือที่เขียน 

   4) ควรให้ความมั่นใจกับผู้เรียนว่า เรื่องราวต่างๆ ที่ผู้เรียนเขียนนั้น จะได้รับการ
เก็บรักษาไว้เป็นความลับ จะไม่น าไปเปิดเผยหรือน าไปอภิปรายโดยเด็ดขาด เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของเสียก่อน หากมีความจ าเป็นที่ต้องใช้เพื่อเป็นตัวอย่าง 
   5) ควรจะขอให้ผู้เรียนเขียนอัตชีวประวัติเมื่อมีเหตุผลส าคัญจริงๆ เท่านั้น ไม่ควร
ให้ผู้เรียนเขียนพร่ าเพรื่อ หรือสั่งให้เขียนซ้ ากัน เพราะจะให้ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย โดยปกติถ้า
เป็นผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ควรเขียนเพียง 2 ครั้งก็เพียงพอแล้ว ได้แก่ เมื่อแรกเข้าและปีสุดท้ายของ
การเรียนเท่านั้น 

   6) ควรรีบอ่านอัตชีวประวัติของผู้เรียนโดยเร็วที่สุด ภายหลังที่ผู้เรียนได้เขียนส่ง
แล้ว เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนคนใดมีปัญหาบ้าง จะได้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลต่อไป 

   7) ควรตระหนักเสมอว่าอัตชีวประวัตินั้นอาจไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป อาจถูกหลอก
ก็ได้ ดังนั้นจึงควรได้มีการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีอ่ืนๆ ประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม หากพบว่าเป็นข้อมูล
ที่ไม่จริงก็ไม่ควรไปต าหนิผู้เรียน แต่ตรงข้ามอาจได้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นว่าเป็นแรงจูงใจ เจตคติ หรือ
ค่านิยมของผู้เรียนก็ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีความส าคัญต่อการแปลความหมายของข้อมูลด้วยเช่นกัน 

 

  4.2 บันทึกประจ าวันและอนุทินส่วนตัว  

        ความหมายของบันทึกประจ าวันและอนุทินส่วนตัว นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2554: 

145) ได้ให้ความหมายของบันทึกประจ าวันและอนุทินส่วนตัวไว้ว่า “ข้อมูลที่ผู้เรียนเขียนขึ้นตาม
ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติของตนเอง ในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลา ถ้าเป็นการเขียนถึงกิจกรรม
ต่างๆ ที่ปฏิบัติ เป็นตารางเวลาในแต่ละวันเรียกว่าบันทึกประจ าวัน (diary record หรือ diary 

schedules) และถ้าเป็นการเขียนเพ่ือบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองได้สัมผัสในแต่ละวันเป็น
การระบายความรู้สึกหรือช่วยบันทึกความทรงจ า ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารส าคัญส่วนตัวของผู้เรียน เรียกว่า 
อนุทินส่วนตัว (diaries)” 
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   จากความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเขียนบันทึกประจ าวันและอนุทินส่วนตัว
จะมีความคล้ายคลึงกับอัตชีวประวัติ แต่บันทึกประจ าวันและอนุทินส่วนตัวต่างจากอัตชีวประวัติตรงที่
มุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรม ประสบการณ์ และความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นการ
บันทึกเรื่องในอดีตหรือนาคตอย่างอัตชีวประวัติ ดังนั้น บันทึกประจ าวันและอนุทินส่วนตัวจึงท าให้ครู
หรือผู้แนะแนวเห็นแบบแผนชีวิตโดยทั่วไปของผู้เรียน กิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติเป็นประจ า การใช้วาจา
และสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ 

        จุดมุ่งหมายของบันทึกประจ าวันและอนุทินส่วนตัว การบันทึกประจ าวันและ
อนุทินส่วนตัวเพ่ือการแนะแนว มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญดังนี้ 
   1) เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงในโอกาสต่างๆ 
ที่จ าเป็น 

   2) เพ่ือช่วยให้บุคลากรอื่นๆ ได้รู้จักและเข้าใจในตัวผู้เรียนดียิ่งขึ้น 

   3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาผู้ เรียน ตาม
หลักฐานที่ได้อ่านพบจากการบรรยายในบันทึก 

   4) เพ่ือเป็นการระบายอารมณ์ ความเครียด ความกดดันต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ ตัว
ผู้เรียนในแต่ละวัน อันท าให้เกิดความสบายใจขึ้นได้ในระดับหนึ่ง 
   5) เพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ในการแนะแนว และบริการให้ค าปรึกษา 
   หลักการในการให้เขียนบันทึกประจ าวันและอนุทินส่วนตัว การให้ผู้เรียนเขียน
บันทึกประจ าวันและอนุทินส่วนตัว ครูหรือผู้แนะแนวควรมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  
   1) สร้างความคุ้นเคยกับผู้เรียนก่อนแล้วจึงค่อยให้ผู้เรียนเขียนบันทึก  
   2) ชี้แจงคุณค่าของการเขียนบันทึกประจ าวันให้ผู้เรียนทราบ  
   3) กระตุ้นให้ผู้เรียนบันทึกเหตุการณ์ตามความเป็นจริงอย่างจริงใจและให้บันทึก
เรื่องราวต่อเนื่องกันไป  
   4) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ เรียนจนผู้ เรียนมีความไว้วางใจ และยินดี            
ให้อ่าน  
   5) ไม่ควรเข้มงวดหรือพิถีพิถันเกี่ยวกับสมุดบันทึก แบบฟอร์มและวิธีการบันทึก
มากนัก เพ่ือผู้เรียนจะได้สามารถระบายหรือแสดงความรู้สึกนึกคิดได้เต็มที่ 
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ตัวอย่างบันทึกประจ าวัน 

บันทึกประจ าวันของ.................................................................................ชั้น/ห้องเรียน………………………. 
สัปดาห์ที่................. วัน................. ที่..... ....... เดือน................................... พ.ศ. .................................. 
     เวลา    กิจกรรม 

  06.00 น. ตื่นนอน เก็บท่ีนอน และออกก าลังกาย 

  06.30 น. อาบน้ า ล้างหน้าแปรงฟัน และแต่งตัว 

  07.00 น. ซักเสื้อผ้า ท าความสะอาด กวาด เช็ดถูบ้าน 

  08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
  09.00 น. พักผ่อน ดูโทรทัศน์ 
  10.00 น. ท าการบ้าน ทบทวนบทเรียน 

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

  13.00 น. ท างานประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ส่งครู 
  15.00 น. เล่นวีดีโอเกมกับเพ่ือนข้างบ้าน 

  17.00 น. วิ่งออกก าลังกายและเล่นกีฬา   

  18.00 น. อาบน้ า   

  18.30 น. รับประทานอาหารเย็น   

  19.00 น. อ่านหนังสือทบทวนบทเรียน   

  20.00 น. สวดมนต์ไหว้พระ และเข้านอน   

 

ตัวอย่างการเขียนอนุทินส่วนตัว 

อนุทินส่วนตัวของ.................................................................................ชั้น/หอ้งเรียน…………..………………. 
วันจันทร์ที่.......................... เดือน..................................................... ............ พ.ศ. ...................................  
 วันนี้ตื่นนอนแต่เช้าเพราะเป็นวันแรกของสัปดาห์ อยากไปโรงเรียนแต่เช้าจะได้นั่งเม้าท์กับ
เพ่ือน ได้พบสมชายก่อนคนอื่นเลยโม้เก่ียวกับเรื่อง 2 วันที่ผ่านมาเสียยืดยาวจนเสียงออดเข้าแถว ชั่วโมง
แรกเรียนวรรณคดี อาจารย์สั่งให้อ่านมาล่วงหน้า โชคดีเมื่อวานได้อ่านมานิดหน่อยเลยตอบค าถามของ
อาจารย์ได้ทุกครั้ง น่าภาคภูมิใจในตัวเอง ชั่วโมงต่อมาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ไล่ค าศัพท์ที่ละคน               
นั่งเกร็งไปทั้งตัว โชคดีเหมือนเดิมคือตอบได้อีก คาบต่อมาแนะแนวค่อยยังชั่วหน่อยอาจารย์ให้เล่นเกม
สนุกดีแต่เวลาช่วยกันสรุปได้ข้อคิดดีๆ ชั่วโมงบ่ายนั่งง่วงตลอดทุกวิชา เพ่ือนชวนโดดร่มไม่กางแต่จังหวะ
ดีชั่วโมงสุดท้ายอาจารย์ติดประชุมเลยได้นั่งคุยกับเพ่ือนแก้ง่วง กลับถึงบ้านเย็นพอสมควร แม่ท ากับข้าว
เสร็จพอดี อาบน้ าเสร็จเลยทานเสียเลย เสร็จแล้วได้นั่งดูโทรทัศน์ครู่หนึ่ง จึงขึ้นมาเขียนบันทึกนี้ เขียน
เสร็จคิดว่าจะอ่านหนังสือสักหน่อยพอง่วงก็นอน ขอสวัสดีวันจันทร์ไว้แค่นี้นะ (นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2554: 

147) 
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 5. การท าสังคมมิติและใครเอ่ย 

     สังคมมิติ (sociometry) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ถูกน ามาใช้เพ่ือศึกษาถึงสถานภาพทาง
สังคมของผู้เรียน ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้เรียนแต่ละคนกับผู้เรียนคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม โครงสร้าง
ทางสังคมของกลุ่มและบรรยากาศของกลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 
      ความหมายของสังคมมิติ  วิลเลย์และแอนดรู (Willey and Andrew. 1965: 305) 
กล่าวว่า สังคมมิติ คือ วิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้วัดความสัมพันธ์ทางสังคมภายในกลุ่มของผู้เรียนกลุ่มใด 
กลุ่มหนึ่งว่าผู้เรียนคนใดเพ่ือนยอมรับนับถือเป็นมิตรหรือไม่ยอมรับ ผลที่ได้รับจากวิธีการวัดทางสังคม
มิติท าให้ครูหรือผู้แนะแนวได้ทราบว่า ผู้เรียนคนใดสังคมยังไม่ดี ควรได้รับความช่วยเหลือด้านพัฒนาการ
ทางสังคม 

       จุดมุ่งหมายของสังคมมิติ การใช้สังคมมิติเพ่ือการแนะแนว มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญดังนี้ 
  1) เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้เรียน ที่เรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันว่า
มีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีการแบ่งออกเป็นกลุ่มหรือไม่ และกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีใครบ้าง 
  2) เพ่ือให้ทราบถึงสถานภาพทางสังคมของผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มว่าผู้เรียนคนใดที่
เพ่ือนไม่ยอมรับหรือได้รับการยอมรับมากที่สุด ผู้เรียนคนใดที่เพ่ือนไม่ชอบ ผู้เรียนคนใดที่ไม่ยอมเข้า
กลุ่มหรือถูกกลุ่มทอดทิ้ง 
  3) เพ่ือให้ทราบถึงแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้เรียนด้วยกันว่าไปใน
ทิศทางใด เพ่ือครูหรือผู้แนะแนวจะสามารถจัดสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  ล าดับขั้นของการท าสังคมมิติ  แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 
  1) ขั้นการก าหนดสถานการณ์ คือการที่ครูหรือผู้แนะแนวก าหนดสถานการณ์โดยสร้าง
เป็นค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนเลือกเพ่ือน ซึ่งก าหนดให้เลือก 2 หรือ 3 อันดับ ข้อค าถามที่ใช้มักเป็นรูปแบบ
ของค าถามที่พยายามให้ผู้เรียนได้บอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงที่เกี่ยวข้องกับเพ่ือนภายในกลุ่มค าถามที่ใช้
ในสังคมมิติ อาจจะเป็นค าถามในทางบวก หรืออาจจะเป็นค าถามในทางลบก็ได้ ค าถามในทางบวก เช่น 
“เพ่ือนที่ดีที่สุดของท่านคือใครบ้าง” “เพ่ือนที่ท่านชอบนั่งใกล้” “ถ้าจะมีการเลือกหัวหน้าห้องท่านจะ
เลือกใคร” ส่วนค าถามในทางลบ เช่น “เพ่ือนที่ท่านชอบน้อยที่สุดคือใคร” “เพ่ือนคนใดที่ท่านไม่
ต้องการท างานกลุ่ม” เป็นต้น 

  จากนั้นจัดท ากระดาษเพ่ือให้ผู้เรียนเขียนค าตอบของสถานการณ์ที่ก าหนดให้ โดยให้
เรียงล าดับความส าคัญหรือความต้องการก่อนหลัง เมื่อผู้เรียนเขียนชื่อเพ่ือนเรียบร้อยแล้วให้ส่งคืน
กลับมาให้ครู พร้อมให้ผู้เรียนเขียนชื่อและนามสกุลของตนไว้ที่หัวกระดาษ กระดาษที่ใช้ตัดเป็น           
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ควรมีขนาด 3x5 นิ้ว เพื่อให้พอดีกับข้อความที่จะเขียน ดังรูป 
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                                     ชื่อ....................................นามสกุล....... ............................. 
                                                                                                 ผู้เลือก 

สถานการณ์.................................................................................................  
ชื่อสมาชิกท่ีถูกเลือก  อันดับ 1 คือ............................................................. 

                                            อันดับ 2 คือ............................................................. 
                                            อันดับ 3 คือ............................................................. 
 

 

  2) ขั้นการท าตารางแสดงผลที่ได้ คือการที่ครูหรือผู้แนะแนวน าผลการเลือกเพ่ือนของ
ผู้เรียนแต่ละคนมาลงตารางเพ่ือรวมค่าของคะแนน (socio score) เพ่ือศึกษาดูว่าผู้เรียนแต่ละคน เลือก
ใครเป็นเพื่อนบ้างและได้รับเลือกมากน้อยเพียงไร ในขั้นนี้มีวิธีด าเนินการดังต่อไปนี้  
      - เขียนชื่อผู้เรียนทุกคนตามล าดับตัวอักษรในตารางที่จัดเตรียมไว้ โดยให้สดมภ์
ตามยาวเป็นชื่อของผู้เลือก และสดมภ์ตามขวางเป็นชื่อของผู้ถูกเลือก 

      - ใส่อันดับการเลือกเพ่ือนของผู้เรียนแต่ละคนลงไป โดยกรอกให้ตรงกับสดมภ์ของผู้
ที่ถูกเลือก แล้วกรอกตัวเลขล าดับของการเลือกให้ตรงกับสดมภ์ของผู้ที่ถูกเลือก ผู้ที่ได้รับเลือกอันดับ
หนึ่งก็ใส่หมายเลข 1 ผู้ที่ได้รับเลือกอันดับสองก็ใส่หมายเลข 2 และผู้ที่ได้รับเลือกอันดับสามก็ใส่
หมายเลข 3  

      - เมื่อกรอกผลการเลือกเพ่ือนของผู้เรียนหมดทุกคนแล้ว ก็ท าการรวมคะแนนการ
ได้รับเลือกของผู้เรียนแต่ละคนในแต่ละอันดับ และผ]รวมการได้รับเลือกทั้งหมด แล้วน าผลรวมแต่ละ
อย่างไปใส่ในช่องรวมข้างล่าง  ดังตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 นิ้ว 

3 นิ้ว 
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ผู้เลือก 
ผู้ถูกเลือก 

เจี๊ยบ แจ็ค เงาะ บอย น้อยหน่า มาโนช โอเล่ 
เจี๊ยบ   3  1  2 

แจ็ค 2  1  3   

เงาะ 1   2   3 

บอย   1  3 2  

น้อยหน่า 1     3 2 

มาโนช 3   1 2   

โอเล่ 3   2  1  

รวมอันดับที่ 1 2 - 2 1 1 1 - 

รวมอันดับที่ 2 1 - - 2 1 1 2 

รวมอันดับที่ 3 2 - 1 - 2 1 1 

รวม 5 - 3 3 4 3 3 

 

  3) ขั้นการสร้างแผนผังสังคมมิติ (sociogram) คือการที่ครูหรือผู้แนะแนวน าผลที่ได้
จากตารางแจกแจงการเลือกเพ่ือนในขั้นที่สองมาแสดงเป็นแผนผังแสดงความสัมพันธ์ทางสังคม ในขั้นนี้
มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
    - ก าหนดสัญลักษณต์่างๆ แทนเพศและอันดับการเลือก เช่น 

      แทนเพศชาย 

      แทนเพศหญิง 

      แทนการเลือกอันดับ 1 

      แทนการเลือกอันดับ 2 

      แทนการเลือกอันดับ 3 

      แทนการเลือกซ่ึงกันและกันอันดับ 1  

      แทนการเลือกซ่ึงกันและกันอันดับ 2 

       แทนการเลือกซ่ึงกันและกันอันดับ 3 



68 

   - ก าหนดให้บุคคลที่ถูกเลือกมากท่ีสุดอยู่ตรงกลาง และบุคคลที่ถูกเลือกรองลงมา
อยู่ถัดออกไปตามล าดับ ส่วนบุคคลที่ถูกเลือกน้อยที่สุดหรือไม่ได้ถูกเลือกเลยให้อยู่นอกสุด 

   - บอกให้ทราบจ านวนผู้เรียนในกลุ่มทั้งหมด จ านวนผู้เรียนเพศชาย จ านวน
ผู้เรียนเพศหญิง สถานที่ วัน เดือน ปี ที่ท าสังคมมิติ และสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ผู้เรียนเลือกเพ่ือน แล้ว
เขียนแผนผังสังคมมิติ เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4) ขั้นการแปลความหมาย คือการที่ครูหรือผู้แนะแนววิเคราะห์บรรยากาศทางสังคม
ของผู้เรียนในห้อง โดยพิจารณาดูจากแผนผังสังคมมิติที่ได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการตีความหมาย
แผนสังคมมิติจะต้องพิจารณาว่าผู้เรียนในชั้นมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างไร มีการแบ่งกลุ่มเป็นกี่กลุ่ม 
ลักษณะของกลุ่มเป็นอย่างไร มีใครเป็นดาราของกลุ่ม มีใครบ้างที่อยู่โดดเดี่ยวและมีใครบ้างที่ถูกทอดทิ้ง 
เมื่อครูหรือผู้แนะแนวได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในชั้นแล้วก็จะได้ค้นหาสาเหตุต่อไปอีกว่าเป็น
เพราะเหตุใด เพ่ือที่ครูหรือผู้แนะแนวจะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  อย่างไรก็ตาม ค าตอบที่ได้จากการท าสังคมมิติมักจะท าให้ครูหรือผู้แนะแนวคิดต่อไปว่า 
เพราะเหตุใดดาราของกลุ่มจึงได้รับความชื่นชอบจากกลุ่มเพ่ือน และบุคคลที่ถูกทอดทิ้งจึงไม่มีผู้ใด
ต้องการคบด้วย หรือเพราะเหตุใดจึงมีการคบกันในลักษณะเช่นนี้ ซึ่งการท าสังคมมิติไม่สามารถบอก
เหตุผลเหล่านี้ได้ การจะทราบเหตุผลเบื้องหลังการคบหาสมาคมกันจึงต้องอาศัยการสังเกตหรือการ
สอบถามจากผู้เลือกแต่ละคนซึ่งต้องเสียเวลาในการสืบสวนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีผู้คิดแบบสอบถาม
ที่มีชื่อว่า “ใครเอ่ย” (guess who) มาใช้ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา ง่ายและสะดวกในการศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกเพ่ือน 

  ใครเอ่ยเป็นวิธีการที่ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวทราบถึงเจตคติของผู้เรียนแต่ละคนที่มีต่อ
ผู้เรียนคนอ่ืนๆ ในห้องเดียวกัน โดยครูหรือผู้แนะแนวก าหนดข้อค าถามที่บรรยายเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ 

เจี๊ยบ 

บอย 

มาโนช 

แจ็ค 

น้อยหน่า 
โอเล่ 

เงาะ 
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ของผู้เรียน และให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียนชื่อบุคคลในห้องเรียน ที่เขาคิดว่ามีลักษณะที่ตรงหรือใกล้เคียง
กับลักษณะที่ระบุไว้ในค าถามแต่ละข้อ 

  ก่อนที่จะให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามใครเอ่ย ครูหรือผู้แนะแนวจะต้องแน่ใจว่าผู้เรียน
ทุกคนในชั้นเรียนรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้ว และต้องท าให้ผู้เรียนไว้ใจได้ว่าจะเก็บค าตอบของเขาไว้
เป็นความลับ วิธีการใครเอ่ยนี้สามารถใช้ควบคู่กับสังคมมิติ เพ่ือจะได้มองเห็นบุคลิกภาพและพฤติกรรม
ของผู้เรียนแต่ละคนชัดเจนขึ้น 

 

ตัวอย่างแบบสอบถามใครเอ่ย 

ค าชี้แจง    ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความที่บรรยายลักษณะบางอย่างของผู้เรียน ให้ผู้เรียนคิดถึงเพ่ือนใน
ห้องรวมทั้งตัวของผู้เรียนเองแต่ละคนที่มีลักษณะตรงกับข้อความแต่ละข้อในช่องว่าง   
 ก่อนที่จะเขียนชื่อผู้ใดลงไปในช่องว่างจะต้องใช้การพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดจากการ
สังเกตของผู้เรียนเอง ห้ามปรึกษากับเพ่ือน ค าตอบของผู้เรียนจะเก็บเป็นความลับ ดังนั้นขอให้ผู้เรียน
ตอบโดยจริงใจที่สุด 

1. คนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากที่สุดในชั้นคือ..................................................................................  
2. คนที่พูดจาสุภาพอ่อนหวานมากที่สุดในชั้นคือ....................................................................................... 
3. คนที่ท าผิดแล้วยอมรับผิดคือ................................................................................................................. 
4. คนที่ซื่อตรงต่อเวลามากท่ีสุดในชั้นคือ................................................ ...................................…………….   
5. คนที่พูดจามีเหตุผลมากที่สุดในชั้นคือ...................................................................................……………..  
6. คนที่ร่าเริงที่สุดในชั้นคือ.........................................................................................................................  
7. คนที่แต่งกายเรียบร้อยที่สุดในชั้นคือ......................................………………………………………………………. 
8. คนที่มีอารมณ์ขันที่สุดในชั้นคือ……………………………………….…………………………………………………………  
9. คนที่ท างานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดในชั้นคือ......................................................................... 
10. คนที่วาดรูปเก่งที่สุดในชั้นคือ...............................................................................................................  
11. คนที่ชอบสนุกสนาน ร่าเริงแจ่มใส และเป็นมิตรกับคนอ่ืนมากที่สุดในชั้นคือ.......................................  
12. คนที่ร้องเพลงเก่งที่สุดในชั้นคือ............................................................................................................ 
13. คนที่ชอบช่วยเหลือเพ่ือนมากที่สุดคือ.................................................................................................. 
14. คนที่ขยันท าเวรมากที่สุดในชั้นคือ....................................................................................................... 
15. คนที่ชอบแบ่งปันของตนให้ผู้อ่ืนมากที่สุดในชั้นคือ.............................................................................. 
16. คนที่ชอบพยาบาลเพ่ือนในเวลาที่เพื่อนรู้สึกไม่สบายมากท่ีสุดคือ........................................................  
17. คนที่มีส่วนช่วยในการท างานในห้องเรียนมากที่สุดคือ……………………………..………………………………... 
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18. คนที่ชอบรับใช้ครูมากที่สุดในชั้นคือ…………………………………………………………….………………………….. 
19. คนที่ชอบสนับสนุนเพื่อนบ่อยครั้งที่สุดเมื่อเพ่ือนท าดีคือ..................................................................... 
20. คนที่เพ่ือนชอบท างานและร่วมกิจกรรมด้วยมากที่สุดคือ…………………………………………………………… 

 

 6. การเยี่ยมบ้าน 

     การเยี่ยมบ้าน (home visitations) เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนว
ได้ทราบสภาพแวดล้อมทางบ้านของผู้เรียน และได้พบปะสนทนากับผู้ปกครงของผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ครู
หรือผู้แนะแนวได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและน าข้อมูลนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือ
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ถูกต้องเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้ 
     ความหมายของการเยี่ยมบ้าน การเยี่ยมบ้าน หมายถึง การที่ครูหรือผู้แนะแนวไปเยี่ยม 
พบปะกับผู้ปกครองและผู้เรียนที่บ้าน เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งจะท าให้ครู
หรือผู้แนะแนวได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางบ้านของผู้เรียน นอกจากนี้               
ครูหรือผู้แนะแนวยังอาจได้รับข้อมูลอ่ืนๆ ที่มีคุณค่าเพ่ิมขึ้นเป็นผลพลอยได้ ได้พูดคุยกับตัวผู้เรียนใน
บรรยากาศที่เป็นกันเอง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนไม่อาจหลีกเลี่ยงและกล่าวเท็จบางอย่างได้ ได้
พูดคุยกับบิดามารดา ญาติ พี่น้อง และเพ่ือนบ้านของเด็ก ท าให้ทั้งฝ่ายทางบ้านของผู้เรียนและครูหรือผู้
แนะแนวต่างเข้าใจผู้เรียนลึกซึ้งยิ่งขึ้น และน่าเป็นผลให้การช่วยส่งเสริมพัฒนาของผู้เรียนและการ
แก้ปัญหาได้ด ี

      จุดมุ่งหมายของการเยี่ยมบ้าน การเยี่ยมบ้านเพ่ือการแนะแนว มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ
ดังนี้ 
  1) เพ่ือให้ครูได้เห็นแท้สภาพจริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัว
ของผู้เรียน 

  2) เพ่ือช่วยให้ครูทราบถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อผู้เรียน ครู และโรงเรียน 

  3) เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียนอันจะส่งผลให้
เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 

  4) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันวางแผนในการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ผู้เรียน 

  5) เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูล ข้อเท็จจริง บางประการที่เกี่ยวกับผู้เรียนที่อาจไม่สามารถหาได้
ด้วยวิธีการอ่ืนๆ 
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      หลักการปฏิบัติในการเยี่ยมบ้าน เจษฎา บุญมาโฮม (2558: 87-88) ได้เสนอขั้นตอน
การเยี่ยมบ้านไว้ดังนี้ 
  1) ก่อนการด าเนินการเยี่ยมบ้านครูจะต้องมีการเตรียมการและวางแผนอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ครูควรวางแผนการเยี่ยมบ้านโดยก าหนดประเด็นต่างๆ  เช่น
ความรุนแรงของพฤติกรรมของผู้เรียน ระยะทางของบ้านผู้เรียนกับสถานศึกษา ความพร้อมของผู้เรียน 
ความพร้อมของพ่อแม่/ผู้ปกครอง เป็นต้น 

  2) ควรจะศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เรียนนั้น โดยอาจจะศึกษาจากระเบียนสะสม เพื่อ
จะได้รู้จักสภาพทั่วไปของผู้เรียนตามความจ าเป็นเสียก่อน  
  3) ตั้งจุดหมายของการไปเยี่ยมบ้าน เตรียมค าถาม หัวข้อที่จะสัมภาษณ์ ทั้งต้องรู้
เทคนิคของการสัมภาษณ์ แนวคิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้เรียน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่
บ้านของผู้เรียน แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน เป็นต้น 

  4) นัดหมายล่วงหน้าให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เรียนอนุญาตเสียก่อน  หากไป
โดยผู้ปกครองผู้เรียนไม่ทราบล่วงหน้าอาจไม่ได้รับความร่วมมือ ส่วนใหญ่การเยี่ยมบ้านนิยมติดต่อทาง
โทรศัพท์เพ่ือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ สิ่งที่พึงระวังคือ การสนทนาเพ่ือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าครูจะไป
เยี่ยมบ้าน เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการที่ครูมาเยี่ยมบ้านเพราะบุตรหลานของตนท า
ความผิดหรือสร้างปัญหาขึ้น ครูจึงควรอธิบายความเข้าใจแก่ผู้ปกครองและผู้เรียนให้ทราบวัตถุประสงค์
ที่แท้จริง นอกจากนี้ วัยของครูที่จะไปเยี่ยมบ้านก็มีความส าคัญ เพราะหากเป็นครูมือใหม่ที่อ่อนวัยวุฒิ 
อาจไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองได้ ดังนั้น ครูที่ อ่อนวัยวุฒิอาจขอความร่วมมือจากครูที่มี
ประสบการณ์การเยี่ยมบ้านให้ไปเยี่ยมบ้านผู้เรียนด้วย รวมทั้งแต่งกายและแสดงกริยามารยาทท่าทางที่
สุภาพเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
  5) เมื่อไปถึงบ้านของผู้ เรียน ครูควรท าความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้ปกครองผู้เรียน เริ่มสนทนาเรื่องทั่วไป แล้วจึงสนทนาสัมภาษณ์ผู้ปกครองตามที่เตรียมข้อมูลมา
ระหว่างการสัมภาษณ์ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น  
  6) พยายามหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เรียนในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทาง
บ้าน เศรษฐกิจของครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความอบอุ่น ความสนใจของทางบ้าน สุขภาพ 
เป็นต้น ครูต้องใช้หลักจิตวิทยา ไหวพริบสร้างความคุ้นเคยให้เป็นที่พอใจ หลีกเลี่ยงการติเตียนผู้เรียน 
หากครูต้องการจะบันทึกภาพหรือบันทึกทึกเสียงก็ควรจะขออนุญาตผู้ปกครองก่อน  
  7) ไม่ควรเคร่งครัดเรื่องเวลามากจนเกินไป เพราะอาจท าให้บรรยากาศของการ
สัมภาษณ์เป็นไปในทางลบ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเยี่ยมบ้านแต่ละครั้ง  ควรใช้เวลาประมาณ                  
30 - 90 นาท ี

  8) ควรรีบจดบันทึกทันทีหลังจากกลับจากเยี่ยมบ้านผู้เรียนเพ่ือไม่ให้ลืมข้อมูล  
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ตัวอย่างแบบรายงานการเยี่ยมบ้าน 

วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ................. เวลา..................................น. รวม...................ชั่วโมง 
เป็นการเยี่ยมบ้านผู้เรียนรายนี้ ครั้งที่...................... 
ชื่อ-สกุล ครูอาจารย์ที่ไปเยี่ยม................................................................................................... ................ 
ชื่อ-สกุล ผู้เรียน.............................................................. อายุ................ปี ชั้นเรียน............................ ....... 
ชื่อ-สกุล ครูประจ าชั้น..................................................................................................... ........................... 
ชื่อ-สกุล บิดา................................................................................................................... อายุ................ปี 
     ที่อยู่............................................................... ...................................... โทรศัพท์.................................  
     ระดับการศึกษา..................... อาชีพ............................ สถานที่ท างาน............................................ ... 
     ลักษณะที่สังเกต...................................................................................................................................  
ชื่อ-สกุล มารดา............................................................................................................... อายุ ................ปี 
     ที่อยู่..................................................................................................... โทรศัพท์........ ......................... 
     ระดับการศึกษา..................... อาชีพ............................ สถานที่ท างาน......... ...................................... 
     ลักษณะที่สังเกต.................................................................................................... ............................... 
จ านวนบุคคลในครอบครัว ............คน  มีล าดับดังนี้ 
     1. ชื่อ-สกุล............................................................ อายุ............ปี เกี่ยวข้องเป็น............................ .... 
        ระดับการศึกษา................................... อาชีพ..................... สถานที่ท างาน.............................. ..... 
        โทรศัพท์............................... ลักษณะที่สังเกต...................................................................... ......... 
     2. ชื่อ-สกุล............................................................ อายุ............ปี เกี่ยวข้อง เป็น................................ 
        ระดับการศึกษา................................... อาชีพ..................... สถานที่ท างาน...................................  
        โทรศัพท์............................... ลักษณะที่สังเกต........................ ....................................................... 
     3. ชื่อ-สกุล............................................................ อายุ............ปี เกี่ยวข้องเป็น........................... ..... 
        ระดับการศึกษา................................... อาชีพ..................... สถานที่ท างาน...................................  
        โทรศัพท์............................... ลักษณะที่สังเกต...................................................................... ......... 
รายละเอียดอื่นๆ 

1. สภาพบ้าน ที่ตั้งและบริเวณภายนอกรอบๆ ตัวบ้าน...............................................................................  
................................................................................................................................................................... 
2. สภาพภายในบ้านและบรรยากาศของบ้าน............................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
3. สภาพห้องพักส าหรับอ่านหนังสือและท าการบ้าน.................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
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4. เจตคติของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองที่มีต่อผู้เรียน............................................................................. .. 
...................................................................................................................................................................  
5. เจตคติของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองที่มีต่อสถานศึกษา....................................................................... 
......................................................................................................................................... .......................... 
6. ความสัมพันธ์ของผู้เรียนที่มีต่อสมาชิกภายในครอบครัว........................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
7. ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อผู้เรียน.............................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
8. ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือผู้เรียน..................................................................  
................................................................................................................................................................... 
9. ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเก่ียวกับการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา..............................................  
................................................................................................................................................................... 
10. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูที่ท าหน้าที่เยี่ยมบ้าน.................................................................  
................................................................................................................................................................... 
 

 7. การศึกษารายกรณี  
     การศึกษารายกรณี (case study) จัดว่าเป็นวิธีการศึกษาบุคคลหรือกลุ่มคนได้อย่าง
กว้างขวางและสมบูรณ์ที่สุดวิธีหนึ่ง เนื่องจากใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
      ความหมายของการศึกษารายกรณี ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2550: 1) 
ให้ความหมายของการศึกษาเป็นรายกรณีไว้ว่า “การศึกษาเป็นรายกรณี หมายถึง กระบวนการศึกษา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดต่อเนื่อง โดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาอันจะน าไปสู่การด าเนินการให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”  
  จุดมุ่งหมายของการศึกษารายกรณี  การศึกษารายกรณี เพ่ือการแนะแนว มี
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญดังนี้ 
  1) เพ่ือศึกษารูปแบบพัฒนาการของผู้เรียน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

  2) เพ่ือศึกษาค้นหาสาเหต ุที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน โดยเฉพาะพฤติกรรมผิดปกติ 
ซึ่งทางสถานศึกษาจะได้หาแนวทางให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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  3) เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในตนเอง ยอมรับความเป็นจริงเกี่ยวกับตน เพ่ือ
น าไปสู่การมีความสามารถพัฒนาตนเองได้ สามารถวางแผนชีวิตและเลือกแนวทางการศึกษาต่อและ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนได้ จนท าให้มีการด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

  4) เพ่ือช่วยให้คณะครูหรือผู้แนะแนวได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนอย่างละเอียดลึกซึ้ง 
ถูกต้อง และน าผลของการศึกษารายกรณีไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และ
การให้บริการต่างๆ แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ และความพร้อมของผู้เรียน 

  5) เพ่ือช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจบุตรหลานของตนได้ดียิ่งขึ้น เพราะได้ทราบข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ที่ครูหรือผู้แนะแนวได้ศึกษารวบรวม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะก่อให้เกิด
ความร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการแก้ไขปัญหาของบุตรหลานของตน 

  ขั้นตอนของการศึกษารายกรณี สามารถสรุปขั้นตอนการศึกษารายกรณี ออกเป็น                  
8 ขั้นตอน ดังนี้  
  1) การก าหนดปัญหา เป็นการระบุปัญหาหรือสิ่งที่สนใจจะศึกษาออกมาให้ชัดเจน เช่น 
กานดามีพฤติกรรมที่สมควรศึกษาเป็นรายกรณี คือ ขาดเรียนบ่อย ซึมเศร้า ไม่ค่อยมีเพ่ือน  
  2) การรวบรวมข้อมูล คือการศึกษาและหารายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆ ของผู้เรียนใน
ทุกด้านทั้งข้อมูลส่วนตัวโดยทั่วไป สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต สภาพแวดล้อมทางบ้าน และทางโรงเรียน 
การปรับตัวทางอารมณ์ การปรับตัวทางสังคม บุคลิกภาพต่างๆ ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลจากการ
ทดสอบต่างๆ การรู้จักตนเองและผู้อ่ืน ประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมและการท างานต่างๆ ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้หาได้จากตัวผู้เรียนเอง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เพื่อนและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
  3) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ  ที่ได้รวบรวมเอาไว้นั้นมา
วิเคราะห์และจ าแนกออกเป็นด้านๆ เพ่ือสะดวกในการแปลความหมายของข้อมูลเหล่านั้น เช่น  ข้อมูล
ด้านครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง อธิบายลักษณะหรือพฤติกรรมของเด็กได้หรือไม่อย่างไร เป็นต้น 

  4) การสังเคราะห์ข้อมูล หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้านแล้วก็จะน าผลการ
วิเคราะห์เหล่านั้นมาสังเคราะห์หรือเชื่อมโยงเข้าด้วยกันจนมองเห็นภาพรวมทางบุคลิกภาพ  การ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สภาพทางอารมณ์และจิตใจ และสภาพชีวิตทุก
ด้านของผู้เรียน  
  5) การวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหา เป็นการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลมาพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาของผู้เรียน  
  6) การช่วยเหลือ เป็นการวางแผนและด าเนินการให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา
ตามสาเหตุที่พบ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางท่ีดีขึ้น  
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  7) การติดตามผล เมื่อได้ด าเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของผู้ เ รียนแล้ว                 

ก็ควรมีการติดตามผลการด าเนินการช่วยเหลือว่าได้ผลหรือไม่เพียงใด ควรปรับปรุงสิ่งใดบ้างโดยวิธีการ
อย่างไร  
  8) การเขียนรายงานการศึกษารายกรณี ในขั้นนี้จะมีการสรุปผลการศึกษาและเขียน
รายงานการศึกษาตามขั้นตอนต่างๆ โดยมีรูปแบบการเขียนรายงาน 2 แบบคือ  
     8.1) แบบย่อ คือ แบบรายงานที่มีรายการต่างๆ เท่าที่จ าเป็นในลักษณะการสรุป
เฉพาะที่ส าคัญของในงานซึ่งจะมีหัวข้อต่างๆ  ดังนี้  1) ชื่อผู้ที่ถูกศึกษา 2) สาเหตุที่ท าการศึกษา                 
3) วันเวลาที่ศึกษา 4) ลักษณะหรืออาการของปัญหา 5) ประวัติของผู้ที่ถูกศึกษาทั้งด้านส่วนตัว ด้าน
ครอบครัวด้านการศึกษาด้านสุขภาพ 6) การวินิจฉัย 7) การช่วยเหลือป้องกันการและการส่งเสริม                 

8) การติดตามผล 9) สรุปและเสนอแนะ และ 10) ชื่อผู้ศึกษาและต าแหน่ง   
      8.2) แบบสมบูรณ์ การเขียนรายงานประเภทนี้แบบรายงานนี้ ลักษณะทุกอย่าง
เหมือนแบบย่อ แต่เพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนเข้าไป เช่น เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและภาคผนวกที่แสดง
ข้อมูลดิบที่รวบรวมมาได้ 
 

 วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบ 

  

  การใช้แบบทดสอบ (test) เป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้ครูหรือผู้แนะแนวได้ข้อมูลและเรียนรู้
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น ด้านสติปัญญา ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ เป็นต้น การใช้
แบบทดสอบนอกจากจะท าให้ครูหรือผู้แนะแนวได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียน 

  ผลดีของการใช้แบบทดสอบ วัชรี ทรัพย์มี (2531: 59-60) กล่าวถึง การเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบทดสอบมีผลดีดังต่อไปนี้ 
  1) การใช้แบบทดสอบเป็นการเก็บข้อมูลที่ได้ข้อมูลที่แม่นตรงกว่าวิธีไม่ใช้แบบทดสอบ 
เนื่องจากกลวิธีใช้แบบทดสอบมีระบบระเบียบและวิธีการที่ควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้รัดกุม มีเกณฑ์ที่
แน่นอน เป็นต้นว่า ผู้ถูกทดสอบแต่ละคนต้องตอบค าถามเดียวกัน วิธีการทดสอบเหมือนกัน วิธีการให้
คะแนนใช้เกณฑ์เดียวกัน 

  2) การใช้กลวิธีที่ใช้แบบทดสอบเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดเวลา 

  3) ข้อมูลที่ ได้จากผลการทดสอบมีความหมายชัดเจนกว่าข้อมูลที่ ได้จากวิธีไม่ใช้
แบบทดสอบ เช่น การรายงานผลจากการเก็บข้อมูลว่า “เด็กชายวิทย์ เป็นเด็กฉลาดมากและเรียน
หนังสือเก่ง” ยังไม่ชัดเจนเท่ากับการรายงานว่า “จากการทดสอบสติปัญญา เด็กชายวิทย์มีระดับ
สติปัญญาเท่ากับ 130 และจากการทดสอบสัมฤทธิผลในการเรียน เด็กชายวิทย์มีสัมฤทธิผลทางการ
เรียนในต าแหน่งเปอร์เซ้นไตล์ที่ 90” 



76 

  4) การใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มผู้เรียน และจัดผู้เรียนให้
เหมาะสมในโครงการต่างๆ เช่น ใช้แบบทดสอบการอ่านวัดความสามารถทางการอ่านของผู้เรียน เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือของนักแนะแนวในการวินิจฉัยว่า ผู้เรียนคนใดควรเข้าโครงการซ่อมเสริมการอ่าน หรือใช้
แบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลทางการเรียน เพ่ือเป็นเครื่องมือแบ่งกลุ่มผู้เรียนในการเรียนวิชาการต่างๆ  
  ประเภทของแบบทดสอบ แบบทดสอบที่ใช้ในการแนะแนว ประกอบด้วย 5 ประเภท 
ได้แก่ 

  1) แบบทดสอบสติปัญญา (intelligence test) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดกระบวนการทาง
สติปัญญาและสมอง ความสามารถของมนุษย์ในการเรียนรู้ ความจ า การคิด การแก้ไขปัญหา การศึกษา
เหตุผลการเข้าใจสิ่งต่างๆ ตลอดจนสามารถในการปรับตัว แบบทดสอบสติปัญญาที่ใช้กันแพร่หลาย
ได้แก่ แบบทดสอบสแตนฟอร์ด-บิเนต์ แบบทดสอบเวคสเลอร์ แบบทดสอบ PASS 2000  เป็นต้น ผลที่
ได้จากการทดสอบสติปัญญา จะช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวทราบถึงระดับความสามารถทางสมองของ
ผู้เรียน และสามารถท านายได้ว่า ผู้เรียนคนนั้นจะประสบผลส าเร็จในการเรียนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
รวมถึงวินิจฉัยสาเหตุของปัญหาด้านการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างถูกต้อง อันน าไปสู่การช่วยเหลือหรือ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

  2) แบบทดสอบความถนัด (aptitude test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งค้นหาหรือวัดความ
ถนัดเฉพาะอย่าง ซึ่งความถนัดตามธรรมชาติเป็นลักษณะเฉพาะในแต่ละบุคคล โดยแต่ละคนมีความ
ถนัดในด้านต่างๆ แตกต่างกันไป บางคนถนัดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษบางคนถนัดหลายด้าน การวัดความ
ถนัดมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะน าว่าใครมีโอกาสจะประสบความส าเร็จในทางใด และกิจกรรมใดไม่เหมาะสม
กับความสามารถของเขา ส าหรับชนิดของความถนัดที่มีการทดสอบมีอยู่ 4 ชนิด คือ ความถนัดที่เป็น
ความสามารถทางสมองเฉพาะด้าน เช่น ความสามารถทางความเข้าใจภาษา ความสามารถทางด้าน
ความจ า เป็นต้น ความถนัดที่เป็นความสามารถของกลไกของร่างกาย เช่น ความแข็งแรงและความ
ยืดหยุ่นของล าตัว การประสานงานกันของกล้ามเนื้อ เป็นต้น ความถนัดที่เป็นความสามารถทางการ
สัมผัส เช่น การได้ยิน การมองเห็น การดมกลิ่น เป็นต้น และความถนัดที่เป็นลักษณะของกล้ามเนื้อและ
สมอง เช่น การควบคุมความแม่นย า การประสานงานของแขนและขา เป็นต้น 

  ส่วนประเภทของแบบทดสอบความถนัด สามารถจ าแนกออกเป็นประเภทตามลักษณะ
ความถนัดที่วัดได้ 2 ประเภท คือ แบบทดสอบความถนัดพหุคูณ หรือแบบทดสอบความถนัด เชิงผสม 
(multiple aptitude test) เป็นแบบทดสอบที่วัดความถนัดทางด้านต่างๆ หลายด้าน หรือเป็นความ
ถนัดในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยทั่วไป เช่น ความเข้าใจทางภาษา เลขจ านวน และมิติสัมพันธ์ เป็นต้น 
และแบบทดสอบความถนัดพิเศษ (special aptitude test) เป็นแบบทดสอบที่วัดความถนัดทางด้านใด
ด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพียงด้านเดียว เช่น แบบทดสอบความถนัดทางด้านดนตรี แบบทดสอบความถนัด
เชิงศิลปะ เป็นต้น ผลที่ได้จากการทดสอบความถนัด จะช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวได้รู้ถึงศักยภาพหรือ



77 

ระดับความสามารถของผู้เรียน รวมถึงข้อบกพร่องของผู้เรียน ท าให้สามารถให้ความช่วยเหลือแก้ไข 
และพัฒนาส่งเสริมผู้ เรียนได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้  ยังช่วยให้ผู้ เรียนเข้า ใจตนเอง รู้ถึงระดับ
ความสามารถและความถนัดของตน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพในอนาคตของตนได้ 
  3) แบบทดสอบความสนใจ (interest test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งค้นหาชนิดหรือความ
มากน้อยของความสนใจของผู้เรียน เนื่องจากความสนใจเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลส าคัญต่อการเรียนรู้ 
การเลือกอาชีพและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียน แบบทดสอบความสนใจที่นิยมใช้ ได้แก่ 
แบบทดสอบความสนใจในกิจกรรมเกี่ยวข้องกับอาชีพของคูเดอร์ แบบทดสอบความสนใจในสิ่งแวดล้อม
ส่วนบุคคลของคูเดอร์ แบบทดสอบความสนใจในงานอาชีพของคูเดอร์ แบบทดสอบความสนใจในอาชีพ
ของสตรองส าหรับชายและส าหรับหญิง และแบบทดสอบความสนใจในอาชีพ ปี ค.ศ.1965 เป็นต้น             
ผลที่ได้จากการทดสอบความสนใจ จะช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวได้รู้ถึงความสนใจที่แท้จริงของผู้เรียน  
ท าให้เข้าใจตัวผู้เรียน และสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของผู้เรียน เพราะความสนใจเป็นพ้ืนฐานส าคัญของ
ตั้งใจของบุคคล 

  4) แบบทดสอบบุคลิกภาพ (personality test) เป็นแบบวัดพฤติกรรมโดยรวมของ
บุคคล ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้น โดยพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็คือบุคลิกภาพ แบบวัดนี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงความคิดความรู้สึก อารมณ์ เจตคติ ความคิดเห็น ลักษณะนิสัย เป็นต้น การทดสอบนี้
อาจอยู่ในรูปแบบของการรายงานตนเอง เช่น แบบทดสอบการตรวจสอบปัญหาของมุมนี่ แบบทดสอบ
บุคลิกภาพมินนิโซตา นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบบุคลิกภาพแบบกลวิธีระบายความในใจ ซึ่งเป็น
แบบทดสอบที่ล้วงเอาความรู้สึกนึกคิดของบุคคลออกมาโดยไม่ให้เจ้าตัวรู้สึก หรือสามารถรู้ถึงบุคลิกภาพ
ที่แท้จริงของคนได้ เช่นแบบทดสอบรอร์สชาร์ค แบบทดสอบทีเอที เป็นต้น  ผลที่ได้จากการทดสอบ
บุคลิกภาพ จะช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวได้เข้าใจพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออก รู้ข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพของผู้เรียน และช่วยปรับปรุงแก้ไขบุคลิกภาพที่บกพร่องนั้นให้ดีขึ้น เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนปรับตัว
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข นอกจากนี้ ผู้เรียนยังได้เรียนรู้ถึงบุคลิกภาพของตนและได้มีโอกาสส ารวจ
ตนเอง ทั้งยังเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อและเลือกอาชีพของผู้เรียนอีกด้วย 

  5) แบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้
วัดผลที่ได้จากการเรียนการสอน ประเมินผลความส าเร็จของผู้เรียน หลังจากได้รับการฝึกอบรมสั่งสอน
ในเรื่องนั้นไปแล้ว เป็นแบบทดสอบที่ ใช้วัดผลการเรียนของนักเรียนในวิชาต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา แบบทดสอบชนิดนี้ที่มีใช้กันอยู่มี 2 ชนิด คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา และแบบทดสอบเพ่ือใช้คัดเลือกหรือจ าแนกบุคคลเพ่ือเข้าท างานอาชีพต่างๆ ผลที่ได้จากการ
ทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวได้ทราบความก้าวหน้าในการศึกษาของผู้เรียน 
สามารถวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 



78 

  ข้อควรค านึงในการใช้แบบทดสอบ แบบทดสอบนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคมหากใช้
โดยขาดหลักการที่ถูกต้องก็อาจท าให้ได้ข้อมูลผิดพลาดและเกิดผลเสียต่อกระบวนการแนะแนวผู้เรียนได้ 
ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียน การใช้
แบบทดสอบจึงค านึงถึงประเด็นต่อไปนี้  
  1) ครูหรือผู้แนะแนวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบทดสอบนั้นๆ เป็นอย่างดี 
เช่น วิธีการทดสอบ การให้คะแนน และการตีความหมายข้อมูล เป็นต้น 

  2) แบบทดสอบที่ น ามาใช้ จะต้องมี ลักษณ ะของแบบทดสอบที่ ดี มี คุณ ภาพ                     

อันประกอบด้วยความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ปรกติวิสัย และความสะดวกในการน าไปใช้  
  3) ครูหรือผู้แนะแนวต้องระมัดระวังองค์ประกอบบางประการที่อาจท าให้ผลการ
ทดสอบคาดเคลื่อน เช่น ความตื่นเต้น ความเหนื่อยล้า การขาดแรงจูงใจในการท าแบบทดสอบ  การไม่
เข้าใจค าสั่ง หรืออิทธิพลของวัฒนธรรม เป็นต้น  
  4) ครูหรือผู้แนะแนวไม่ควรละเลยการเก็บข้อมูลโดยใช้กลวิธีและเครื่องมืออ่ืนๆ ที่ไม่ใช่
แบบทดสอบประกอบด้วยตามความจ าเป็น เพ่ือการตรวจสอบความถูกต้ องและเข้าใจผู้ เรียน             
อย่างครอบคลุม  

 

การจัดระบบข้อมูล : ระเบียนสะสม  
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนที่ศึกษาและรวบรวมได้ หากไม่มีการจัดระบบในเรื่องของการสรุป                 
การบันทึกและการจัดเก็บ ก็อาจท าให้เกิดการสูญหาย ไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์และเกิดทัศนคติไม่ดีต่อ
การรวบรวมข้อมูลซึ่งจะน าไปสู่การไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลครั้งต่อไป ด้วยเหตุนี้ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้เรียนที่รวบรวมมาได้โดยวิธีและเครื่องมือชนิดต่างๆ ควรเก็บรวบรวมไว้อย่างมีระบบ ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองในเรื่องความถูกต้องและเป็นข้อมูลที่มีลักษณะสะสมต่อเนื่องกัน นับแต่เริ่มเข้าเรียน
จนจบการศึกษา เมื่อต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ เรียนคนใดก็สามารถศึกษาได้ทันที  เอกสาร              
ดังกล่าวคือ ระเบียนสะสม (cumulative record)   
 ระเบียนสะสม หมายถึง เอกสารที่ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูล ข้อเท็จจริงและรายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้เรียนในด้านต่างๆ อย่างมีระบบแบบแผนที่ต่อเนื่องกันไป นับตั้งแต่เข้าเรียน
จนจบการศึกษา ถือได้ว่าระเบียนสะสมเป็นเอกสารที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาในปัจจุบัน  
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 ข้อมูลที่ควรบันทึกไว้ในระเบียนสะสม  
 ในการจัดท าระเบียนสะสมนั้น จ าเป็นต้องพิจารณารายละเอียดที่ควรบันทึก ซึ่งเป็นข้อมูลที่
มีความครอบคลุมถึงเรื่องราวของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน อันจะน าไปสู่การช่วยให้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนอย่าง
แท้จริง ข้อมูลดังกล่าวควรเป็นเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 1. ประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สถานที่
เกิด ที่อยู่ปัจจุบัน เป็นต้น 

 2. สภาพครอบครัวและชุมชน เช่น ชื่อ-นามสกุลบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ศาสนาและ
สถานภาพของบิดา มารดา (หย่า อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู่ หรือหม้าย) อาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง สถานที่เกิดของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปทางบ้าน ภาษาที่
ใช้ในบ้าน จ านวนพี่น้อง รวมไปถึงชื่อ อายุ การศึกษาและอาชีพ เป็นต้น 

 3. ประวัติสุขภาพ เช่น ส่วนสูง น้ าหนัก การฉีดวัคซีน ภาวะการเจ็บป่วย โรคประจ าตัว              
โรคที่เคยเป็น การแพ้ยา การฟังและการมองเห็น ความบกพร่องของร่างกาย และประวัติรักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรือคลินิก เป็นต้น 

 4. ประวัติการเรียนและผลการเรียน เช่น คะแนนผลการเรียนของแต่ละเทอมตลอดปี             
ชื่อวิชาที่เรียน ล าดับที่สอบได้ในชั้นเรียน รายงานผลความล้มเหลวในการเรียนหรือเกียรติคุณที่ได้รับ
เกี่ยวกบัการเรียน เป็นต้น 

 5. คะแนนจากการทดสอบและการประมาณค่า เช่น คะแนนจากแบบทดสอบความถนัด
และความสนใจ คะแนนจากแบบทดสอบบุคลิกภาพ เป็นต้น 

 6. ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ เช่น เล่นดนตรี เล่นกีฬา หรือท างานศิลปะ เป็นต้น  
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม เช่น เจตคติต่อตนเองและผู้อ่ืน อาทิ 
บิดา มารดา พ่ีน้อง ครู เพื่อนในชั้นเรียน เป็นต้น 

 8. ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น ความสนใจ งานอดิเรก การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน โครงการศึกษาและ
อาชีพในอนาคต ปัญหาของนักเรียน บันทึกผลการให้ค าปรึกษา เป็นต้น  
 

 ลักษณะและแบบของระเบียนสะสม 

 ระเบียบสะสมที่นิยมใช้กันทั่วไปในสถานศึกษา สามารถจ าแนกเป็น 3 แบบ คือ 

 1. แบบบัตรแผ่นเดียวหรือแบบพับได้ (single card or folder) เป็นแบบที่มีหัวข้อรายละเอียด
ของข้อมูลที่ต้องการกรอกพิมพ์ไว้แล้ว ข้อมูลต่างๆ จะบันทึกอยู่ในระเบียนแผ่นเดียวกันทั้งหมด ระเบียน
สะสมแบบนี้สะดวกต่อการจัดท า ประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย เวลา และการจัดเก็บ แต่ก็จะขาดรายละเอียด
ช่องว่างไม่พอส าหรับกรอกข้อมูล ขาดความยืดหยุ่น และปรับให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานได้ยาก  
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 2. แบบซองหรือแฟ้มพับได้ (packet or folder type) เป็นแบบที่ใช้ซองหรือแฟ้มเป็นที่เก็บ
เอกสารที่รวบรวมได้ ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในบัตรรายการเป็นเรื่องๆ และเก็บรวบรวมไว้ในซองหรือแฟ้ม
ประจ าตัวผู้เรียน ระเบียนสะสมแบบนี้สะดวกในการจัดเก็บ ประหยัด ยืดหยุ่นได้ตามต้องการ จึงเป็น
แบบที่นิยมใช้มากที่สุด  
 3. แบบรวมหรือแบบเป็นเล่ม (combination) เป็นการน าแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 มารวมกัน
และจัดท าเป็นเล่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ใช้จะต้องการข้อมูลรายละเอียดครอบคลุมเท่าใด หรือต้องการให้
มีคุณสมบัติในด้านใด เช่น ราคาประหยัด จ ากัดเนื้อที่ ชี้ชัดข้อมูล เป็นต้น ก็ท าการพิจารณาตามความ
เหมาะสม และดัดแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละแห่ง                                  
 

 หลักในการพิจารณาเลือกใช้ระเบียนสะสม   
 ระเบียนสะสมมีหลายแบบดังกล่าวมาแล้ว แต่ละแบบก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย  ไม่มีแบบใดที่
สมบูรณ์ที่สุดหรือสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดีที่สุด ดังนั้น ถ้าต้องการให้ได้ประโยชน์ในด้านการใช้
สอยให้มากที่สุดสถานศึกษาควรจะท าระเบียนสะสมขึ้นใช้เอง โดยพยายามให้ครูทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดท า ศึกษาข้อบกพร่องของระเบียนสะสมที่ใช้อยู่และปรับปรุงแก้ไข ระเบียนที่ท าขึ้นนี้จะมีราคา
ประหยัดและใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการมากที่สุด แต่หากสถานศึกษายังไม่พร้อมส าหรับการจัดท า
ก็ควรจะเลือกซื้อระเบียนสะสมที่มีลักษณะต่อไปนี้  
 1. รายการบันทึกเพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษา  
 2. สามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริง  
 3. เป็นแบบที่สะดวกแก่การบันทึกการใช้และการเก็บรักษา  
 4. ราคาไม่แพง  
 5. มีค าแนะน าหรือค าชี้แจงเรื่องการบันทึกที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย    
 

 การรวบรวมและบันทึกข้อมูลลงในระเบียนสะสม 

  การรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เรียนที่จะบันทึกในระเบียนสะสมนั้น สามารถ
รวบรวมมาจากหลายๆ แหล่งด้วยกัน ดังนี้ 
 1. จากตัวผู้เรียนเอง เช่น การให้ผู้เรียนเขียนอัตชีวประวัติ เขียนบันทึกประจ าวัน ตอบ
แบบสอบถาม เขียนรายงานเกี่ยวกับตนเอง และการสัมภาษณ์ เป็นต้น 

 2. จากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม การเยี่ยมบ้าน 
เป็นต้น 

 3. จากเพ่ือน เช่น การใช้สังคมมิติ การใช้แบบสอบถามใครเอ่ย การสัมภาษณ์ เป็นต้น 

 4. จากครู โดยการสังเกตพฤติกรรม ระเบียนพฤติการณ์ การศึกษารายกรณี เป็นต้น 

 5. จากผู้ให้ค าปรึกษา เช่น ผลจากการสัมภาษณ์เพ่ือให้ค าปรึกษา ผลการทดสอบ เป็นต้น 
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 ส าหรับการบันทึกข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนลงในระเบียนสะสม จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลที่บันทึกจะต้องถูกต้อง ชัดเจน สั้นแต่ได้ความกว้าง และเข้าใจง่าย  
 2. การบันทึกควรท าเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอให้ข้อมูลมีความต่อเนื่องกัน  
 3. บันทึกข้อมูลนับแต่ผู้เรียนเริ่มเข้าเรียนจนกระทั่งออกจากโรงเรียน  
 4. บันทึกข้อมูลตามความจริงโดยมีความคิดเห็นของผู้บันทึกให้น้อยที่สุด   
 

 การเก็บระเบียนสะสม  
 ระเบียนสะสมถือเป็นเอกสารส าคัญประจ าตัวผู้เรียนและเป็นเรื่องลับ จึงควรมีการจัดเก็บที่
เป็นระบบเพ่ือสะดวกทั้งการบันทึกเพ่ิมเติม การน าข้อมูลไปใช้และการเก็บเข้าที่เดิม ข้อควรค านึง
เกี่ยวกับการเก็บระเบียนสะสมมีดังนี้  
 1. ระบบการเก็บรักษา การเก็บรักษาระเบียนสะสมควรท าอย่างเป็นระบบ เช่น แยกตาม  

ชั้นเรียน เรียงตามล าดับเลขประจ าตัวหรือเรียงตามล าดับอักษรตัวหน้าของชื่อผู้เรียน แต่ระบบนิยมมาก
ที่สุด คือ เรียงตามล าดับเลขประจ าตัว  
 2. ตู้เก็บ ระเบียนสะสมควรเก็บไว้ในตู้เอกสารที่ม ิดชิดและเคลื่อนย้ายสะดวก และควร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนทราบเพ่ือจะได้เกิดความม่ันใจ กล้าเปิดเผยเรื่องส่วนตัว  
 3. สถานที่ ระเบียนสะสมควรเก็บไว้ในที่ ที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียนสะสมจะต้องหยิบ
ใช้ได้สะดวก ในระดับประถมศึกษาอาจเก็บไว้ที่ห้องเรียนหรือห้องธุรการ ในระดับมัธยมศึกษาควรเก็บไว้
ที่ห้องแนะแนว 
 

 ประโยชน์ของระเบียนสะสม   
 1. ช่วยประหยัดเวลาการสัมภาษณ์ขณะให้ค าปรึกษาของครู ท าให้สามารถศึกษาบุคลิกภาพ
ของผู้เรียนได้มากขึ้น  
 2. ช่วยให้ครูเข้าใจผู้เรียนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ท าให้สะดวกแก่การจัดชั้นเรียนแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนและการวางแนวการสอน  
 3. ช่วยในการศึกษาแนวโน้มพัฒนาการของผู้เรียน และใช้เป็นแนวทางการให้ค าปรึกษา
เพราะข้อมูลในระเบียนสะสมบันทึกอย่างต่อเนื่อง  
 4. ช่วยด้านการปกครองและการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีเมื่ออยู่ในสถานศึกษา  
 5. ใช้ประกอบการศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณี   
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 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระเบียนสะสม  
 ระเบียนสะสมเป็นเอกสารที่มีประโยชน์ส าหรับการรู้จักและเข้าใจผู้เรียน แต่ถ้าหากผู้ใช้ไม่
รู้จักวิธีใช้ข้อมูลในระเบียนสะสมอย่างถูกต้องก็จะเป็นอันตรายส าหรับผู้เรียนได้ ดังนั้น การใช้ข้อมูลจาก
ระเบียนสะสมจึงควรพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้  
 1. ใช้รายละเอียดในระเบียนสะสมเพื่อท าให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองดีขึ้น  
 2. จะต้องศึกษารายละเอียดในระเบียนสะสมอย่างรอบคอบทุกแง่ทุกมุมและไม่ล าเอียง  
 3. ต้องไม่ด่วนน าเรื่องราวในอดีตของผู้เรียนไปตัดสินพฤติกรรมปัจจุบัน   
 4. ต้องไม่น ารายละเอียดในระเบียนสะสมไปใช้อย่างขาดเหตุผลหรือเพ่ือจับผิดผู้เรียน  
 5. รายละเอียดในระเบียนสะสมถือเป็นความลับ ดังนั้นจึงควรสงวนให้บุคคลที่เกี่ยวข้องใช้
เท่านั้น  
 6. รายละเอียดในระเบียนสะสมต้องน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ต ้องไม่เก็บระเบียน
สะสมไว้เฉยๆ  
 

ตัวอย่างระเบียนสะสม 

 

ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล (ปพ.8) 
โรงเรียน.......................................  อ าเภอ.................... จังหวัด................................. 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา........................................................... 
*********************** 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัว และ กา ✓ ในช่อง  ให้ครบถ้วน  สมบูรณ์  
             (ข้อมูลเหล่านี้จะเก็บไว้เป็นความลับ) 

1. ประวัติส่วนตัวนักเรียน 

    ช่ือ....................................นามสกุล............................ ช้ัน ม……/….… ช่ือเล่น.................. เลขประจ าตัว.....................      
โทรศัพท.์.........……............เกดิวันท่ี...............เดือน............…...............พ.ศ.......……..........สถานท่ีเกิดบา้นเลขท่ี...............

หมู่ที.่...............บ้าน.........……............ต าบล...............................อ าเภอ.................……........จังหวัด...…………….................. 
อาศัยอยู่กบั.........….... ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน ประมาณ……กโิลเมตร ความสามารถ(พิเศษ).......................………. 
เดินทางมาโรงเรียนโดย   เดิน    รถจักรยาน   รถจักรยานยนต์   รถรับส่ง    อื่น ๆ ( ระบุ)…………..........… 

ช่ือครูที่ปรึกษา1. ...................................…....…......………......... 2. .............................……….............................................. 
ช่ือบิดา.................................................................................อาย.ุ........……..........ปี อาชีพ..............…...…………................. 
ช่ือมารดา..............................................................................อาย.ุ..........……........ปี อาชีพ................……................…....... 
ที่อยู่บิดา/มารดา......................................................................................................……….......โทรศัพท.์........................... 
เป็นบุตรคนท่ี.......…...... ในจ านวนพี่น้องร่วมสายโลหิต..….........คน เป็นชาย....…..............คน  หญิง.................…......คน 

ประกอบอาชีพแล้ว......................คน   อยู่ในความอุปการะของครอบครัว...........................คน 

สถานภาพบิดา  มารดา     อยู่ด้วยกัน      แยกกันอยู่     หย่าร้างกัน     อื่นๆ ระบุ........................................ 

เลขท่ี………….
.  

รูปถ่าย 
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รายได้ของครอบครัว  ตั้งแต่ 27,000 บาทต่อปีขึ้นไป   20,000-26,999 บาทต่อป ี  น้อยกว่า 20,000 บาทต่อปี 
ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนให้คือ...............................................……...เกี่ยวข้องเป็น........................………......................... 
งานอดิเรกของข้าพเจ้า....................................................................................................................................................... 
หน้าท่ีรับผดิชอบภายในบ้านท่ีท านอกเหนือการเรยีนคือ 

    1. ………………………………..…..............................……..….. 2. ................................................……..........................…….. 

2. ด้านเกี่ยวกับสุขภาพ 

    น้ าหนัก...................กโิลกรัม   ส่วนสูง.................ซม.  โรคประจ าตัว .......………......………........................................... 
    โรคที่เคยเป็น ........................................... เมื่อ ปี พ.ศ. ....................... การรักษา.........................……………............... 
    ประวัติอุบัติเหตุ.....................…............... เมื่อ พ.ศ. .................... สถานท่ีเข้ารับการรักษา..........………..................…. 

3. ด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

    ข้าพเจ้ามีเงินใช้ จ่ายในการมาโรงเรียนประมาณวันละ ......................……….......บาท   
    ข้าพเจ้ามีงานพิเศษท าคือ…………………..............………………………..……… รายได้เฉลี่ยวันละ…..….........……..บาท 

    ข้าพเจ้าคิดว่าค่าใช้จ่ายของข้าพเจ้า     มากเกินไป       พอดี         ไม่พอใช้บางครั้ง       น้อยเกินไป 

4. ด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และทางบ้าน 

โรงเรียนของข้าพเจ้า  น่าเรียนมาก  น่าเรียนพอควร  ไม่น่าเรียนเลย 

บรรยากาศในโรงเรียน 
 อบอุ่นมาก  อบอุ่นพอควร  ห่างเหินกัน 

 สามัคคีกัน  ต่างคนต่างอยู ่  แยกกันหลายหมู ่
บรรยากาศของ 
บ้านข้าพเจ้า 

 อบอุ่นมาก  อบอุ่นพอควร  ห่างเหินกัน 

 สามัคคีกัน  ต่างคนต่างอยู ่  ไม่ลงรอยกันท้ังบ้าน 

    สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากให้ครอบครัวของข้าพเจ้าปรับปรุง  คือ 

 1. ...................................................………....................... 2. …………………..……………....................…….…………. 

5. ด้านเกี่ยวกับการเรียน 

ปัจจุบันข้าพเจ้า  เรียนไม่เข้าใจ  เบื่อเรียนบางวิชา  เรียนไม่ทันเพื่อน 

  อยากเลิกเรียน  ต้องการให้เพื่อนช่วย  
ต้องการครูที่เขา้ใจและเป็นท่ี
ปรึกษาได ้

   สาเหตุของปัญหาทางการเรียน เพราะ.........................................………..............................................……….........……. 
  ผลการเรียนเฉลี่ย 

ม . 1   ปีการศึกษา…………………….. ม . 2   ปีการศึกษา…………………….. ม . 3   ปีการศึกษา…………………….. 
เกรดเฉลีย่………………………………. เกรดเฉลีย่………………………………. เกรดเฉลีย่………………………………. 
ม . 4   ปีการศึกษา…………………….. ม . 5   ปีการศึกษา…………………….. ม . 6   ปีการศึกษา…………………….. 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  

เกรดเฉลีย่………….. เกรดเฉลีย่………….. เกรดเฉลีย่………….. เกรดเฉลีย่………….. เกรดเฉลีย่………….. เกรดเฉลีย่………….. 
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6. ด้านเกี่ยวกับมนุษยสมัพันธ์ และบุคลกิภาพ 

    ข้าพเจ้ามีเพื่อนสนิท คือ……………...........…………...................……………..............…………ช้ัน….................…………………. 

เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนข้าพเจ้ามักเปน็  ผู้น า  ผู้ตาม  
ผู้น าบางโอกาสผู้ตาม
บางโอกาส 

ข้าพเจ้าเข้ากับเพื่อนได ้  ง่าย   ค่อนข้างง่าย  ยาก 

เมื่อผู้ใหญ่ใช้งานข้าพเจ้ามักจะ  
ท าด้วยความ
กระตือรือร้น 

 ท าเพราะเลี่ยงไม่ได ้  พยายามหลีกเลีย่ง 

เมื่อมีกิจกรรมกลุ่ม ข้าพเจ้ามักจะ  
ท างานมากกว่า
เพื่อน 

 ท างานเท่ากับเพื่อน  ท างานน้อยกว่าเพื่อน 

7. ด้านเกี่ยวกับสุขภาพจิตและคา่นิยม 

    ข้าพเจ้ารู้สึกว่าโลกนี้       น่าอยู่       ไม่น่าอยู่          ข้าพเจ้ารูส้ึกว่าตัวเอง          มีค่า    ไม่มีค่า 
    ข้าพเจ้าคิดว่าคนที่ดีควรมลีักษณะ……………………………………………………………………………........………………………….. 
    ข้าพเจ้าคิดว่าสังคมที่ดีควรมลีกัษณะ…………………………………………………………….…………………………………………….. 

8. เป้าหมายของชีวิตในอนาคต 

    ข้าพเจ้าอยากประกอบอาชีพ..........................................เพราะ...............................................……………………………... 

9. ปัญหาท่ีข้าพเจ้าก าลังประสบอยู่ในขณะนี ้
9.1  เรื่องครอบครัว 9.6  เรื่องการวางตัวในสังคม 

9.2  เรื่องการเรียน 9.7  เรื่องการใช้เวลาว่าง 
9.3  เรื่องสุขภาพ 9.8  เรื่องการเลือกอาชีพ 

9.4  เรื่องเศรษฐกิจ 9.9  เรื่องการเลือกศึกษาต่อ 

9.5  เรื่องการคบเพื่อน 9.10  เรื่องการปรับตัวเข้ากับครู-อาจารย์ในโรงเรียน 

 

ถ้าต้องการความช่วยเหลือ / ปรึกษา ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลอื / ปรึกษา จาก 

 

 บิดา  มารดา  ครูแนะแนว  ครูที่ปรึกษา  เพื่อน  อื่นๆ (โปรดระบุ)................... 
                   

ลงช่ือ……………………………………..ผู้กรอกข้อมูล 

              (…………………………………….) 
            วันที…่….……..เดือน……..…………………พ.ศ……..……… 
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บทสรุป 

 

 บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นบริการที่ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนในทุกๆด้าน แล้วท าการบันทึกข้อมูล และแปลความหมายข้อมูลต่างๆ อย่างมี
ระบบ จากนั้นน ามาเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระเบียบ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการช่วยเหลือผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริการนี้มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือการรู้จักผู้เรียนอย่างแท้จริงและถูกต้อง 
เพ่ือที่จะส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนเกิดความ           
งอกงามเต็มตามศักยภาพ ส าหรับประเภทของข้อมูลที่ควรเก็บรวบรวม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
ผู้เรียนแสดงออก ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัย หรือคุณลักษณะต่างๆ ของผู้เรียน และข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 
วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนโดยไม่ใช้แบบทดสอบ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถาม การศึกษาจากผลงานของผู้เรียน การท าสังคมมิติ การเยี่ยมบ้าน และการศึกษารายกรณี 
และวิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้ เรียนโดยใช้แบบทดสอบ ได้แก่ แบบทดสอบสติปัญญา 
แบบทดสอบความถนัด แบบทดสอบความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ และแบบทดสอบสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งการจัดข้อมูลให้เป็นระบบสามารถเก็บรวบรวมไว้ในระเบียนสะสม ทั้งนี้ครูหรือ              
ผู้แนะแนวควรท าความเข้าใจหลักการ ขั้นตอน รวมทั้งข้อควรค านึงของแต่ละกลวิธีและเครื่องมือก่อน
แต่ละชนิดที่จะน ามาใช้ด้วย 
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ค าถามท้ายบท 

 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้  โดยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 

 1. จงอธิบายความหมายของบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ทัศนะของท่าน 

 2. บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเกี่ยวข้องอย่างไรกับการช่วยเหลือ
แลพัฒนาผู้เรียน 

 3. เพราะเหตุใดครูหรือผู้แนะแนวจึงต้องศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 4. จงอธิบายหลักการของบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาพอสังเขป 

 5. หากท่านต้องการทราบข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน ท่านควรใช้วิธีการใด เพราะเหตุใดจึง
เลือกวิธีนั้น 

 6. เพราะเหตุใดครูหรือผู้แนะแนวควรบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนด้วยการบันทึกพฤติกรรม
โดยตรงที่เกิดข้ึน 

 7. ครูณิชาจัดท าสังคมมิติกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ทุกสัปดาห์ ท่านคิดว่าควร
ปฏิบัติตามการกระท าของครูณิชาหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 8. ให้ท่านเลือกวิธีการรู้จักผู้เรียนมา 3 วิธี แล้วอธิบายเกี่ยวกับความหมาย จุดมุ่งหมาย 
หลักการ และข้อพึงระวังในแต่ละวิธี 
 9. โจ้เป็นเด็กนักเรียนชายในความดูแลของท่าน โจ้มีพฤติกรรมมาสาย ไม่ตั้งใจเรียน               
ไม่ส่งงาน สัมพันธภาพกับเพ่ือนในห้องไม่ดี จากพฤติกรรมของโจ้ ท่านจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือท า
ความรู้จักโจ้อย่างแท้จริง 
 10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไรกับข้อความที่ว่า “ครูหรือผู้แนะแนวควรใช้แบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาเพื่อการรู้จักผู้เรียนมากที่สุด” 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

บริการสนเทศ 

 

 

 บริการสนเทศ (information service) เป็นบริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้เรียน เพ่ือที่จะได้
เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนในการท าความเข้าใจตนเองและสภาพแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนามากมายเกิดขึ้นในโลก ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสิ่ งจ าเป็นที่จะท าให้บุคคล
สามารถปรับตนเองให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ข้อมูลข่าวสารทางการแนะแนว  
จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักตัดสินใจเลือกแนวทางในการด าเนินชีวิต และใช้ในการปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จึงต้องเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และ          
เพียงพอที่จะให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ โดยการน าเสนอข้อมูล ควรเสนอครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ด้วยเทคนิควิธีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
 

ความหมายของบริการสนเทศ 

 

 ส าหรับความหมายของบริการสนเทศนั้น นักจิตวิทยาการแนะแนวและนักวิชาการได้              
กล่าวไว้หลากหลายน าเสนอได้ดังนี้   
 โฮลลิสและโฮลลิส (Hollis and Hollis, 1965: 273) กล่าวถึงความหมายของบริการสนเทศ
ไว้สรุปได้ว่า คือบริการหนึ่งของงานแนะแนวซึ่งช่วยผู้รับบริการพัฒนาเจตคติ และแผนของตนในด้าน
อาชีพ ด้านการศึกษา และด้านส่วนตัวและสังคม โดยการเสนอข้อมูลและข่าวสารรายละเอียดต่างๆ  ให้
อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการตัดสินใจ  
 มิลเลอร์ (Miller, 1968: 232) ให้ความหมายของบริการสนเทศไว้ สรุปความหมายได้ว่า 
บริการสนเทศท าหน้าที่เสนอแนะและให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยเกี่ยวกับโอกาสทั้งหลาย
ในด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ในโรงเรียน  
 เชิร์ทเซ่อร์ และสโทน (Shertzer and Stone, 1980) ได้ให้ความหมายของบริการสนเทศไว้
สรุปได้ว่า คือบริการซึ่งจัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโอกาสต่างๆ ในด้านการศึกษาอาชีพและ
ส่วนตัว-สังคมให้แก่ผู้เรียน เพ่ือที่ผู้เรียนจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเลือกและการตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นในสังคมซึ่งมีความซับซ้อน  
 เจียรนัย ทรงชัยกุล (2544: 60) กล่าวว่า บริการสนเทศเป็นบริการที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งของ
งานแนะแนว ซึ่งมุ่งช่วยเหลือผู้รับบริการสนเทศด้วยการรวบรวมและให้ข้อสนเทศที่มีคุณภาพ ในด้าน
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การศึกษา อาชีพ และส่วนตัวสังคม เพ่ือให้ผู้รับบริการสนเทศสามารถน าข้อสนเทศไปใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจการวางแผนชีวิต การป้องกันปัญหา และการพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสม            
 พนม ลิ้มอารีย์ (2548: 152) ได้สรุปความหมายของบริการสนเทศว่า หมายถึง บริการจัดหา
และให้ข่าวสารหรือข้อสนเทศแก่ผู้เรียนในเรื่องการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพื่อที่ผู้เรียนจะได้น า
ความรู้ที่ได้รับจากบริการสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข รู้จักและเข้าใจตนเอง  วางแผน เลือกและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับช่องทางและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพของตน  รวมทั้งสามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม  
 นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2554: 208) ได้อธิบายความหมายของบริการสนเทศว่าหมายถึง บริการ
ที่จัดหารวบรวมข่าวสารทั้งทางด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม โดยอาศัยเครื่องมือและวิธีการ
ต่างๆ แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์แจกแจง เพ่ือให้เป็นข้อสนเทศและพร้อมที่จะน าเสนอให้แก่
ผู้เรียนหรือผู้รับบริการด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือที่ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ
สามารถที่จะน ามาประกอบการตัดสินใจได้ด้วยตนเองต่อไป  
 จากความหมายของบริการสนเทศข้างต้น สามารถสรุปความหมายของบริการสนเทศได้ว่า 
บริการสนเทศเป็นบริการที่จัดหา รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และให้บริการข้อมูลทั้งทางด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้ประกอบการตั ดสินใจ 
วางแผนชีวิตและพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสม 

 

ความส าคัญของบริการสนเทศ 

 

 นักแนะแนวและนักการศึกษาล้วนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าบริการสนเทศมีความส าคัญ   

เจียรนัย ทรงชัยกุล (2553: 60) สรุปความส าคัญของบริการสนเทศเป็น 2 ประเด็นตามล าดับ คือ  
 1. ความส าคัญของบริการสนเทศที่มีต่อผู้เรียน ความส าคัญของบริการสนเทศที่มีต่อ
ผู้เรียน พอสรุปสาระส าคัญได้ 4 ประการดังนี้  
    1.1 ช่วยป้องกันปัญหาซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ผู้เรียนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น
เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันและเพียงพออย่างทันต่อเหตุการณ์ เช่น ก าหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน การรับ
ทุนการศึกษา ประกาศรับสมัครเข้าท างาน เป็นต้น รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนไม่สูญเสียโอกาสหรือสิทธิที่พึงมี
พึงได้เพราะขาดข้อมูล   
    1.2 ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นด ้วยวิธีการอันเหมาะสม ซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนยอมรับตนเองได้ตามความเป็นจริงและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น รวมทั้งยังเห็นแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมอีกด้วย  
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  1.3 ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา การประกอบอาชีพ และการ
ครองตัวในสังคม เพ่ือการเตรียมตัวและปฏิบัติตนในเรื่องส าคัญๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม และน ามาซึ่งความสุขความส าเร็จในชีวิต  
  1.4 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจและวางแผนชีวิตในเรื่องส าคัญ
ส าหรับตน ทั้งในด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคมได้อย่างฉลาดและถูกต้องยิ่งขึ้น
โดยอาศัยข้อสนเทศที่เชื่อถือได้ ประกอบกับใช้ความรู้ความสามารถในการตัดสินใจที่ได้ผ่านการฝึกฝน
อบรมมาเป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาตัดสินใจและวางแผนชีวิต       
                
 2. ความส าคัญของบริการสนเทศที่มีต่อความส าเร็จของงานแนะแนว บริการสนเทศเป็น
บริการหนึ่งที่มีความส าคัญในห้าบริการหลักของงานแนะแนวซึ่งได้แก่ บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตาม
และประเมินผล ทั้งนี้เพราะในการด าเนินงานแนะแนวของสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จนั้น บริการ
หลักทั้งห้าดังกล่าวจ าเป็นต้องด าเนินไปอย่างมีระบบ มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนซึ่งกัน   
บริการสนเทศมีความส าคัญต่อความส าเร็จของงานแนะแนว เนื่องจากบริการหลักทั้งห้าของงานแนะ
แนวต้องอาศัยซึ่งกันและกันและมีความสัมพันธ์สนับสนุนกัน ดังนั้นหากขาดบริการสนเทศย่อมเกิด
ปัญหาและอุปสรรคต่อตัวผู้เรียน และต่องานแนะแนว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่สถานศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาจ านวนมากในประเทศไทย ยังมีจ านวนครูแนะแนวในอัตราส่วนที่ไม่เหมาะสมกับจ านวน
ผู้เรียนที่รอรับบริการ ด้วยเหตุนี้บริการสนเทศซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ให้แก่
ผู้เรียน จึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของครูแนะแนวให้มีโอกาสปฏิบัติภาระกิจที่จ าเป็นด้านอ่ืนๆ ของ
งานแนะแนว เช่น บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล เป็นต้น ให้เกิดประสิทธิภาพส าหรับ
ผู้เรียนอย่างทั่วถึงได้อีกด้วย             
 

จุดมุ่งหมายของบริการสนเทศ 

 

 การจัดบริการสนเทศมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญหลายประการ ตามที่ โฮลลิสและโฮลลิส (Hollis 

and Hollis, 1965: 274) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของบริการสนเทศไว้ 6 ประการ ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้ข้อสนเทศแก่ผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และด้าน
ส่วนตัวและสังคม ตลอดจนช่วยผู้รับบริการแต่ละรายระบุทางเลือกต่างๆ ที่เหมาะสมส าหรับเขา 
 2. เพ่ือให้มีข้อสนเทศเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มที่น่าจะเป็นใน
อนาคตไว้ให้บริการ 
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 3. เพ่ือเอ้ืออ านวยให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจตนเองตามความเป็นจริงในปัจจุบัน และเข้าใจ
ถึงการปรับตัวของเขาซึ่งจะเปลี่ยนแปลงโอกาสต่างๆ ที่เปิดให้ โดยจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ
ปรารถนาที่หมั่นประเมินทางเลือกต่างๆ ของตนอยู่เสมอ 

 4. เพ่ือให้ข้อสนเทศอย่างเพียงพอแก่ผู้รับบริการ ส าหรับการตัดสินใจเลือกในขณะนั้น และ
การพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในอนาคต 

 5. เพ่ือจัดหา และให้ข้อสนเทศแก่ผู้รับบริการอย่างสอดคล้องกับวุฒิภาวะและระดับ
การศึกษาของเขา 
 6. เพ่ือช่วยผู้รับบริการให้ได้รับข้อสนเทศซึ่งจ าเป็นส าหรับการเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับตนเอง 
และสิ่งแวดล้อมของเขา 
 นอกจากนี้ เจษฎา บุญมาโฮม (2558: 121) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดบริการ
สนเทศ ไว้ดังนี้ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับข่าวสาร เรื่องราวต่างๆ ที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อตนเอง  
 2. เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแหล่งค้นคว้าข้อสนเทศที่จะน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้าน
ต่างๆ 

 3. เพื่อให้ข้อสนเทศที่ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ต่อผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 4. เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พิจารณาโอกาสและทางเลือกต่างๆ  ทางการศึกษา
และอาชีพ  
 5. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติติที่ดีต่อการศึกษา อาชีพ และมีมนุษยสัมพันธ์ท าให้บุคคลมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานที่ดีต่อการด าเนินชีวิต  
 6. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีนิสัยในการท างานที่ดี   
 จากรายละเอียดข้างต้น พอจะสรุปได้ว่าบริการสนเทศมีความส าคัญส าหรับผู้เรียน ดังนั้นครู
หรือผู้แนะแนว รวมถึงผู้รับผิดชอบในการให้บริการสนเทศจึงควรมีความเข้าใจ และตระหนักใน
ความส าคัญของบริการสนเทศ และจุดมุ่งหมายของบริการสนเทศ เพ่ือเป็นรากฐานในการจัดบริการ
สนเทศให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 

หลักการของบริการสนเทศ 

 

 การจัดบริการสนเทศให้ประสบความส าเร็จนั้น ผู้จัดบริการสนเทศควรยึดถือหลักการส าคัญ 
ดังนี้    
 1. บริการสนเทศเป็นกระบวนการต่อเนื่ อง  โดยการให้ข้อสนเทศแก่ผู้ เรียนตั้ งแต่
ระดับประถมซึ่ งเป็นการสนเทศให้ เด็กดูทั่ วๆ  ไปอย่างกว้างๆ ก่อน ไปจนถึงระดับมัธยมและ
ระดับอุดมศึกษาในที่สุดส าหรับระดับสูงขึ้นๆ ข้อมูลก็จะเพ่ิมลักษณะความเฉพาะเจาะจงและมี
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รายละเอียดเพ่ิมขึ้น ฉะนั้นในระดับเด็กจึงเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา ต่องานแต่ละแขนง
และต่อสังคมรอบๆ ตัวเด็ก พอถึงพัฒนาการวัยที่สูงขึ้น ผู้เรียนจะได้เลือกโอกาสที่เหมาะสมกับตนได้
อย่างถูกต้อง  
 2. บริการสนเทศเป็นบริการที่ส าคัญยิ่งในการแนะแนวผู้เรียน ทั้งระดับประถมและมัธยม
เนื่องจากเป็นผู้ที่ก าลังมีปัญหาทางด้านการเรียน อาชีพ และสังคมรออยู่เป็นขั้นๆ เมื่อเผชิญปัญหาระดับ
หนึ่งแล้วก็จะต้องไปเผชิญปัญหาระดับต่อไปอีก ครูหรือผู้แนะแนวมีหน้าที่จะต้องให้การสนเทศอย่าง
กระจ่างชัด โดยให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงปัญหาของตนแต่ละขั้นรู้ถึงโอกาสที่ตนมีอยู่  และช่วยให้ผู้เรียนรู้จัก
จัดการกับอนาคตของตนอย่างมีความหมาย              
 3. บริการสนเทศไม่ใช่เป็นบริการที่ครูหรือผู้แนะแนวรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว แต่ผู้เรียนที่มา
รับบริการมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการศึกษาข้อสนเทศด้วยตนเอง เพ่ือที่จะได้ตัดสินใจเลือกโอกาสของ
ตนได้อย่างถูกต้อง    
 4. ควรให้ผู้เรียนที่มารับบริการสนเทศส ารวจตนเองเสียก่อนในด้านบุคลิกภาพ ความสนใจ 
แรงจูงใจ สติปัญญา และความสามารถ แล้วน าลักษณะต่างๆ ของผู้เรียนมาสัมพันธ์กับข้อสนเทศที่
ผู้เรียนได้รับ ข้อสนเทศต่างๆ จะมีความหมายต่อผู้เรียนก็ต่อเมื่อมีส่วนสัมพันธ์กับตัวผู้เรียนได้เท่านั้น         
 5. การให้บริการสนเทศ ผู้ให้บริการต้องกระท าด้วยความพร้อมและจริงใจ ด้วยความเอาใจ
ใส่สนใจในการปฏิกิริยาทางอารมณ์และทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อข้อสนเทศนั้นๆ ด้วยมิใช่เป็นการแจก
ข้อสนเทศอย่างเดียว และสิ่งที่ส าคัญผู้ให้บริการจะต้องมีเวลาที่ให้โอกาสผู้เรียนเข้าพบเพ่ือสอบถาม              
ข้อสงสัยหรือสอบหารายละเอียดที่ผู้เรียนต้องการมากข้ึน 

 6. ผู้ที่จะท าหน้าที่รับผิดชอบในบริการสนเทศในสถานศึกษาต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ
ในวิธีการสนเทศเป็นอย่างดี การบริการจึงจะได้ผล เมื่อใดที่ฝ่ายแนะแนวต้องการความเชื่อร่วมมือจาก
ฝ่ายอ่ืนในการช่วยเรื่องการสนเทศนี้ ทางฝ่ายแนะแนวก็ควรจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคคลเหล่านั้น
เสียก่อน         
 7. ควรมีการประเมินผลบริการสนเทศที่ได้จัดให้แก่ผู้เรียนไปแล้วว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด
วิธีการให้ข้อสนเทศ เช่นเดียวกันก็ต้องประเมินผลดูว่าประสิทธิภาพในการท าให้ผู้เรียนได้รับข้อสนเทศ
หรือไม่เพียงใด     
 8. ผู้ให้ข้อสนเทศต้องมีความกระตือรือร้น และใฝ่รู้ สนใจเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์ของโลก ต้องหาข้อสังเกตที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ    
 จากการน าเสนอหลักการจัดบริการสนเทศข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดบริการสนเทศที่ดีมี 
ประสิทธิภาพมีหลักการส าคัญ คือ จัดบริการสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของ
ผู้เรียน โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบ ผ่านวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบริการ 
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ขอบข่ายของบริการสนเทศ 

 

 ขอบข่ายของบริการสนเทศ โดยทั่วไปมักนิยมให้บริการสนเทศแก่ผู้เรียนแบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ  
 1. บริการสนเทศด้านการศึกษา  
     บริการสนเทศด้านการศึกษา คือ บริการที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านการศึกษาแก่
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้และน าไปใช้ประโยชน์ต่อการเลือก การ
วางแผนการศึกษา และการตัดสินใจซึ่ง เกี่ยวข้องกับการศึกษาของผู้ เรียน รวมทั้งการให้ความรู้
ประสบการณ์ และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาในช่วงปัจจุบันและอนาคต วิธีการศึกษา              
เล่าเรียนให้ประสบผลส าเร็จ ทุนการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ
แนวทางการศึกษาต่อ การฝึกอบรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต แนวทางการลงทะเบียนการถอนหรือ
ยกเลิกรายวิชา ข้อดีและข้อเสียในการศึกษาเล่าเรียนในแต่ละสาขาอาชีพ เป็นต้น   
     ดังนั้น ข้อสนเทศด้านการศึกษาท่ีควรจัดให้แก่ผู้เรียนประกอบด้วย  
     - ระเบียบกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของสถานศึกษา  
     - หลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างของ
หลักสูตร รายวิชา แผนการเรียน การวัดและการประเมินผล การส าเร็จการศึกษา  
     - บริการต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดให้ เช่น บริการอนามัย บริการส านักวิทยบริการ แหล่ง
การเรียนรู้ บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการซ่อมเสริม บริการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา บริการอาหาร
กลางวัน บริการแนะแนว เป็นต้น  
     - กิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
ทางสังคม กิจกรรมร่วมหลักสูตร กิจกรรมเสริมประสบการณ์ชีวิต เป็นต้น  
     - ลักษณะของสถานศึกษา ข้อก าหนด กฎเกณฑ์ และคุณสมบัติในการศึกษาต่อใน
สถาบันต่างๆ เช่น สถานที่ตั้ง สาขาที่เปิดสอน วิธีการเข้าศึกษา ค่าใช้จ่าย เป็นต้น   
     - องค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ ได้แก่ ความสามารถทางการ
เรียน ความถนัด นิสัย ความสนใจ ทิศทางและแนวโน้มการประกอบอาชีพ รายได้ของอาชีพ เป็นต้น  
     - วิธีการเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารตนเอง เทคนิคการอ่านหนังสือ
และการจดบันทึก การค้นหารูปแบบการเรียนรู้ การควบคุมตนเอง การแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ เป็นต้น   
     
 2. บริการสนเทศด้านอาชีพ  
     บริการสนเทศด้านอาชีพ คือ บริการที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาชีพ สามารถใช้ข้อสนเทศซึ่งเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์
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ประกอบการพิจารณาเลือก และตัดสินใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกแผนการเรียนซึ่งสัมพันธ์กับการ
วางแผนอาชีพ และการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่โลกของการท างานต่อไปในอนาคต 

     ดังนั้น ข้อสนเทศด้านอาชีพท่ีควรจัดให้แก่ผู้เรียนประกอบด้วย  
     - การวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการประกอบอาชีพ 

     - ลักษณะ ความส าคัญ และเจตคติต่ออาชีพต่างๆ  
     - รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ ได้แก่ คุณสมบัติส่วนตัว คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง วิธีการ
คัดเลือกคนเข้าท างาน ลักษณะของการท างาน สถานที่ของการท างาน ความม่ันคงในการท างาน รายได้
ความต้องการของตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของงาน สวัสดิการ เป็นต้น  
     - การเตรียมตนเองเขา้สู่งาน การเขียนใบสมัครงาน  
     - มาตรฐานและกฎระเบียบทางอาชีพ   
     - วิธีการสร้างงาน และการประกอบอาชีพอิสระ 

 

 3. บริการสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม  
     บริการสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม คือ บริการที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนกับ
บุคคลอ่ืนในสังคม และรู้จักวิธีพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนในด้านต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

     ดังนั้น ข้อสนเทศด้านส่วนตัวและสังคมที่ควรจัดให้แก่ผู้เรียนประกอบด้วย    
     - การรู้จักตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ ระดับเชาว์ปัญญา ความสามารถ ความสนใจ ความ
ถนัด ความต้องการ ตลอดจนนิสัยใจคอ เป็นต้น  
     - วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนเพศเดียวกันและต่างเทศ  
     - การเข้าใจในบทบาทของเพศชายและเพศหญิง  
     - การเข้าใจพฤติกรรม ลักษณะนิสัยใจคอ คุณลักษณะ และความต้องการของผู้อ่ืน
ตลอดจนความแตกต่างระหว่างบุคคล  
     - การปรับตัว การยอมรับ และเข้าใจตนเอง สภาพแวดล้อม ครอบครัว สถานศึกษาและ
สังคม  
     - การยอมรับตนเองและผู้อ่ืน อันได้แก่ ความกดดันของกลุ่มเพ่ือน ความคาดหวังของ
บิดามารดา เป็นต้น 

     - วางตนให้เหมาะสมกับมารยาท กาลเทศะ การพัฒนาบุคลิกภาพ  
     - การรู้เท่าทันตนเองและสังคม ทักษะชีวิต  
     - วิธีการเข้าสังคม การวางแผนทางการเงิน การใช้เวลาว่าง การใช้ชีวิต  
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หลักการรวบรวมและคัดเลือกข้อสนเทศ 

 

 การรวบรวมข้อสนเทศจะต้องท าอย่างต่อเนื่อง และมีการวางแผนวางหน้า โดยมีข้อควร
ปฏิบัติดังนี้    
 1. ควรเป็นข้อสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันสมัย  
 2. ควรเป็นข้อสนเทศที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม  
 3. บุคลากรหลายๆ ฝ่ายช่วยกันรวบรวม เช่น ครูแนะแนว บรรณารักษ์ ครูประจ าวิชาและ
ผู้เรียน  
 4. ควรรวบรวมข้อสนเทศตลอดปีการศึกษา รวมทั้งในโอกาสส าคัญๆ เช่น วันนัดพบแรงงาน
งานศิลปหัตถกรรม งานนิทรรศการการแนะแนว เป็นต้น  
 5. วิธีรวบรวมอาจเป็นได้ทั้งการจัดซื้อ การขอยืม และการจัดขึ้น กรณีที่ใช้วิธีขอบริจาคอาจ
ขอบริจาคจากหน่วยงานของราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์การต่างประเทศ เป็นต้น   
 จะเห็นได้ว่า ข้อสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์มีจ านวนมาก ซึ่งข้อสนเทศเหล่านั้นสามารถส่งผล
ต่อผู้เรียนและสังคมในทางสร้างสรรค์ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในทางลบได้เช่นกัน ดังนั้น ครูหรือ          
ผู้แนะแนวจึงควรคัดเลือกข้อสนเทศที่เหมาะสมกับผู้เรียน การคัดเลือกข้อสนเทศที่ดีมีหลักการดังนี้  
 1. เป็นข้อสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นที่สนใจของผู้เรียน  
 2. เป็นข้อสนเทศที่เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและระดับความรู้ของผู้เรียน  
 3. เป็นข้อสนเทศที่มีความเท่ียงตรง  
 4. เป็นข้อสนเทศที่มีความทันสมัย  
 5. เป็นข้อสนเทศที่คุ้มค่ากับราคา และความสามารถในการจัดหา  
 6. เป็นข้อสนเทศที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  
 

รูปแบบการให้ข้อสนเทศ  

 

 ในการให้ข้อสนเทศแก่ผู้เรียน โดยทั่วไปนิยมปฏิบัติกัน 2 วิธีคือ (เจษฎา บุญมาโฮม, 2558: 

126-128) 

 1. การให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคล  
     การให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคลเป็นกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้รับข้อสนเทศ
ข่าวสารเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยจัดให้แก่ผู้เรียนแต่ละบุคคลตรงตามความต้องการหรือความ
จ าเป็น เพ่ือผู้เรียนจะได้น าข้อสนเทศที่ได้รับไปใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาตลอดจนวางแผน



95 

ชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคลไม่มีลักษณะเฉพาะ
ตายตัวขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการให้ข้อสนเทศ บางครั้งนิยมให้ข้อสนเทศในการให้การปรึกษา             
     ประเด็นส าคัญประการหนึ่งที่ครูหรือผู้แนะแนวพึงระวังในการให้ข้อสนเทศเป็น
รายบุคคลก็คือ ส่วนใหญ่มักจะนิยมปฏิบัติในรูปแบบของการสอน ในบางครั้งครูหรือผู้แนะแนวอาจจะ
ตัดสินใจหรือให้ข้อมูลตามที่ตนเองคิดว่าควรจะเป็น การปฏิบัติเช่นนี้จะท าให้ผู้เรียนไม่ได้รับข้อสนเทศที่
เหมาะสม ตรงกับความต้องการที่แท้จริง สิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือ ควรให้ข้อสนเทศแก่ผู้เรียนอย่างเป็นธรรม
และเท่ียงตรงที่สุด อีกท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการค้นหาและจัดการข้อสนเทศด้วยตนเอง  
  ลักษณะของข้อสนเทศที่ควรให้เป็นรายบุคคล การจัดข้อสนเทศให้แก่ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลนั้น ควรศึกษาความต้องการหรือความจ าเป็นที่แท้จริงของผู้เรียน มีความเฉพาะเจาะจง
มากกว่าการให้ข้อสนเทศเป็นกลุ่ม เช่น ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง
ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสายศิลปศาสตร์ การให้ข้อสนเทศด้านศิลปศาสตร์จึงอาจไม่จ าเป็น
ส าหรับผู้เรียนทั้งชั้นเรียน แต่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อสายศิลปศาสตร์เท่านั้น บางครั้ง
ข้อมูลที่จะให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคลอาจเป็นความรับเฉพาะบุคคล             
  ข้อดีของการให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคล  
  1) การให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคลจะท าให้ผู้เรียนได้รับข้อสนเทศที่ตรงกับความ
ต้องการของตนเองมากที่สุด  
  2) การให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคลจะเอ้ือประโยชน์ให้ครูแนะแนวได้รู้จักและสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียน  
  3) ข้อสนเทศที่จัดให้แก่ผู้ เรียนเป็นรายบุคคลจะมีเนื้อหาสาระที่ เฉพาะเจาะจง            

เชิงลึก ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้เรียนแต่ละคนอย่างแท้จริง   
  ข้อจ ากัดของการให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคล การให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคลมี
ข้อจ ากัดดังนี้   
  1) การให้ข้อสนเทศรูปแบบนี้เป็นการให้ข้อสนเทศเฉพาะบุคคล จึงใช้ระยะเวลานาน 

ท าให้เสียเวลา อีกท้ังหากผู้เรียนมีจ านวนมากอาจเกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน 

  2) การให้ข้อสนเทศรายบุคคลอาจจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก 

  3) ในสถานการณ์จริง การให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคลปฏิบัติได้ยาก เนื่องจากผู้เรียนใน
สถานศึกษามีจ านวนมาก ทั้งมีความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงเป็นการยากที่ครูหรือผู้แนะแนวจะ
สามารถให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคลได้อย่างทั่วถึงและตรงความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน  
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  2. การให้ข้อสนเทศเป็นกลุ่ม  
     การให้ข้อสนเทศเป็นกลุ่มเป็นกระบวนการให้ข้อสนเทศแก่ผู้เรียนพร้อมกันหลายคน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ข้อสนเทศที่มีประโยชน์ โดยผู้เรียนนั้นมีลักษณะความต้องการหรือมีปัญหา
คล้ายคลึงกัน จ าเป็นต้องได้รับข้อสนเทศเหมือนกัน หรือเป็นข้อมูลเร่งด่วนที่ผู้เรียนทุกคนควรทราบ
สถานศึกษาส่วนใหญ่นิยมจัดบริการให้ข้อสนเทศแก่ผู้เรียนเป็นกลุ่ม  เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวก
รวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ การให้ข้อสนเทศเป็นกลุ่มที่รู้จักกันดีคือ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
แนะแนวในชั้นเรียน กิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นต้น          
      ลักษณะของข้อสนเทศที่ควรให้เป็นกลุ่ม ลักษณะข้อสนเทศที่นิยมจัดให้แก่ผู้เรียนเป็น
กลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวทั่วไปที่ผู้เรียนทุกคนต้องทราบ เรื่องราวจ าเป็นเร่งด่วน เนื้อหาในภาพกว้าง
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกที่เหมาะสมกับตนเองต่อไป เช่น วิธีการเตรียมสอบ 
มารยาททางสังคม การปรับตัว อาชีพในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นต้น      
      ข้อดีของการให้ข้อสนเทศเป็นกลุ่ม การให้ข้อสนเทศเป็นกลุ่มมีข้อดีดังนี้ 
  1) ประหยัดเวลา งบประมาณ และแรงงาน 

  2) เป็นการจัดบริการให้ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีโอกาสให้เข้ารับข้อมูลจ านวนมาก 

  3) ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และความจ าเป็นเร่งด่วน 

  4) เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้เรียนกับผู้เรียน  และผู้เรียนกับครู ท าให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งจะเอ้ือต่อการจัดบริการแนะแนวอ่ืนๆ โดยเฉพาะบริการให้การปรึกษา 
  5) การให้ข้อสนเทศรูปแบบนี้มักเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 

โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง  
  6) การจัดบริการลักษณะนี้ จะช่วยกระตุ้ น  และส่ งเสริม ให้ ผู้ เรียนใช้ บริการ            

แนะแนวมากขึ้นไมเ่ฉพาะผู้ที่มีปัญหาเท่านั้น   
  ข้อจ ากัดของการให้ข้อสนเทศเป็นกลุ่ม  
  1) ข้อสนเทศบางอย่างไม่สามารถจัดให้เป็นกลุ่มได้ เนื่องจากเป็นความลับ เช่น ปัญหา
ทางอารมณ ์ปัญหาครอบครัว เป็นต้น 

  2) การจัดบริการลักษณะนี้อาจท าให้ผู้เรียนได้รับข้อสนเทศไม่ทั่วถึง และไม่สอดคล้อง
กับความต้องการที่แท้จริง เนื่องจากมีผู้เรียนจ านวนมาก  
  3) การให้ข้อสนเทศเป็นกลุ่มบางครั้งด าเนินการได้ยาก เนื่องจากผู้เรียนเป็นกลุ่มใหญ่มี
ความแตกต่างกัน ลักษณะของกิจกรรมและสื่ออาจไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ เกิดการเรียนรู้ได้
อย่างแท้จริง อีกท ั้งเป็นการยากท่ีจะท าให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้พร้อมเพรียงกัน               
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วิธีการจัดบริการสนเทศ 

 

 สถานศึกษานิยมจัดบริการสนเทศแก่ผู้เรียนในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแตกต่างไปตาม
จุดมุ่งหมายและบริบทของสถานศึกษานั้น อย่างไรก็ตาม วิธีการจัดบริการสนเทศโดยทั่วไปมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน น าเสนอได้ดังนี้ 
 

 1. การปฐมนิเทศ  
     การปฐมนิเทศ (orientation) เป็นกิจกรรมที่ทุกสถานศึกษาต้องด าเนินการ เพราะเป็น
กิจกรรมส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหรือการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในภาพรวมอย่างละเอียด จึงนิยมจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ทุกครั้งที่เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ 
     ความหมายของการปฐมนิเทศ กิจกรรมปฐมนิเทศ หมายถึง กิจกรรมที่สถานศึกษา             
จัดขึ้นเพ่ือให้ข้อสนเทศแก่ผู้เรียนที่เข้าศึกษาใหม่ หรือผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือช่วย
ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษาหรือกิจกรรมโครงการที่ เข้าร่วม ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและสิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยที่กิจกรรมนี้จะ
ด าเนินการก่อนที่ผู้เรียนจะเริ่มเข้าศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรม   
      จุดมุ่งหมายของการปฐมนิเทศ  
  1) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักและมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรม สถานที่ต่างๆ 
บุคลากร และเพ่ือนในสถานศึกษาหรือโครงการนั้นๆ 

  2) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบ หลักการ วิธีการ หรือสิ่งต่างๆ 
ที่ควรจะทราบ เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
  3) เพ่ือสร้างความประทับใจแรกพบ  ท าให้ผู้ เรียนรู้สึกอบอุ่น  มี เจตคติที่ ดีต่อ
สถานศึกษาหรือโครงการนั้นๆ 

  4) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาได้ อย่างรวดเร็ว
ขึ้น สามารถวางแผนการด าเนินชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม    
  จากจุดมุ่งหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดการปฐมนิเทศ
ให้กับผู้เรียนคือช่วงเปิดเทอมใหม่ เพ่ือจะได้ให้ผู้เรียนมีข้อมูลเตรียมไว้ส าหรับการปรับตัว การตัดสินใจ 
และการวางแผนในอนาคต รวมถึงเกิดความรู้สึกประทับใจในสถานที่เรียนใหม่ ส่วนในด้านของการ
ด าเนินการจัดการปฐมนิเทศนั้นจะต้องมีการเตรียมการอย่างดี เพ่ือให้เกิดผลบรรลุตามจุดมุ่งหมาย 

  หลักการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เนื่องจากการปฐมนิเทศเป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษาหรือโครงการที่จัดขึ้น ส่วนใหญ่สถานศึกษาจะนิยม
จัดการปฐมนิเทศก่อนเริ่มศึกษาเล่าเรียนหรือก่อนเข้าร่วมโครงการ ด้วยการประชุมชี้แจงบางครั้งอาจมี
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การแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือฝึกปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจ ดังนั้นการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศจึงควรยึดหลักการ
ดังนี้   
  1) ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ หากไม่สามารถเข้าปฐมนิเทศได้ต้อง
ด าเนินการปฐมนิเทศเป็นรายบุคคลภายหลัง นอกจากนี้ยังต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักว่าการเข้ารับ
การปฐมนิเทศมีประโยชน์ เพราะเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

  2) การน าเสนอข้อสนเทศในการประถมนิเทศนั้น ควรน าเสนอรายละเอียดให้ครบถ้วน
เป็นรูปธรรม สะดวกต่อความเข้าใจ ไม่นานเกินไป และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

  3) การปฐมนิเทศมีความส าคัญต่อผู้เรียนมาก ดังนั้นผู้จัดการปฐมนิเทศต้องเตรียมการ
อย่างดี เพ่ือให้การปฐมนิเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างการปฐมนิเทศ 

ที่มา: http://www.dansai.ac.th  

 

 2. การปัจฉิมนิเทศ 

     การปัจฉิมนิเทศ (last orientation) เป็นกิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียนที่จะ
ส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้ข้อสนเทศแก่ผู้เรียนเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของผู้เรียน           
เมื่อออกจากสถานศึกษาไปแล้ว ท าให้เกิดความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นในการออกไปเผชิญกับสังคม
ภายนอก 
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       ความหมายของการปัจฉิมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นก่อน
ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาหรือเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวน
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม เนื้อหาที่เรียนรู้ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะส าเร็จการศึกษา 

หรือเป็นการสรุปบทเรียนจากการจัดกิจกรรมโครงการ  

       จุดมุ่งหมายของการปัจฉิมนิเทศ    
  1) เพ่ือให้ผู้เรียนที่จะส าเร็จการศึกษาหรือส าเร็จกิจกรรมโครงการได้ทราบรายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาต่อ หรืออ่ืนๆ ตามลักษณะของกิจกรรมโครงการ 

  2) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา รู้สึกอบอุ่นมั่นใจในการส าเร็จการศึกษา 
เกิดความรักและผูกพันต่อสถานศึกษา 
  3) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม และรับข้อสนเทศที่มีประโยชน์ก่อนจะศึกษาต่อหรือ
ด าเนินชีวิตต่อไป 

  4) เพ่ือทราบความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อสถานศึกษาและกิจกรรม
โครงการที่จัดขึ้น จะได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

  5) เพ่ือให้ผู้เรียนทราบถึงการติดต่อกับสถานศึกษาเมื่อจ าเป็น เพ่ือผลประโยชน์ของ
ผู้เรียนเอง เช่น การขอรับใบประกาศนียบัตร ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และหลักฐานแสดง           
วุฒิการศึกษา (ปพ.2) เป็นต้น         
  หลักการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ            
  1) ส่วนใหญ่แล้วการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศมักด าเนินการในลักษณะของโครงการ โดย
ความร่วมมือของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ดังนั้น การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศควรมีการเตรียมความ
พร้อมและวางแผนการจัดงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาก
ที่สุด 

  2) ลักษณะการจัดกิจกรรมที่นิยมใช้ในสถานศึกษา มักเป็นการเชิญศิษย์เก่าที่ประสบ
ความส าเร็จ วิทยากรจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในมาให้ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน บางครั้งอาจมีการจัดนิทรรศการ และการจ่ายเอกสารต่างๆ แก่ผู้เรียน      
  3) ข้อสนเทศที่ควรน ามาจัดกิจกรรมประชุมนิเทศให้แก่ผู้เรียน ได้แก่ ข้อคิดและโอวาท
จากคณะครู แนวทางการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ วิธีการหางาน การสอบสัมภาษณ์ วิธีการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ การด าเนินชีวิต มนุษยสัมพันธ์ การวางเป้าหมายชีวิต เป็นต้น  
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ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างการปัจฉิมนิเทศ 

ที่มา: https://krupaga.wordpress.com/2015/02/  

 

 3. กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 

     กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (guidance class) หรือกิจกรรมส ารวจ เป็นวิธีการให้  
ข้อสนเทศแก่ผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยเน้นด้านการจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในชีวิต
ซึ่งเน้นการรู้จักตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ด้วย เพราะ
กิจกรรมแนะแนวไม่มีหน่วยการเรียน ดังนั้น ครูหรือผู้แนะแนวจะต้องใช้เทคนิคและศิลปะในการจัด
กิจกรรมอย่างสูง และจะต้องเตรียมการล่วงหน้าเป็นอย่างดี 
       ความหมายของกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน หมายถึง 
การจัดบริการสนเทศเป็นกลุ่มรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดในคาบกิจกรรมแนะแนวที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนนอกจากจะน าเสนอข้อสนเทศทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม           
ที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนซึ่งเป็นบริการสนเทศแล้ว ยังเป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวต่างๆ ตามบริการ             
ทั้ง 5 บริการของการแนะแนวด้วย           
       จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน    
  1) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับมวลประสบการณ์ และการพัฒนาตนตามโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 อย่างครบถ้วน 

  2) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองและผู้อ่ืนตามความเป็นจริง 
  3) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับข้อสนเทศที่มีประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและ
สังคม สามารถน ามาใช้วางแผนตัดสินใจในการด าเนินชีวิต  
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  4) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติพัฒนาตนในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพความ
ฉลาดทางอารมณ ์การเรียน การสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น 

  5) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับบริการต่างๆ ของการแนะแนว เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ของ
ตนเอง 
  6) เพ่ือให้ครูแนะแนวได้รู้จัก  เข้าใจ  และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน            
  หลักการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน  
  1) การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนมีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงต้อง
มีผู้รับผิดชอบชัดเจน จัดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้ปรากฏในตารางเรียน 

  2) กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนไม่ใช่การมุ่งเน้นการสอนเนื้อหาวิชาการ แต่เป็นการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับข้อสนเทศและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์  ดังนั้น ผู้รับผิดชอบการจัด
กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ควรมีความรู้ ความเข้าใจ มีความช านาญในการกิจกรรม รวมทั้งตระหนัก
ถึงความส าคัญของกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 

  3) การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนต้องยึดหลักการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สอดคล้องกับพัฒนาการความต้องการ และความจ าเป็นของผู้เรียน มีขอบข่ายเนื้อหาครอบคลุม
ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

  4) การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างเป็น
รูปธรรม ในลักษณะแผนการจัดกิจกรรม โดยอิงหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งต้องมีการ
วางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระยะยาวเป็นภาคเรียนและปีการศึกษาด้วย 

  5) การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนควรหลีกเลี่ยงการสอนหรือบรรยาย แต่ควรจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แสดงออก ฝึกปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด 
ทั้งยังต้องสร้างบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง  
  6) การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนควรก าหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ ความคิดรวบ
ยอด วิธีการจัดกิจกรรม สื่อ และการประเมินผลให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนเพ่ิมขึ้น จึงขอ
น าเสนอแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของวิภารัตน์ หินเธาว์ 
โรงเรียนท่าพระวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดังนี้ (อ้างถึงใน เจษฎา บุญมาโฮม, 2558: 148-149)                    
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แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมที่ 4 การแสวงหาและใช้ข้อมูลสนเทศ      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ก้าวใหม่ ก้าวไป 

กิจกรรมเรื่อง  ก้าวใหม่ ก้าวไป        ระดับชั้น  ม.6   จ านวน  1 คาบ 

--------------------------------------------------------------------------------- 

สาระส าคัญ 

 การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบัน อุดมศึกษาระบบกลาง (Central University 

Admission System: CUAS) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น
องค์กรของรัฐท าหน้าที่จัดระบบการทดสอบ โดยใช้เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลมาตรฐานการจัด
การศึกษาด้านผู้เรียนเป็น 2 ระบบ คือ แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary 

National Education Test: O-NET) และแบบทดสอบการศึ กษาแห่ งชาติ ขั้ น สู ง (Advanced 

National Education Test: A-NET) ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ ผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตนในการสมัครและด าเนินการสมัครให้ถูกต้อง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพ่ื อให้ ผู้ เรี ยนมีความรู้ความ เข้ าใจเกี่ ยวกับการรับสมั ครบุ ค คลเข้ าศึกษาต่ อใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกระบบกลาง 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการคัดเลือกระบบกลาง 
 2. สาระส าคัญของการจัดสอบ O-NET และ A-NET 

 3. ข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการสมัครสอบ O-NET และ A-NET 

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม) 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (การสร้างประสบการณ์) 
 1. ครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 3-5 คน สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการรับ
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกระบบใหม่ 
 2. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายซักถามว่าได้ติดตามข่าวมากน้อยเพียงใด สุ่มตัวแทนผู้เรียน 2-3 
กลุ่ม ตอบค าถามว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกระบบใหม่อย่างไรบ้าง เพ่ือเชื่อมโยง
ค าตอบของผู้เรียนเข้าสู่กิจกรรม 
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 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (การสะท้อนความคิดและอภิปราย) 
 1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้เรื่อง “Admission...ฉันต้องรู้” หลังจากนั้นพูดคุย 
แลกเปลี่ยน คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการ
คัดเลือกระบบใหม่ ในประเด็นต่างๆ เช่น เกณฑ์การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการสมัคร แล้ว
ท าใบกจิกรรมเรื่อง “Admission...ฉันต้องรู้” 

 2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ Mind Mapping จากใบกิจกรรม โดยการติดตามผนังห้องและ
ให้เพ่ือนๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของแต่ละกลุ่ม 

 3. ผู้เรียนเลือกผลงานที่คิดว่าดีที่สุด พร้อมทั้งให้เหตุผลที่เลือกผลงานนั้น 

 ขั้นสรุป (การสร้างความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด) 
 1. ครูและผู้ เรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาใน
สถาบันการศึกษาในระบบกลาง 
 2. ผู้เรียนศึกษาเอกสารเพ่ิมเติมเรื่องถาม-ตอบเกี่ยวกับ Admission และผู้เรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตารางการสอบ ค่าน้ าหนักคะแนนต่างๆ แนวทางการปฏิบัติจากเว็บไซต์ 
www.cuas.or.th, www.ntthailand.com และ www.entrance.mis.mua.go.th เป็นต้น 

 

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้เรื่อง “Admission...ฉันต้องรู้” 

 2. เอกสารเพิ่มเติมเรื่องถาม-ตอบเกี่ยวกับ Admission 

 3. ใบกิจกรรม เรื่อง “Admission...ฉันต้องรู้” 

 4. อินเทอร์เน็ต 

 

การวัดและประเมินผล 

 1. วัดความรู้ ความเข้าใจ จากการตรวจใบกิจกรรม 

 2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
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ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 

ที่มา: http://www.mattayom31.go.th  

 

 4. กิจกรรมโฮมรูม 

     กิจกรรมโฮมรูม (home room activities) เป็นวิธีการจัดกิจกรรมแนะแนวในห้องเรียน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน โดยจัดให้มีลักษณะบรรยากาศเหมือนบ้าน คือท าให้ผู้เรียนเกิดความรัก
และมีความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน รวมถึงคุ้นเคยกับครูประหนึ่งสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน เป็นการให้
ข้อสนเทศเป็นกลุ่มในแต่ละห้องเรียน เพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้ เรียนในด้านต่างๆ เช่น ช่วยผู้ เรียน              
รู้แนวทางในการศึกษาต่อ รู้วิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ รู้จักโลกกว้างทางอาชีพ รู้จักปรับตัวที่จะอยู่ใน
สังคม รู้จักวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การมีระเบียบวินัย และลักษณะนิสัยต่างๆ เป็นต้น       
      ความหมายของกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม หมายถึง กิจกรรมที่ก าหนดให้ครูหรือ
ผู้แนะแนวที่ได้รับหารแต่งตั้งให้เป็นครู/อาจารย์โฮมรูม ได้เข้าไปพบปะกับผู้เรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งถูก
ก าหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของตน ณ ห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่งเป็นประจ าตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
เพ่ือให้ข้อสนเทศด้านการเรียน อาชีพ ส่วนตัวและสังคม แก่ผู้เรียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
แก้ไขตนเองของผู้เรียน 

      จุดมุ่งหมายของกิจกรรมโฮมรูม 

  1) เพ่ือให้ครูหรือผู้แนะแนวได้พบผู้ เรียนของตนอย่างใกล้ชิด และใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่ และมีเป้าหมายนอกเหนือจากการสอนปกติ 
  2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ได้รับประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึนจากการเรียนปกติ  
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  3) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น โดยได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

  4) เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความเจริญงอกงามอย่างมี
บูรณาการ 
  หลักการจัดกิจกรรมโฮมรูม  
  1) สถานศึกษาควรจัดเวลาให้เป็นของผู้เรียนระยะใดระยะหนึ่ง แล้วให้ครู/อาจารย์โฮม
รูมเป็นผู้ด าเนินการ และรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนในชั้นของตนเอง 
  2) เวลาที่จัดส าหรับกิจกรรมโฮมรูม ต้องค านึงถึงว่าเป็นเวลาของผู้เรียนจริงๆ และต้อง
ใช้เวลาเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อความงอกงามของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน  
  3) ในการจัดกิจกรรมโฮมรูมทุกๆ ครั้ง ครู/อาจารย์โฮมรูมควรมีการเตรียมตัววางแผน
ล่วงหน้าก่อนเสมอ เพ่ือจะช่วยให้กิจกรรมโฮมรูมบังเกิดผลดีแก่ผู้เรียนทุกประการ และถ้าได้มีการ
วางแผนร่วมกับผู้เรียนได้ยิ่งเป็นการดี เพราะจะท าให้ได้กิจกรรมที่มีความหมายสอดคล้องกับความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียนโดยแท้จริง  
  4) เนื่องจากจุดมุ่งหมายอันส าคัญของกิจกรรมโฮมรูม คือท าหน้าที่เสมือนบ้านที่ดีของ
ผู้เรียนในสถานศึกษา ครู/อาจารย์โฮมรูมย่อมจะเปิดโอกาสให้มีการแนะแนวหมู่ และการแนะแนว
รายบุคคลแกผู่้เรียนในโอกาสและปัญหาต่างๆ    
  5) ให้ผู้ เรียนได้มี โอกาสพบครู/อาจารย์ โฮมรูมอย่างใกล้ชิดที่ สุด  เพ่ือท าการ
ปรึกษาหารือ ขอความช่วยเหลือ และเรียนรู้การปรับปรุงบุคลิกภาพ ตลอดจนการเรียนรู้การด ารงชีวิต
ของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่มิได้สอนอยู่ในชั่วโมงเรียน  
  6) เปิดโอกาสให้ครู/อาจารย์โฮมรูมกับผู้เรียนได้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด โดยมี
สภาพและบรรยากาศอย่างเช่นที่บ้านของเด็ก กล่าวคือมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความพยายามที่
จะเข้าใจกัน ให้ความร่วมมือกัน เห็นอกเห็นใจ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นต้น 

  7) ครู/อาจารย์โฮมรูมจะต้องท าตนเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจผู้เรียน อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ
ผู้เรียนจริงๆ ให้ความรู้ในสิ่งที่เขาต้องการ พยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกให้มากท่ีสุด จะเป็นด้วย
การแสดงความคิดเห็น ความคิดริเริ่ม ความกล้าในการพูด และความรู้สึกที่ต้องการระบายออก และ
อ่ืนๆ เป็นต้น 

  8) ควรหาวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดจัดโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ ใน
เวลาโฮมรูม และมอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้เรียนท างานในกิจกรรมนั้นๆ ตามความถนัดและความ
สนใจของเขา จะท าให้มีความหมายและเกิดคุณค่าอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียน   
  9) ไม่ควรใช้วิธีปาฐกถา การอบรม หรือการชี้แจงให้บ่อยนัก ต้องพิจารณาตามความ
จ าเป็นเท่านั้น เพราะหลักการแนะแนวหมู่หรือการจัดโฮมรูมนั้น ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการอภิปราย
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ออกความคิดเห็นในการหาทางแก้ปัญหาและการลงมติร่วมกัน ครู/อาจารย์โฮมรูมเป็นแต่เพียงช่วย
ควบคุมการด าเนินการ หารายละเอียดต่างๆ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา เพ่ือให้งานได้บรรลุจุดประสงค์เป็น
ส าคัญเท่านั้น  
  10) ครู/อาจารย์โฮมรูมควรจะมีสมุดบันทึกกิจกรรมประจ าวันไว้ เพ่ือจะช่วยให้การ
ด าเนินการเป็นผลดีสมความมุ่งหมาย และในวันสิ้นสุดสัปดาห์ควรบันทึกสรุปความคิดเห็นหรืออุปสรรค
ต่างๆ ไว้ในสมุดนั้นด้วย ส าหรับจะได้น ามาอภิปรายร่วมกับครอ่ืูนๆ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงกิจกรรมโฮม
รูมให้เหมาะสมและใช้ได้ดีกับผู้เรียนในครั้งต่อไป                 
  การจัดกิจกรรมโฮมรูมให้มีประสิทธิภาพจะต้องมีการเตรียมการหรือมีการวางแผนเป็น
อย่างดี โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้มีบทบาทและมีส่วนร่วมด้วยอย่างมากในการให้คณะครูท า
การวางแผน ช่วยกันร่างกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู/อาจารย์โฮมรูม ซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวกับครูประจ า
ชั้นแล้วน าไปปฏิบัติเหมือนๆ กัน เมื่อถึงสิ้นปีก็น าผลมาอภิปรายและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้น               
ก็จะเป็นประโยชน์มาก ในการวางแผนที่จะร่างกิจกรรมร่วมกันนั้น หากเป็นไปได้ควรจะส ารวจความ
ต้องการของผู้เรียนก่อน โดยจัดท าแบบสอบถามส าหรับส ารวจความต้องการของผู้เรียนทุกคนใน
ระดับชั้นต่างๆ  เพ่ือรวบรวมความต้องการของผู้ เรียนได้แล้วจึ งวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกัน 
นอกเหนือจากความต้องการที่ส ารวจได้แล้ว ครูอาจเพ่ิมเติมหัวข้อบางอย่างที่ครูเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่
ผู้เรียนได้ การจัดกิจกรรมตามความต้องการของผู้ เรียนจะได้รับความสนใจเป็นอย่างดีและได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่             
  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโฮมรูม จึงขอน าเสนอตัวอย่าง
แผนการจัดกิจกรรมโฮมรูม ดังนี้ (เจษฎา บุญมาโฮม, 2558: 135-136) 

 

แผนการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

ชื่อกิจกรรม  ระเบียบวินัยของเรา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2   ระยะเวลา  20  นาที (ตอนเช้าก่อนเรียนคาบแรก) 
โรงเรียนวัดสังเวช    วันที่จัด 21 พฤษภาคม 2549  เวลา 08.10 – 08.30 น. 

--------------------------------------------------------------------- 

ความคิดรวบยอด 

 สังคมไทยในปัจจุบันนี้มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะเยาวชนไทยที่เป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านความประพฤติ ขาดความมีวินัย 
ความรับผิดชอบของตนเอง เป็นเหตุให้สังคมเกิดความวุ่นวาย ดังนั้น การปลูกฝังให้เยาวชนและ
ประชาชนไทยให้มีนิสัยความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการมีระเบียบวินัย 

 2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกแสดงความคิดเห็นและพัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

เนื้อหา 
 ระเบียบวินัย คือ ความประพฤติหรือการปฏิบัติที่มีระเบียบแบบแผนตามกฎ ข้อบังคับ หรือ
ข้อก าหนดที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการที่จะสร้างให้
เด็กเกิดวินัยที่ดีในตนเองได้นั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการมี
ระเบียบวินัยที่ดี ตลอดจนมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้ใหญ่ควรเป็น
แบบอย่างที่ดี เพ่ือให้เด็กได้เห็นและเกิดการเลียนแบบ โดยน าไปปฏิบัติซึ่งจะท าให้เกิดเป็นนิสัยที่ดี และ
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 

 ระเบียบวินัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ถ้าบุคคลในประเทศมีวินัยในตนเองแล้ว 
ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า และเป็นประเทศที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย             
อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข 

 

กิจกรรม 

 ขั้นน า 

 1. ครูสนทนากับผู้เรียน โดยตั้งประเด็นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า “ถ้าสังคมไม่มี
ระเบียบวินัย อะไรจะเกิดขึ้น” 

 ขั้นด าเนินการ 
 1. ครูแบ่งผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นการสนทนาในข้างต้น แล้วบันทึกในใบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมที่ครูเตรียมให้ 
 2. ครูขอตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลการแสดงความคิดเห็น จ านวน 2 กลุ่ม 

 3. ครูสอบถามผู้เรียนกลุ่มอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ออกมาน าเสนอว่ามีกลุ่มใดบ้างที่คิดเห็นต่างจากกลุ่ม
ที่น าเสนอ แล้วให้น าเสนอประเด็นที่แตกต่างจากเพ่ือน 

 ขั้นสรุป 

 1. ผู้เรียนและครูช่วยกันสรุปการน าเสนอและเพ่ิมเติมให้ข้อเสนอแนะ 

 2. ครูตรวจสอบความเรียบร้อยของผู้เรียน แล้วแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้ผู้เรียนทราบ 
 

การประเมินผล 

 1. การสังเกตพฤติกรรมขณะจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม 

 2. การสอบถามประกอบการสนทนา และการสรุปการเรียนรู้ 
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 3. การตรวจสอบการเขียนแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนในประเด็น “ถ้าสังคมไม่มีระเบียบ
วินัยอะไรจะเกิดขึ้น” 

 

สื่ออุปกรณ์ 
 ใบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

ทีม่า: http://www.suanmeang.ac.th  

 

 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     กิจกรรมเสริมหลักสูตร (extra-curricular activities) ในงานแนะแนวถือว่าเป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้น เพ่ือให้ข้อสนเทศแก่ผู้เรียนเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นข้อสนเทศด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและ
สังคม เป็นการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่นอกเหนือจากรายวิชาที่เรียนในห้องเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น และมีพัฒนาการที่สมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน  
     ความหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรม
ต่างๆ ที่ทางสถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียน โดยกิจกรรมที่จัดนั้นไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรและไม่ได้บังคับ
ให้ผู้เรียนต้องเรียนหรือปฏิบัติเพ่ือเป็นเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา แต่เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาเห็นว่าจะ
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และเพ่ิมเติมคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียนได้      
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  จุดมุ่งหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
  1) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย นอกเหนือจากกิจกรรมที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร  
  2) เพ่ือเติมเต็มคุณลักษณะหรือสาระเนื้อหาบางประการที่ขาดหาย หรือมีค่อนข้างน้อย
ในหลักสูตร รวมทั้งคุณลักษณะที่อ่อนด้อยของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
  3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ตนเอง อันจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ  
  4) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การวางแผน ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน การเป็นผู้น าผู้ตาม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น   
  5) เพ่ือฝึกทักษะความช านาญการด้านต่างๆ ของผู้เรียน ให้มีพัฒนาการไปในทางที่
เจริญงอกงามข้ึน  
  หลักการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    
  1) วิเคราะห์จุดอ่อนจุดด้อยของหลักสูตรและผู้ เรียน  รวมทั้งสิ่งที่ต้องการเสริม
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือวางแผนในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
  2) ควรด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนและแบ่งภาระการปฏิบัติงาน 

  3) กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรจัดให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน  โดยเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม ควรมีการวางแผนการจัดอย่างรอบคอบเป็นระบบ และจัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง  
  4) การจัดกิจกรรมควรเน้นการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  5) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรควรจัดให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา งบประมาณ ความจ าเป็น รวมทั้งควรใช้แหล่งการเรียนรู้โดยเฉพาะชุมชนเป็นฐานแห่งการ
เรียนรู้ 
  6) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรควรให้ผู้เรียนมีอิสระในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความถนัดและความสนใจของตน 

  7) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใดๆ ก็ตาม ควรมีข้อก าหนด กฎกติกาของการจัด
กิจกรรมไว้ให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ  
  8) ลักษณะของกิจกรรมเสริมหลักสูตรควรด าเนินการในรูปแบบของโครงการพัฒนา
ผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนและปฏิบัติ มีครูเป็นที่ปรึกษา ตัวอย่างกิจกรรมที่ควรจัดเช่น การ
อบรม การจัดชุมนุม การจัดนิทรรศการ การศึกษานอกสถานที่ การจัดโครงงาน เป็นต้น     
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ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรประเภทโครงงานนิทรรศการ 

ที่มา: http://www.warin.ac.th/tweb/nutchalux/sice%207.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรประเภทการจัดชุมนุม 

ที่มา: http://akgroup.aksorn.ac.th  
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 6. การจัดวันวิทยาลัย 

     การจัดวันวิทยาลัย (college day) หรือวันแนะแนวศึกษาต่อ เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายแนะ
แนวของสถานศึกษานิยมจัดขึ้น เพ่ือให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางในการศึกษาต่อแก่ผู้เรียน
ของตน เนื่องจากเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้รับข้อสนเทศด้านการศึกษาอย่างกว้างขวาง ท าให้ผู้เรียน
มองเห็นแนวทางและสามารถวางแผนในการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

      ความหมายของการจัดวันวิทยาลัย วันวิทยาลัย หมายถึง วันที่ทางฝ่ายแนะแนวของ
สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือให้ข้อสนเทศด้านการศึกษา เกี่ยวกับโอกาสและแนวทางในการศึกษาต่อหลังจาก
ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแล้ว โดยการเชิญวิทยากรที่เป็นผู้แทนจากสถานศึกษาต่างๆ มา
อภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษานั้น และอาจจะจัดให้มีการอภิปรายกลุ่มใหญ่และประชุม          
กลุ่มย่อยก็ได้ 
       จุดมุ่งหมายของการจัดวันวิทยาลัย  
  1) เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางและโอกาสในการศึกษาต่อ
สถาบันการศึกษาต่างๆ จากผู้แทนของสถาบันเหล่านั้นโดยตรง 
  2) เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ตระหนักว่าในการจะศึกษาต่อตามสถาบันการศึกษาต่างๆ นั้น 
จะต้องมีการวางแผนและเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เพ่ือที่ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  3) เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ตนเองว่าตนมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงไรในการที่
จะไปศึกษาต่อในสถาบันที่ตนสนใจ 

  4) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากวิทยากรที่เชิญมาอย่างใกล้ชิด 

  หลักการจัดวันวิทยาลัย 

  1) ควรด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทุกฝ่ายของ
สถานศึกษา เช่น ผู้บริหาร คณะครู และผู้เรียน เป็นต้น เพ่ือร่วมกันก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัด           
วันวิทยาลัยให้ชัดเจน  
  2) จัดให้มีการส ารวจความสนใจเกี่ยวกับสถานศึกษาที่ผู้เรียนสนใจจะไปศึกษาต่อ เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการเชิญวิทยากร 

  3) การติดต่อเชิญผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ควรเชิญล่วงหน้าและให้
รายละเอียดต่างๆ ที่ทางสถานศึกษาต้องการจะให้วิทยากรพูดให้ชัดเจน  
  4) ในการให้ข้อสนเทศแก่ผู้เรียน อาจจะจัดในลักษณะของการอภิปรายกลุ่มใหญ่ หรือ
แบบประชุมกลุ่มย่อย หรือมีท้ังสองแบบร่วมกันเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับโครงการที่ได้จัดท าเตรียมไว้ 
  5) ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมด้วย หลังจากได้มีกิจกรรมไปแล้ว เพ่ือจะได้
ทราบข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งจะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
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ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างการจัดวันวิทยาลัย 

ที่มา: http://nb.pcbu.ac.th  

 

 7. การจัดวันอาชีพ 

     การจัดวันอาชีพ (career day) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้ข้อสนเทศด้านอาชีพ              
แก่ผู้เรียนเป็นกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนได้รับข้อสนเทศด้านอาชีพอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอาชีพที่อยู่ในความ
สนใจของผู้เรียน เพ่ือที่ผู้เรียนจะได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ตนเองว่ามีความเหมาะสมกับอาชีพที่สนใจ
หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่นิยมจัดกิจกรรมนี้ให้แก่ผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา เพราะผู้เรียนในช่วงวัยนี้มีพัฒนาการทางอาชีพชัดเจนกว่าผู้เรียนระดับประถมศึกษา  
      ความหมายของการจัดวันอาชีพ วันอาชีพ หมายถึง วันที่ทางฝ่ายแนะแนวของ
สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือให้ข้อสนเทศด้านอาชีพแก่ผู้เรียน กิจกรรมในวันงานอาชีพได้ออกแบบเพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนได้คิดและได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับความสนใจและความสามารถของตนเองในด้านอาชีพ             
การจัดกิจกรรมมักนิยมจัดเป็นนิทรรศการ การเชิญวิทยากร และการออกร้านงานอาชีพต่างๆ   
       จุดมุ่งหมายของการจัดวันอาชีพ   
  1) เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ เกี่ยวกับข้อมูลอาชีพต่างๆ  ทั้งทางตรงจาก
ผู้ประกอบการ และทางอ้อมจากสื่อต่างๆ 

  2) เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบข้อสนเทศเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เช่น การสอบเข้าปฏิบัติงาน 

ลักษณะการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าตอบแทน ความเสี่ยงหรือข้อใดต่างๆ 

  3) เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณสมบัติและความสามารถของตนเองกับคุณลักษณะของ
อาชีพต่างๆ 
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  4) เพ่ือปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้วาง
แผนการตัดสินใจประกอบอาชีพและการศึกษาเล่าเรียน 

  5) เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนชีวิตตนเอง อันที่จะ
ช่วยให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ             
  หลักการจัดวันอาชีพ   
  1) ส ารวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อจัดหมวดหมู่ความต้องการเกี่ยวกับอาชีพ 

  2) ก าหนดแนวทางและประเด็นหลักของการจัดวันงานอาชีพ  เช่น สาระส าคัญและ
แนวโน้มการประกอบอาชีพ การก าหนดรูปแบบวิธีการ การก าหนดวันเวลาจัดกิจกรรม เป็นต้น 

  3) ควรด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อวางแผนและแบ่งภาระการปฏิบัติงาน 

  4) ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นความหลากหลายของกิจกรรม เช่น การเชิญ
วิทยากรมาบรรยาย การอภิปรายเกี่ยวกับอาชีพ การสนทนากลุ่มเกี่ยวกับอาชีพและผู้ประกอบการหรือ
ผู้มีประสบการณ์  จัดนิทรรศการ จัดฉายภาพยนตร์หรือภาพนิ่งเกี่ยวกับอาชีพ การแจกเอกสาร          
การแสดงผลงานต่างๆ ของผู้เรียน การออกร้านด้านอาชีพ การส ารวจความถนัดและความสามารถของ
ผู้เรียน เป็นต้น ทั้งนี้การจัดกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นควรเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างท่ัวถึง เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์มากท่ีสุด  
  5) การประเมินผลการจัดกิจกรรมวันงานอาชีพว่าการด าเนินงานประสบความส าเร็จ
หรือไม่มากน้อยเพียงใด เช่น การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประโยชน์ที่ได้รับหรืออาจให้
ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างการจัดวันอาชีพ 

ที่มา: http://agro-industry.rmutsv.ac.th  
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 8. การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ 
     การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ (field trips) เป็นกิจกรรมอีกชนิดหนึ่งที่ทางสถานศึกษา
และฝ่ายแนะแนวนิยมจัดให้กับผู้เรียน เนื่องจากการทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสิ่งที่ตนได้ไปพบเห็นมา 
      ความหมายของการทัศนศึกษานอกสถานที่ ในการแนะแนว การทัศนศึกษานอก
สถานที่ หมายถึง การพาผู้เรียนไปเยี่ยมชนสถานศึกษา หรือสถานประกอบการอาชีพต่างๆ เพ่ือช่วยให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเกี่ยวกับแนวทางศึกษาต่อ หรือ
แนวทางในการประกอบอาชีพของตนในอนาคต 

      จุดมุ่งหมายของการทัศนศึกษานอกสถานที่ 
  1) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสถานศึกษาต่อ หรือการประกอบ
อาชีพต่างๆ ว่ามีวิธีด าเนินการและมีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
  2) เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบแหล่งทรัพยากรในชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตัวผู้เรียนเอง 
  3) เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนมี เจตคติที่ ดีต่อสถานศึกษา และอาชีพต่างๆ ที่ตนได้ ไป          
เยี่ยมชม รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยความสนใจ ความพอใจ และความเพลิดเพลิน 

  4) เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางสังคมให้กับผู้เรียน 

  หลักการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ 
  1) ควรส ารวจความต้องการ หรือความสนใจของผู้เรียนว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความ
ประสงค์จะไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาใด หรือสถานประกอบการอาชีพอะไร 

  2) สถานศึกษาควรท าหนังสือราชการแจ้งไปยังสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
อาชีพที่จะพาผู้เรียนไปเยี่ยมชมเพ่ือขออนุญาต พร้อมกับแจ้งก าหนดวัน เวลา จ านวนผู้เรียน และสิ่งที่
ต้องการจะทราบไปด้วยเป็นการล่วงหน้า 
  3) ควรแจ้งให้ผู้เรียนได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ให้
ผู้เรียนทราบทุกครั้ง เช่น เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เลือกแนวทางศึกษาต่อ หรือแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต 

  4) ควรมีการประชุมวางแผนร่วมกับผู้เรียนถึงรายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรมที่มี
ในขณะเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนดู การจัดท ารายงานหลังจาก          
เยี่ยมชมเสร็จแล้ว มารยาทในการเดินทาง การปฏิบัติตนในสังคม การรักษาความปลอดภัย การกล่าว
ขอบคุณเจ้าของสถานที่ที่ให้การต้อนรับ การตรงต่อเวลา เป็นต้น 
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  5) หลั งจากกลับจากการทัศนศึกษานอกสถานที่  ควรมีการประเมินผลการ             
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ว่าได้ผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้าง  
จะได้ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.9 ตัวอย่างการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ 
ที่มา: http://www.varee.ac.th  

 

 9. การจัดท าคู่มือผู้เรียน  
     การจัดท าคู่มือผู้เรียน (student handbooks) เป็นเอกสารที่จะช่วยให้ข้อสนเทศที่
ส าคัญแก่ผู้เรียน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสภาพแวดล้อมใหม่ และรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตนในเรื่องต่างๆ 
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจของผู้เรียน จูงใจให้ได้ประสบความส าเร็จและ
มีความร่วมมือต่างๆ ในสถานศึกษา และสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรและความรู้สึกนับถือบุคลากรใน
สถานศึกษาอีกด้วย 

      ความหมายของคู่มือผู้เรียน คู่มือผู้เรียน หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่
สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อสนเทศต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้ เรียนรวมถึงบุคคลที่ เกี่ยวข้อง          
คู่มือผู้เรียนจะประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร
หลักสูตร การปฏิบัติตน แผนผัง กฎระเบียบต่างๆ ของสถานศึกษา สิทธิต่างๆ ของผู้เรียน บริการต่างๆ
เช่น ห้องสมุด ห้องพยาบาล บริการแนะแนว บริการอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา เป็นต้น               
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  จุดมุ่งหมายของการจัดท าคู่มือผู้เรียน  
  1) เพ่ือให้ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในรูปแบบเอกสาร ท าให้ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาทบทวน ทั้งเป็นแหล่งข้อสนเทศในการปฏิบัติตนขณะศึกษาเล่าเรียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการต่างๆ 

  2) เพ่ือให้ผู้เรียนได้แล้วข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์ โดยผู้เรียนสามารถศึกษาท าความ
เข้าใจด้วยตนเองได้ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาของตน 

  3) เพ่ือให้ผู้ปกครองและผู้สนใจได้ใช้ศึกษาค้นคว้า เพ่ือท าความเข้าใจสถานศึกษา  
  หลักการจัดท าคู่มือผู้เรียน การจัดท าคู่มือผู้เรียนนั้นมีแนวทางสรุปได้ดังนี้ (พัชรินทร์ 
พูนเพ็ชรพันธุ์, 2545: 173 และพนม ลิ้มอารีย์, 2548: 165)  
  1) คู่มือผู้เรียนควรบรรจุรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียนที่เข้าใหม่และผู้เรียน
ปัจจุบัน อันได้แก่ ปฏิทินสถานศึกษา ระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ รายชื่อครูอาจารย์ หลักสูตร บริการต่างๆ 

สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

  2) ข้อสนเทศภายในคู่มือผู้เรียนควรน ามาจากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ เช่นฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายทะเบียนวัดผล ฝ่ายธุรการ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการ เป็นต้น ดังนั้นจึง
ควรมีผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท า ส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบหลักจะเป็นฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

  3) คู่มือผู้เรียนควรมีลักษณะสีสันสวยงาม ขนาดกะทัดรัด มีการจัดตกแต่งท่ีดึงดูดความ
สนใจผู้เรียน ท าให้การจัดท าคู่มือผู้เรียนต้องใช้งบประมาณ จึงควรมีการจัดเตรียมงบไว้ประมาณให้
เพียงพอกับการจัดท าคู่มือ หรืออาจจ าหน่ายแก่ผู้เรียนในราคาต้นทุนก็ได้  
  4) สถานศึกษาควรแจกคู่มือผู้เรียนให้แก่ผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียน หรือช่วงต้นภาค
เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนน าไปศึกษาและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่                 
  อนึ่ง ปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สถานศึกษาหลายแห่งได้
เปลี่ยนรูปแบบคู่มือผู้เรียนจากเอกสารแผ่นปลิวเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บรรจุในแผ่นซีดี -รอม หรือ        

ในหน้าเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพ่ือประหยัดงบประมาณและสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน
อีกด้วย  
 

 

 

 

 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.10 ตัวอย่างคู่มือผู้เรียน 

ที่มา: http://www.tbh.co.th/product-detail.php?id=120170  
 

 10. การจัดป้ายนิเทศ 

     การจัดป้ายนิเทศ (bulettin board) เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเพ่ือให้
ผู้เรียนได้ทราบเรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งทางด้านการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตัวและสังคม โดยจัดเสนอบนบอร์ดข้อมูลข่าวสารในสถานที่ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการตกแต่ง
ให้เกิดแรงดึงดูดความสนใจแก่ผู้ที่ผ่านไปมา นอกจากนี้ยังต้องมีการสับเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

  ความหมายของป้ายนิเทศ ป้ายนิเทศ คือ แผ่นป้ายที่ใช้จัดแสดงทางการศึกษาหรือ
เป็นสื่อการเรียนการสอนใช้ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว ความคิด ข่าวสาร โดยรูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ
สถิติ และอ่ืนๆ เสนอเรื่องราวด้วยรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามล าพัง และเรียนรู้  
ได้ง่าย    
  จุดมุ่งหมายของการจัดป้ายนิเทศ     
  1) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆของ
สถานศึกษา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อผู้เรียน 

  2) เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาข่าวสารความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ 

  3) เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีในสถานศึกษา   
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  หลักการจัดป้ายนิเทศ ป้ายนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ดังนั้น สถานศึกษาจึง
ควรให้ความส าคัญต่อการจัดป้ายนิเทศ ไม่ควรปล่อยปะละเลยการจัดป้ายนิเทศ นอกจากนี้ควรมีการ
วางแผนการจัดป้ายนิเทศอย่างเป็นระบบ มีผู้รับผิดชอบการจัดให้ชัดเจน อีกทั้งควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบป้ายนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตกแต่ง การดูแลรักษา เป็นต้น โดยมีหลักการ
เพ่ือยึดเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้    
  1) เนื้ อหาการจัดป้ ายนิ เทศควรเป็นเรื่องที่น่ าสนใจ  อาจจัดให้สอดคล้องกับ             
วิชาเรียน เหตุการณ์วันส าคัญ หรือเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน โดยยึดหลักสอดคล้องกับความต้องการและ
พัฒนาการของผู้เรียน 

  2) ป้ายนิเทศควรติดตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งผู้เรียนสามารถพบเห็นได้ง่าย อ่านได้สะดวก            
มีสีสัน การตกแต่งท่ีสวยงาม เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน 

  3) เนื้อหาบนป้ายนิเทศต้องมีความถูกต้อง ดังนั้น ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด
รอบคอบ 

  4) การจัดป้ายนิเทศควรยึดหลักความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่า 
  5) การจัดป้ายนิเทศควรน าหลักการออกแบบสื่อการเรียนรู้มาใช้ เช่น การออกแบบ
โครงร่าง สีสัน และความเป็นมิติ เป็นต้น เพ่ือให้ไปนิเทศมีความสวยงามน่าสนใจดึงดูดให้ผู้อ่านมาศึกษา
ค้นคว้า  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.11 ตัวอย่างการจัดป้ายนิเทศ 

ที่มา: http://www.edu.nrru.ac.th/Photo2011/54.12.14  
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 11. การจัดท ากระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ 
  กระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บบอร์ด (web board) เป็นการจัดบริการ
สนเทศแก่ผู้เรียนในลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้  (เจษฎา บุญมาโฮม , 2558:             

150-151) 
     ความหมายของกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ กระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง การสื่อสารของบุคคลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยน าข้อมูลมารวบรวมตั้งประเด็นกระทู้ 
เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับทราบ แสดงความคิดเห็น ตอบโต้ แนวความคิด ระบายความรู้สึก เป็นต้น 

     จุดมุ่งหมายของกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท ากระดานสนทนา
อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแลกเปลี่ยน ติดต่อสื่อสารกันเป็นหลัก โดยด าเนินการในลักษณะของ
คนเฉพาะกลุ่ม ต่อมาได้ขยายแนวคิดไปสู่สากลเพ่ิมขึ้น ส าหรับการจัดท ากระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์
ทางการศึกษานั้นมีจุดมุ่งหมายส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  1) เพ่ือให้ครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ได้ติดต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

  2) เพ่ือให้ครูสามารถจัดบริการสนเทศด้วยเทคนิควิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการ
และพัฒนาการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการศึกษาและรับบริการ 

  3) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับข้อสนเทศอย่างทั่วถึง และมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  หลักการจัดท ากระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์  การจัดท ากระดานสนทนา
อิเล็กทรอนิกส์มีข้อจ ากัดส าคัญคือ ต้องด าเนินการผ่านระบบสารสนเทศท่ีมีอุปกรณ์และความพร้อมด้าน
ต่างๆ ดังนั้น จึงควรศึกษาหลักการจัดท ากระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ 
  1) ครูหรือผู้แนะแนวต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ หากไม่
มีความรู้ต้องขอความร่วมมือจากผู้ที่มีความรู้ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ผู้ปกครอง ผู้เรียน เป็นต้น 

  2) ออกแบบโครงสร้างเนื้อหาของข้อสนเทศที่จะจัดบริการให้ผู้เรียน รวมทั้งออกแบบ
ลักษณะของกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ 
  3) ด าเนินการจัดท ากระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ 
  4) ชี้แจงให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นได้มีโอกาสใช้และมีส่วน
ร่วม ควรปลูกฝังนิสัยและมารยาทการใช้กระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีแก่ผู้เรียน เช่น การใช้ค าพูดที่
สุภาพ การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการ เป็นต้น 

  5) อ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์แก่ผู้ เรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านระบบ
สารสนเทศ รวมทั้งฝึกหัดการใช้งานของกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้เรียนด้วย 
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ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มา: http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?idindex=5  

 

 12. ศูนย์สนเทศ 

  ศูนย์สนเทศ (information center) เป็นสถานที่ที่เก็บข้อสนเทศที่ทางสถานศึกษาได้
จัดบริการแก่ผู้เรียน เพ่ือช่วยให้การจัดบริการสนเทศให้แก่ผู้เรียนบังเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีชื่อ
เรียกแตกต่างกันไป เช่น ห้องสมุดแนะแนว ห้องแหล่งการเรียนรู้ ห้องคลังปัญญา ห้องสารสนเทศ            
ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น     
  ความหมายของศูนย์สนเทศ ศูนย์สนเทศ หมายถึง สถานที่ที่สถานศึกษาจัดขึ้นใน
รูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้  ข้อสนเทศที่มีประโยชน์ 
รวมถึงการเก็บรักษาข้อสนเทศที่ฝ่ายแนะแนวได้มาด้วย  โดยทั่วไปสถานศึกษามักจะรวบรวมเอกสาร
หนังสือ แผ่นปลิว แหล่งสืบข้อมูลต่างๆ ไว้ให้แก่ผู้เรียน   
  จุดมุ่งหมายของการจัดศูนย์สนเทศ   
  1) เพ่ือช่วยให้ข้อสนเทศทั้งทางด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ที่ฝ่ายแนะแนว
รวบรวมได้มามีสถานที่จัดเก็บรักษาอย่างมีระบบ ซึ่ งจะท าให้เกิดความสะดวกในการค้นหาและ
น าออกไปใช้ 
  2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองสามารถ
น าข้อมูลนั้นมาใช้ในการวางแผนตัดสินใจศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ตลอดจนการด าเนินชีวิตในสังคม
ได้อย่างมีคุณภาพ 

  3) เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าแก่ครูอาจารย์ และผู้ที่สนใจในการน าข้อสนเทศมา
พัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน 
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  4) เพ่ือฝึกนิสัยการค้นคว้าการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญของผู้เรียนยุค
ปัจจุบัน ตลอดจนฝึกการสร้างนิสัยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   
  หลักการจัดศูนย์สนเทศ การจัดศูนย์สนเทศในสถานศึกษาอาจด าเนินการได้แตกต่าง
กันไปตามบริบทของสถานศึกษา เช่น อาจจัดเป็นมุมหนึ่งของห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ จ ัดเป็นส่วน
หนึ่งของห้องสมุด หรือจ ัดเป็นห้องศูนย์สนเทศโดยเฉพาะ ทั้งนี้มีหลักการเพ่ือยึดเป็นแนวทางด าเนินการ
ดังนี้     
  1) การจัดศูนย์สนเทศควรด าเนินการในลักษณะคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
บุคลากรจากหลายฝ่าย เพ่ือให้ได้ความร่วมมือในการด าเนินงานมากท่ีสุด 

  2) ศูนย์สนเทศควรตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสม เพ่ือสะดวกต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือ
ผู้มารับบริการ 
  3) การด าเนินงานนั้นต้องมีการก าหนดขอบข่ายของการปฏิบัติงาน และข้อสนเทศที่
ต้องการรวบรวม รวมทั้งให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบและใหข้้อเสนอแนะ 

  4) ข้อสนเทศภายในศูนย์ควรมีการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบเพ่ือสะดวกต่อการใช้
งาน อาจจัดหมวดประเภทข้อสนเทศตามประเภทของการแนะแนว  คือ ข้อสนเทศด้านการศึกษา
ข้อสนเทศด้านอาชีพ และข ้อสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม 

  5) ข้อสนเทศภายในศูนย์สนเทศควรมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน และมีความ
ทันสมัย ทั้งควรมีโสดทัศนูปกรณ์ไว้บริการแก่ผู้เรียนด้วย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.13 ตัวอย่างศูนย์สนเทศ 

ที่มา: http://waetklang19.blogspot.com/2015/08/blog-post.html  
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ประโยชน์ของบริการสนเทศ 

 

 การจัดหลักสูตรเฉพาะความรู้ทางวิชาการอย่างเดียว จะไม่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนของสังคมได้เป็นอย่างดี  ฉะนั้นถ้าผู้ เรียนได้รับบริการสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ผู้เรียนจะสามารถด าเนินชีวิตในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น ส าหรับประโยชน์ของบริการ
สนเทศนอกจากจะเกิดกับผู้เรียนแล้ว ยังก่อให้เกิดกับครูและผู้ปกครองอีกด้วย ดังนี้  
 1. ประโยชน์ของบริการสนเทศต่อผู้เรียน    
    1.1 ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวดีขึ้น ซึ่งการเข้าใจสิ่งแวดล้อมนี้จะน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม และมีความสุขความส าเร็จ  
    1.2 ช่วยผู้เรียนเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งโดยปกติบุคคลมักจะเข้าใจตนเองได้ไม่
ถูกต้องทุกอย่าง การได้รับข้อสนเทศที่มีคุณค่า เช่น การที่นักเรียนได้รับการทดสอบเพ่ือค้นหา
ความสามารถความถนัดทางการเรียน ความถนัดทางด้านอาชีพ ความสนใจในการอาชีพและอ่ืนๆ จะท า
ให้ผู้เรียนเข้าใจและรู้จักตนเองได้ดีขึ้น 

    1.3 ช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจที่จะท ากิจกรรมต่างๆ หลังจากเข้าใจสิ่งแวดล้อมของ
ตนเองเป็นอย่างดี ผู้เรียนจะมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ในการที่จะเลือกแนวทางในการด าเนินชีวิต 
ซึ่งโอกาสที่จะรับผลส าเร็จย่อมมีมากกว่าการไม่ได้รับข้อสนเทศใด             
 2. ประโยชน์ของบริการสนเทศต่อครูหรือผู้แนะแนว     
    2.1 ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวเข้าใจผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้ถูกต้อง ซึ่งจะน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     2.2 ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวสามารถช่วยเหลือผู้เรียนได้ดีขึ้น เพราะครูหรือผู้แนะแนว
ได้รับข้อสนเทศที่ท าให้เข้าใจผู้เรียน  
 3. ประโยชน์ของบริการสนเทศต่อผู้ปกครอง   
    3.1 ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจผู้เรียนได้ดีขึ้น เพราะการที่ผู้ปกครองได้รับข้อสนเทศด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับผู้เรียนจะช่วยให้เกิดความคิดอย่างกว้างขวาง ส่วนมากผู้ปกครองมักรู้จักเด็กของ
ตนเองในสภาพแวดล้อมภายในบ้าน แท้จริงแล้วสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กนั้นไม่ได้จ ากัดวงแคบอยู่แต่
ภายในบ้านเท่านั้น สิ่งแวดล้อมนอกบ้านย่อมมีผลต่อการแสดงออกของเด็กแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น
การได้รับข้อสนเทศด้านต่างๆ จะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจเด็กของตนได้อย่างถูกต้องขึ้น       
    3.2 ช่วยให้ผู้ครองได้มีส่วนร่วมในการวางแผนชีวิตให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อสนเทศทางด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ย่อมช่วยให้การวางแผนดีขึ้นอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อความส าเร็จในชีวิตของผู้เรียนเป็นส าคัญ        
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บทสรุป 

 

 บริการสนเทศเป็นบริการหนึ่งของงานแนะแนว ที่จัดหา รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ
ให้บริการข้อมูลทั้งทางด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคม อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
ผู้เรียนน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ วางแผนชีวิตและพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งบริการสนเทศมี
ความส าคัญทั้งต่อตัวผู้เรียนเองและความส าเร็จของงานแนะแนวด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับข่าวสาร เรื่องราวต่างๆ ที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
ด้านต่างๆ ได้ ส าหรับการจัดบริการสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพมีหลักการส าคัญ คือ จัดบริการสนเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของผู้เรียน โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบ ผ่านวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบริการ ส่วนขอบข่ายของบริการสนเทศ แบ่งได้เป็น        
3 ประเภท คือ บริการสนเทศด้านการศึกษา บริการสนเทศด้านอาชีพ และบริการสนเทศด้านส่วนตัว
และสังคม ทั้งนี้ข้อสนเทศที่น ามาบริการควรเป็นข้อสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันสมัย 

 รูปแบบการให้ข้อสนเทศที่นิยมใช้มีอยู่ 2 วิธี คือ การให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคล และการให้
ข้อสนเทศเป็นกลุ่ม ซึ่งทั้ง 2 วิธีก็มีทั้งข้อดีและข้อจ ากัดแตกต่างกันไป ครูหรือผู้แนะแนวควรเลือกใช้ให้
เหมาะสมตามสถานการณ์  ส าหรับวิธีการจัดบริการสนเทศประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่                      
การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
การจัดวันวิทยาลัย การจัดวันอาชีพ การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ การจัดท าคู่มือผู้เรียน การจัดป้าย
นิเทศ การจัดท ากระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์สนเทศ ส่วนประโยชน์ของบริการสนเทศ
นอกจากจะเกิดกับผู้เรียนแล้ว ยังก่อให้เกิดกับครูและผู้ปกครองอีกด้วย 
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ค าถามท้ายบท 

 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้  โดยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 

 1. จงอธิบายความหมายของบริการสนเทศตามทัศนะของท่าน 

 2. บริการสนเทศมีความส าคัญต่อผู้เรียน และงานแนะแนวอย่างไร 
 3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความที่ว่า “บริการสนเทศคือการสอนความรู้รอบตัวแก่
ผู้เรียน” 

 4. จงอธิบายหลักการจัดบริการสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

 5. ลักษณะข้อสนเทศที่มีคุณภาพในยุคปัจจุบันควรเป็นอย่างไร 

 6. หากท่านได้รับมอบหมายให้จัดบริการสนเทศแก่ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ท่านจะมี
หลักการคัดเลือกข้อสนเทศอย่างไร 

 7. ครูณัฐณิชเป็นครูที่ปรึกษา และรับผิดชอบจัดบริการสนเทศแก่ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา              
ปีที ่2 ครูณัฐณิชควรจัดบริการสนเทศด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมอย่างไร 

 8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความที่ว่า “ครูควรจัดบริการสนเทศเป็นรายบุคคลมากกว่า
กลุ่ม เพราะการจัดบริการสนเทศเป็นรายบุคคลมีประสิทธิภาพสูงสุด” เพราะเหตุใด 

 9. จงยกตัวอย่างวิธีการจัดบริการสนเทศที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

 10. หากมีเพ่ือนครูมาขอค าแนะน าจากท่าน เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อสนเทศ ท่านควรให้ 
ค าแนะน าอย่างไร 
 



บทท่ี 4 

 บริการใหค้ าปรึกษา 
 

 

 บริการให้ค าปรึกษา (counseling service) เป็นบริการหนึ่งของการแนะแนวที่ยอมรับกัน
ว่าเป็น “หัวใจ” ของงานแนะแนว เนื่องจากบริการให้ค าปรึกษาเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้เรียนที่ประสบ
ปัญหาต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือจนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ และสามารถปรับตัวได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งในการให้ค าปรึกษานั้นอาจจะให้เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ขึ้นอยู่กับปัญหาของ
ผู้เรียนว่ามีปัญหาเหมือนกันหรือแตกต่างกันไป ความส าคัญดังกล่าวจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 63 ได้บัญญัติให้สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมใน             
การแนะแนว การให้ค าปรึกษา และการฝึกอบรมผู้เรียน ดังนั้น ครูหรือผู้แนะแนวจ าเป็นต้องมีความรู้
และทักษะที่ถูกต้องในการให้ค าปรึกษา เพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 

ความหมายของบริการให้ค าปรึกษา 

 

 ค าว่า “การให้ค าปรึกษา” มาจากภาษาอังกฤษว่า “counseling” มีรากศัพท์ภาษาลาตินว่า 
“consilium” ซึ่งหมายถึง “กับ” หรือ “ด้วยกัน” ได้มีผู้นิยามศัพท์บัญญัติไว้หลากหลาย เช่น การให้
การปรึกษา จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา การปรึกษาเชิงจิตวิทยา แต่ที่เป็นที่นิยมแพร่หลายคือใช้ค าว่า 
“การให้ค าปรึกษา” เนื่องจากการให้ค าปรึกษานั้นประกอบด้วยบุคคลสองฝ่าย คือ ครู นักแนะแนว 
นักจิตวิทยา และจิตแพทย์ โดยที่บุคคลเหล่านี้ได้รับการอบรมฝึกฝนเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา           
ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ให้ค าปรึกษา (counselor) และฝ่ายที่สอง คือ ผู้เรียนหรือผู้ที่ประสบปัญหา 
ต้องการได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งจะเรียกว่า ผู้รับค าปรึกษา (counselee หรือ client) 
 ส าหรับความหมายของบริการให้ค าปรึกษา ได้มีนักจิตวิทยาและนักวิชาการกล่าวถึง
ความหมายของการให้ค าปรึกษาไว้ดังนี้  
 เจอร์จ และคริสเตียนี่ (George & Cristrani, 1995: 2) อธิบายว่าการให้ค าปรึกษาเป็น
กระบวนการที่ผู้ให้ค าปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับค าปรึกษา เพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้รู้จักเข้าใจ
ตนเอง สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองได้  
 เลวิน (Lewis, 1970: 10) ได้ให้ความหมายของการให้ค าปรึกษาว่า การให้ค าปรึกษา คือ 
กระบวนการอย่างหนึ่งที่ผู้มาขอรับค าปรึกษา ได้รับการช่วยเหลือให้รู้จักและประพฤติไปในทางที่เป็นที่
พึงพอใจ โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้ค าปรึกษา ซึ่งจะให้ข้อสนเทศและปฏิกิริยาที่จะกระตุ้นให้ผู้รับ
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ค าปรึกษาได้พัฒนาพฤติกรรมของตน ซึ่งท าให้สามารถปฏิบัติต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 จีน แบรี่ (2549: 2) กล่าวว่าการให้ค าปรึกษา คือ กระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
โดยอาศัยการสื่อสารแบบสองทางระหว่างบุคคลๆ หนึ่ง ในฐานะผู้ให้ค าปรึกษามีหน้าที่เอ้ืออ านวยให้อีก
บุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับค าปรึกษาได้ส ารวจ ท าความเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นปัญหา และสามารถท าให้ผู้รับ
ค าปรึกษาแสวงหาทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง  
 ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (2549: 5) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาเป็นบริการวิชาชีพหนึ่งที่เน้นถึง
สัมพันธภาพของการช่วยเหลือ และพัฒนาบุคคลอย่างมีจุดหมาย เป็นเรื่องของชีวิตหนึ่งพยายามให้
ความช่วยเหลืออีกชีวิตหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข หรือพัฒนานั้น คือ 
ผู้ให้ค าปรึกษาซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา
สามารถให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการให้สามารถเข้าใจเรื่องราวหรือปัญหาต่างๆ         
ที่น ามาปรึกษาให้กระจ่างยิ่งขึ้น สามารถใช้พลังปัญญาความสามารถของตนเองในการพิจารณา ตัดสิน
ตกลงใจที่จะกระท า หรือเลือกกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งในวิถีทางที่เหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ตนได้อย่างเหมาะสมในที่สุด              
 วัชรี ทรัพย์มี (2556: 5) ได้สรุปความหมายของการให้ค าปรึกษาว่า เป็นกระบวนการของ
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาซึ่งเป็นนักวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมกับผู้รับค าปรึกษาซึ่งต้องการ
ความช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ได้ปรับปรุง
ทักษะในการตัดสินใจและทักษะในการแก้ปัญหา ตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการที่จะท าให้
ตนเองพัฒนาขึ้น  
 จากความหมายของการให้ค าปรึกษาข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการให้ค าปรึกษา
ได้ว่า การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือ โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการ
ฝึกฝนอบรมทางด้านการให้ความช่วยเหลือทางจิตวิทยาโดยเฉพาะ ให้แก่ผู้รับค าปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่
ประสบปัญหาที่มาขอรับการช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้ส ารวจ และท าความเข้าใจปัญหา 
ตลอดจนสามารถแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจเลือกได้ด้วยตนเอง 
 นอกจากนี้ บริการให้ค าปรึกษานี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากการให้บริการอ่ืนๆ ดังนี้                  
(กรมสุขภาพจิต, 2546; Gladding, 1996) 
 1. มีทฤษฏี กระบวนการ และเทคนิคการให้ค าปรึกษาให้ผู้ให้ค าปรึกษาได้เลือกใช้ได้ตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะของปัญหาและธรรมชาติของผู้เรียน 

 2. เน้นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษา เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเกิด
ความรู้สึกไว้วางใจ และกล้าเปิดเผยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้การให้ค าปรึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ใช้การสนทนา หรือการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญ
ของการให้ค าปรึกษา 
 3. เน้นปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาอยู่ในโลกของความเป็นจริง และสามารถค้นหา              

แนวทางแก้ไขท่ีเป็นไปได้ในปัจจุบัน 

 4. ไม่มีค าตอบส าเร็จรูปตายตัว เพราะการให้ค าปรึกษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ วิธีการ
แก้ปัญหาในแต่ละกรณีจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพปัญหา โดยผู้รับค าปรึกษาจะ
เป็นผู้ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
 5. ผู้ให้ค าปรึกษาต้องให้เกียรติ และยอมรับผู้เรียนที่มาขอรับค าปรึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่
ตัดสิน ไม่ประเมิน และไม่วิพากษ์ วิจารณ์ หรือต าหนิผู้เรียน 

 

ความส าคัญของบริการให้ค าปรึกษา 

 

 บริการให้ค าปรึกษานอกจากจะมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการแนะแนวแล้ว บริการ
ให้ค าปรึกษายังมีความส าคัญต่อผู้รับบริการ ทั้งในด้านการป้องกันปัญหา การแก้ไขปัญหา และการ
ส่งเสริมพัฒนาผู้รับบริการ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเต็มไปด้วยความยุ่งยาก 
ซับซ้อน ซึ่งเป็นผลมาจากค่านิยม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสของสังคม น าไปสู ่
การมีปัญหาทางพฤติกรรม การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ปัญหาทางอารมณ์และสังคม ปัญหา
บุคลิกภาพ หากไม่ได้รับการป้องกันช่วยเหลืออาจลุกลามกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงยากที่จะแก้ไขได้ 
โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นซึ่งก าลังอยู่ในระยะของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
บทบาททางสังคม เป็นวัยที่ต้องการแสวงหาเอกลักษณ์ของตน อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง ต้องการ
อิสระจากผู้ใหญ่ ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน จนบางครั้งดูเหมือนให้ความส าคัญต่อเพ่ือนมากกว่า
พ่อแม่ สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของวัยรุ่นที่เป็นสาเหตุให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตและ
พฤติกรรม ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษาโดยครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สามารถคิดพิจารณา และตัดสินใจหาทางออกเพ่ือแก้ไขความคับ
ข้องใจ ความวิตกกังวล เป็นการลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่อาจเกิดกับผู้เรียนได้  สถานศึกษาจึงมี
บทบาทส าคัญ ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา พัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนให้เกิดความเหมาะสม และเป็น                
ผู้ประสานงานระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ทั้งนี ้เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา                       
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จุดมุ่งหมายของบริการให้ค าปรึกษา 

 

 โดยทั่วไปการให้บริการให้ค าปรึกษามีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถรับรู้ 
เข้าใจ และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้ส ารวจความคิด 
ความรู้สึกและการกระท าของตนเอง ตลอดจนช่วยให้ผู้รับค าปรึกษากระจ่างชัดในปัญหาและวิธีการ
แก้ไข นักจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาส่วนใหญ่มักจะก าหนดจุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาไว้ 2 ลักษณะ 
คือ จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาระยะสั้น ซึ่งเป็นลักษณะการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และจุดมุ่งหมาย
ของการให้ค าปรึกษาระยะยาว ซึ่งเป็นลักษณะการช่วยเหลือและพัฒนาพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  
ท าให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในที่นี้ขอน าเสนอจุดมุ่งหมายของ
การจัดบริการให้ค าปรึกษาในสถานศึกษาระดับต่างๆ ดังนี้ 
 1. เพ่ือจัดให้มีผู้ให้ค าปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้ท าหน้าที่ให้บริการความช่วยเหลือ
แก่ผู้รับค าปรึกษา 
 2. เพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษายอมรับว่าทุกคนล้วนมีปัญหา ดังนั้น การที่ตนเองประสบปัญหา
จึงเป็นเรื่องปกติ ทั้งยอมรับว่าปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว และสามารถแก้ไขได้ 
 3. เพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษายอมรับตนเอง กล้าเผชิญกับความเป็นจริง รับรู้ในข้อบกพร่อง
ของตนเอง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น 

 4. เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้มีโอกาสระบายความคับข้องใจกับผู้ที่เขาไว้วางใจ และพร้อมจะ
รับฟังด้วยดี ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเครียดในชีวิตชีวิตประจ าวันลงได้ 
 5. เพ่ือช่วยป้องกันปัญหา และลดความรุนแรงของปัญหาที่เกิดกับผู้รับค าปรึกษาให้ลด
น้อยลงหรือหมดสิ้นไป 

 6. เพ่ือช่วยฝึกหัดให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดทักษะการแก้ปัญหา สามารถเผชิญกับความยุ่งยาก
ต่างๆ ในชีวิต สามารถเลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง ตลอดจนการปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามอัตภาพ  
 7. เพ่ือช่วยส่งเสริมความสามารถให้แก่ผู้รับค าปรึกษาในด้านการตัดสินใจ และการ
วางโครงการในอนาคตของตนเอง 
 8. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความมุ่งมั่นในการกระท า ไม่จับจด เมื่อตัดสินใจที่จะท า
สิ่งใดแล้วก็มีใจจดจ่อและมุ่งมั่นในการกระท าจนส าเร็จลุล่วง    
 9. เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านสังคม ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการจัดการกับปัญหาให้มี    
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 10. เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ เช่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ต่างๆ มากขึ้น มีพฤติกรรมการเรียนที่ดี และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดีข้ึน 
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หลักการของบริการให้ค าปรึกษา 
 

 กรมสุขภาพจิต (2546: 44-45) ได้อธิบายหลักการให้ค าปรึกษาอันเป็นลักษณะเฉพาะไว้
ดังนี้   
 1. เป็นการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม อันประกอบด้วย
ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผู้รับค าปรึกษา ดังนั้น การให้ความ
ช่วยเหลือจะเน้นการแก้ไขปัญหาที่ให้ความส าคัญในเรื่องอารมณ์ ความรู้สึกที่จะเป็นตัวสืบค้นต่อไป            
ถึงปัญหาพฤติกรรมที่เกิดข้ึน และส่งผลไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
 2. เน้นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับค าปรึกษาตลอดกระบวนการให้ค าปรึกษา
เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความไว้วางใจ ผ่อนคาย กล้าเปิดเผยตนเอง ยอมรับ ตลอดจนท าความเข้าใจ
และแก้ไขปัญหาของตนเองได้   
 3. เน้นการสื่อสารสองทาง ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและ
ผู้รับค าปรึกษา โดยผู้ให้ค าปรึกษาเปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาได้แสดงออกและแยกแยะความรู้สึกที่อยู่
ในความคิดและเรื่องราวที่เกิดเกี่ยวข้อง โดยสื่อสารด้วยค าพูดและท่าทาง ซึ่งข้อมูลที่ได้จะต้องได้จาก
ผู้รับค าปรึกษาไม่ใช่ได้จากการคาดคะเนหรือคาดเดาเองของผู้ให้ค าปรึกษา ดังนั้นจะต้องมีการซักซ้อม
ท าความกระจ่าง ท าความเข้าใจให้ตรงกันเป็นระยะๆ ตลอดกระบวนการให้ค าปรึกษา               
 4. เป็นกระบวนการที่มีการพูดคุยกันอย่างมีเป้าหมาย  มีขั้นตอน โดยการใช้ทักษะที่
เหมาะสม ขึ้นอยู่กับโอกาส จังหวะ และสถานการณ์ที่ผู้ให้ค าปรึกษาจะเลือกใช้            
 5. ยึดผู้รับค าปรึกษาเป็นศูนย์กลาง คือ ให้ความส าคัญต่อความรู้สึกนึกคิด ปัญหา ความ
ต้องการของผู้รับค าปรึกษาในขณะนั้น นอกจากนี้ การรับรู้ปัญหา การตัดสินใจเลือก และการแก้ไข
ปัญหา จะต้องตั้งอยู่บนศักยภาพของผู้รับค าปรึกษาเป็นส าคัญ            
 6. เน้นปัจจุบัน คือ เน้นปฏิกิริยาที่แสดงออก ความรู้สึกนึกคิด และความเชื่อที่มากระทบ
จากท่าทีและค าพูดของผู้รับค าปรึกษาในขณะนั้น ในปัจจุบัน คือ ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ส่วนเรื่องราวที่เป็นอดีต
เช่น ปัญหาที่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดู ถือว่าเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว ส่วนเรื่องราวในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ยัง
มาไม่ถึง ปัจจุบันเท่านั้นที่ส าคัญ และเมื่อผู้รับค าปรึกษาได้ตระหนักถึงสิ่งที่ก าลังกระท าอยู่ในขณะนั้น
ผู้รับค าปรึกษาจะสามารถตัดสินใจที่จะกระท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาได้ คือ สามารถแก้ไขหรือ
เลือกปฏิบัติได้เหมาะสมในปัจจุบัน             
 7. ไม่มีค าตอบส าเร็จรูปหรือตายตัว เนื่องจากการให้ค าปรึกษาเป็นเรื่องราวของการสื่อสาร
ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษา ผลสิ้นสุดของการให้ค าปรึกษาอาจจบลงในขณะใดก็ได้ ขึ้นอยู่
กับความต้องการ การตัดสินใจเลือก และศักยภาพ ตลอดจนแรงจูงใจของผู้รับค าปรึกษาเป็นส าคัญ       
ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะบุคคล            
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 8. การให้ค าปรึกษาไม่ใช่การอบรม การสั่งสอน หรือการตัดสินชี้ถูกหรือผิด แต่เป็นการช่วย
ให้ผู้รับค าปรึกษามีแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถพิจารณาทางเลือกได้มากขึ้น และตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
โดยผู้ให้ค าปรึกษาเป็นผู้ที่พยายามดึงศักยภาพของผู้รับการปรึกษาท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด            
 

ขอบข่ายของบริการให้ค าปรึกษา 
 

 เนื่องจากการให้ค าปรึกษา เป็นกระบวนการของความร่วมมือกันระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับ
ผู้รับค าปรึกษาในอันที่จะพยายามหาช่องทางในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น ขอบข่ายของบริการให้
ค าปรึกษาส าหรับผู้เรียนซึ่งต้องการความช่วยเหลือนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านที่ส าคัญ ดังนี้    
 1. การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา เป็นบริการที่มุ่งช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเรียน แนวทางในการศึกษา และการวางอนาคตของชีวิตทางการศึกษา 
ซึ่งจะส่งผลสะท้อนถึงการประกอบอาชีพต่อไปในภายหน้า รวมถึงการเลือกวิชาเรียนให้เหมาะสมกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละคน นอกจากนี้ ยังให้วิธีการแสวงหาความรู้ พัฒนา
ทักษะด้านการเรียน สร้างนิสัยที่ดีในการเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เช่น การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ วิธีการเรียน การจดบันทึก การแบ่งเวลา การปรับตัวเข้ากับวิชาเรียนต่างๆ และช่วย
แก้ปัญหาด้านการเรียน เป็นต้น   
 2. การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ เป็นบริการที่มุ่งช่วยให้ผู้รับค าปรึกษารู้จักตนเองและสามารถ
เข้าใจถึงโลกของอาชีพที่หลากหลายได้ดียิ่งขึ้น เข้าใจถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ การเลือกอาชีพที่
เหมาะสมกับคุณสมบัติคุณลักษณะของตนเอง รวมถึงการมีความสุขใจในการประกอบอาชีพ             
ตลอดจนได้พัฒนาตนเองตามความถนัด ความสนใจเพ่ือการประกอบอาชีพ เช่น การให้ข้อมูลด้านอาชีพ
การให้ข้อมูลด้านความต้องการของตลาดแรงงาน การตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง การ
ทดสอบความถนัด ความสนใจด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาชีพที่ตนเลือก
เป็นต้น              
 3. การให้ค าปรึกษาด้านส่วนตัวและสังคม เป็นบริการที่มุ่งช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาปรับตัวได้ดี
ขึ้น ในขณะที่ด าเนินชีวิตอยู่ในครอบครัว ในที่ท างาน หรือในสถานศึกษา เช่น การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การรู้จักและเข้าใจตนเอง การพัฒนาแผนการด าเนินชีวิต และการพัฒนาบุคลิกภาพและอุปนิสัย เป็นต้น
การให้ค าปรึกษาด้านส่วนตัวและสังคมสามารถจะช่วยให้บุคคลนั้นมีสุขภาพจิตที่ดี เข้าใจตนเอง ยอมรับ
ตนเอง และยอมรับผู้อ่ืนได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็น
การสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม  
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รูปแบบของการให้ค าปรึกษา 
 

 ส าหรับรูปแบบของการให้ค าปรึกษา โดยทั่วไปนักจิตวิทยานิยมแบ่งรูปแบบของการให้
ค าปรึกษา ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

 1. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล  (individual counseling) เป็นกระบวนการให้
ค าปรึกษาที่ประกอบด้วย ผู้ให้ค าปรึกษา 1 คน และผู้รับค าปรึกษา 1 คน ในแต่ละครั้ง มาพบกันแบบ
ตัวต่อตัว โดยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายใต้สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อาศัยการสื่อสารแบบสองทาง      
ซึ่งผู้ให้ค าปรึกษาจะท าหน้าที่เอ้ืออ านวยให้ผู้รับค าปรึกษาได้ใช้ศักยภาพในการส ารวจ รับรู้ และท าความ
เข้าใจตนเอง สิ่งแวดล้อม ปัญหา สาเหตุของปัญหา และความต้องการของตน ตลอดจนแสวงหา               
แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง ปัญหาที่
เกิดขึ้นกับผู้รับค าปรึกษา มักเป็นปัญหาเฉพาะที่มีสภาพแตกต่างจากปัญหาของผู้อื่น เช่น ปัญหาส่วนตัว
หรือครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาทางอารมณ์และสังคม เป็นต้น 

 การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ
ตนเอง เข้าใจปัญหา สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดและเหมาะสมกับตนเอง 
สามารถรับผิดชอบต่อตนเอง พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระ ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีความสุขในชีวิต และได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่าง เต็มที่
ในการแก้ปัญหาของตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล  

ที่มา: http://www.thaigoodview.com/node/90894?page=0,20 
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 2. การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม (group counseling) เป็นกระบวนการให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับ
ค าปรึกษาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยทั่วไปกลุ่มจะมีสมาชิกจ านวน 6 - 10 คน เพ่ือให้สมาชิกได้มีโอกาสสื่อ
ความหมายซึ่งกันและกันได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสมาชิกกลุ่มนอกจากจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้ค าปรึกษาแล้ว 
จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุ่มด้วย ภายใต้บรรยากาศแห่งความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  
ฉะนั้นจึงเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่ม โดยผู้ให้ค าปรึกษาจะมีหน้าที่พัฒนาปฏิสัมพันธ์ภายใน
กลุ่ม ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของผู้น ากลุ่มและสมาชิก รับฟังอย่างสนใจ เข้าใจ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกภายในกลุ่ม ตลอดจนปรับความในใจกลุ่มไปยังจุดที่สมาชิกได้ประโยชน์มากที่สุด สมาชิกกลุ่มมี
หน้าที่สร้างสัมพันธภาพ ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกอ่ืนๆ ในแนวทางที่เกื้อกูลต่อภาวะจิตใจที่จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 

 ในการแบ่งลักษณะของกลุ่มอาจจ าแนกโดยค านึงถึงทฤษฎี และวิธีการที่กลุ่มใช้ บางครั้งอาจ
จ าแนกตามลักษณะของสมาชิก เช่น วัยหรือลักษณะปัญหา ซึ่งข้อดีของกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกัน คือ 
สมาชิกมักสร้างสัมพันธภาพได้รวดเร็ว มีความสนใจที่จะเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และกลุ่มที่มี
สติปัญญาใกล้เคียงกัน มักไม่ค่อยมีความขัดแย้งและความเบื่อหน่าย ส่วนกลุ่มที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
สมาชิกจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกที่ภูมิหลังแตกต่างจากตน โดยหลักการส าคัญที่
ต้องพิจารณาในการเริ่มต้นคือ ความเหมาะสมของเวลาในการให้ค าปรึกษา ควรจะมีเวลาเข้าร่วมกลุ่ม
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 60 - 90 นาที อย่างน้อยสุดจ านวน 10 ครั้ง และพิจารณาเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของผู้รับค าปรึกษาแบบกลุ่มด้วย 

 ส าหรับจุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม แฟรงค์ (Frank อ้างอิงใน Ohlsen, 

1970: 33) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1) เพ่ือเปิ ดโอกาส ให้สมาชิกในกลุ่ ม ได้ ระบายความรู้สึ กต่ างๆ เป็น การลดความ                  
ตึงเครียด 

 2) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการยอมรับนับถือตนเอง รู้จักตนเอง 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีปัญหากล้าเผชิญปัญหาของตนเอง และหาวิธีการแก้ไข 

 4) เพ่ือช่วยให้ผู้มีปัญหาได้ปรับปรุงทักษะในการยอมรับตนเองและแก้ปัญหาด้านการขัดแย้ง
ในตนเอง และความขัดแย้งที่ตนมีกับผู้อ่ืน 

 5) เพ่ือช่วยให้สมาชิกมีความเข้มแข็ง มีก าลังใจสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก 
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ภาพที่ 4.2 การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม  

ที่มา: http://www.tyr.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=121974&CtNode=23241&mp=166 

 

คุณสมบัติของผู้ให้ค าปรึกษา 

 

 คุณสมบัติของผู้ให้ค าปรึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการให้
ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยเหลือและจัดกระบวนการให้ค าปรึกษาได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นผู้ให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยคุณสมบัติที่ส าคัญ 2 ประการดังนี้   
 1. คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ ผู้ให้ค าปรึกษาควรมีคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพในประเด็น
ส าคัญ ดังต่อไปนี้     
     1.1  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี และมีวุฒิภาวะสมวัย 

     1.2  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลทั่วไป   
     1.3  มีการให้เกียรติบุคคลอ่ืนว่ามีคุณค่า มีศักดิ์ศรี  
     1.4  มีความม่ันคง ไม่หวั่นหรือแปรปรวนง่าย สุขุมรอบคอบในการปฏิบัติงาน  
     1.5  มีความอดทนเสียสละ และรู้จักให้อภัย  
     1.6  มีความเชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับตนเองทั้งส่วนดีและข้อบกพร่อง และไม่มีลักษณะ
ของการเป็นผู้ที่คอยป้องกันตัวเอง 
     1.7  มีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเต็มใจ  
     1.8  มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  
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     1.9  มีความสุภาพอ่อนโยน พูดจาไพเราะน่าฟัง และสามารถใช้ค าพูดสื่อสารกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
     1.10 มีความสุขุม รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 

     1.11 มีความคิดถูกท านองคลองธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป  
     1.12 มีความเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น  
     1.13 เป็นบุคคลที่น่าไว้ใจ และสามารถเก็บรักษาความลับได้ดี 
     1.14 มีความสามารถในการปรับตัว และพัฒนาตนเองได้ดี            
     1.15 มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ            
 2. คุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพ ผู้ให้ค าปรึกษาควร
มีคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพในประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
     2.1 ผ่านการศึกษา และอบรมทางวิชาชีพในการให้ค าปรึกษาอย่างเพียงพอ 

     2.2 มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการน าทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ไปใช้
ประโยชน์ในการให้ค าปรึกษา 
     2.3 มีความใฝ่รู้อยู่เสมอ และมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในการให้ค าปรึกษา 
     2.4 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานในวิชาชีพการให้ค าปรึกษา 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

     2.5 มีศิลปะในการน าความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้รับค าปรึกษา บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2.6 สามารถปฏิบัติ งานในบทบาทหน้าที่ ซึ่ งต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     2.7 มีความสนใจ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการเป็นผู้ให้ค าปรึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ และทันสมัยอยู่เสมอ 

 

จรรยาบรรณการให้ค าปรึกษา 

 

 เนื่องจากการให้ค าปรึกษาจัดเป็นวิชาชีพเฉพาะชั้นสูง  จึงมีการก าหนดมาตรฐาน                    
และจรรยาบรรณของการให้ค าปรึกษาไว้อย่างชัดเจน เช่น สมาคมการให้ค าปรึกษาสหรัฐอเมริกา                  
(The American Counseling Association: ACA) ได้ก าหนดจรรยาบรรณการให้ค าปรึกษาเพ่ือรักษา
มาตรฐานของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน  โดยมีการ
ทบทวนจรรยาบรรณนี้ เมื่อปีค.ศ. 1997 สามารถสรุปได้ดังนี้ (ดวงมณี จงรักษ์, 2549: 23-28)             
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 หมวด ก สัมพันธภาพการให้ค าปรึกษา            
 1. สวัสดิการของผู้รับค าปรึกษา   
    1.1 ผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีความรับผิดชอบเบื้องต้น โดยการแสดงความเคารพในศักดิ์ศรี
และส่งเสริมสวัสดิภาพของผู้รับค าปรึกษา 
    1.2 ผู้ให้ค าปรึกษาต้องสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางอกงาม โดยตระหนักถึงความต้องการ
ความสนใจ และสวัสดิการของผู้รับค าปรึกษา     
    1.3 ผู้ให้ค าปรึกษาต้องให้ผู้รับค าปรึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการให้ค าปรึกษา 
    1.4 ผู้ให้ค าปรึกษาต้องให้ครอบครัวของผู้รับค าปรึกษามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา  
 2. สิทธิของผู้รับค าปรึกษา    
     2.1 ผู้ให้ค าปรึกษาต้องแจ้งให้ผู้รับค าปรึกษาทราบถึงจุดประสงค์ เป้าหมาย เทคนิค
กระบวนการ ข้อจ ากัด ความเสี่ยงของผู้รับค าปรึกษา 
     2.2 ผู้ให้ค าปรึกษาต้องให้อิสระในการเลือกตัดสินใจด้วยตนเองของผู้รับค าปรึกษา            
     2.3 ผู้ให้ค าปรึกษาต้องหลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้รับค าปรึกษาทุก
รูปแบบ และไมใ่ห้ค าปรึกษากับผู้ที่ตนมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วย   
     2.4 ผู้ให้ค าปรึกษาต้องไม่ทอดทิ้งผู้รับค าปรึกษา ในกรณีที่ไม่สามารถให้ค าปรึกษาได้            
ก็ควรส่งต่อผู้ให้ค าปรึกษาท่านอื่น   
 หมวด ข การรักษาความลับ   
 1. ผู้ให้ค าปรึกษาเคารพสิทธิของผู้รับค าปรึกษาในเรื่องความเป็นส่วนตัว หลีกเลี่ยงการ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ    
 2. ผู้ให้ค าปรึกษาพึงมีข้อมูลการปรึกษาตามความจ าเป็น ทั้งพึงรักษาข้อมูลนั้น กรณีต้องมี
การบันทึกข้อมูลของผู้รับค าปรึกษา หรือกรณีต้องเปิดเผยข้อมูล หรือต้องส่งต่อข้อมูลการให้ค าปรึกษา
แก่ผู้อื่น ควรได้รับการอนุญาตจากผู้รับค าปรึกษา  
 หมวด ค ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ    
 1. ผู้ให้ค าปรึกษามีความรับผิดชอบในการอ่าน ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และบรรทัดฐานของการประกอบวิชาชีพ    
 2. ผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีความพร้อมในการให้ค าปรึกษา ค านึงถึงศักยภาพของตนเองก่อนให้
ค าปรึกษา นั่นคือ ผู้ให้ค าปรึกษาหลีกเลี่ยงการให้บริการเมื่อสภาวะร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของ
ตนเองไม่พร้อม  
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 หมวด ง การประเมิน การวัด และการการแปล   
 1. ผู้ให้ค าปรึกษาต้องตระหนักถึงข้อจ ากัดความสามารถในการให้ท าการทดสอบและท าการ
ประเมินเฉพาะสิ่งที่ได้รับการฝึกฝน มีความเข้าใจเรื่องความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น มาตรฐาน ความ
ผิดพลาดของการวัด และรู้จักประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง  
 2. ผู้ให้ค าปรึกษาต้องอธิบายและท าความเข้าใจต่อผู้รับการประเมิน ก่อนการประเมิน และ
รับผิดชอบต่อการอธิบายผลของตนเอง   
 3. ผู้ให้ค าปรึกษาพึงพิจารณาเลือกเครื่องมือทางจิตวิทยาที่เหมาะสมส าหรับผู้รับค าปรึกษา
กรณีที่ต้องสร้างแบบทดสอบ ผู้ให้ค าปรึกษาต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้ในวิชาชีพที่ทันสมัย ในการออกแบบทดสอบ เพ่ือพัฒนา เผยแพร่ และใช้ในการศึกษาหรือการให้
ค าปรึกษา   
 หมวด จ การสอน การฝึกปฏิบัติ    
 1. ผู้ให้ค าปรึกษาเพ่ิงเว้นการมีเพศสัมพันธ์กับนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ภายใต้การฝึกปฏิบัติ และ
ไม่มีพฤติการณ์ที่ส่อไปทางชู้สาวหรือการล่วงละเมิดทางเพศ พึงให้เกียรติแก่ผู้อยู่ภายใต้การฝึกหัดอีกทั้ง
ไม่ควรรับญาติสนิทเป็นผู้อยู่ภายใต้การฝึกหัด   
 2. ถ้านักศึกษาหรือผู้อยู่ภายใต้การฝึกปฏิบัติแสดงเจตจ านงขอรับค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษา
ไม่ควรให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาหรือผู้อยู่ภายใต้การฝึกปฏิบัติ แต่ควรส่งต่อให้แก่ผู้ให้ค าปรึกษาท่านอื่น        
 

วิธีการให้ค าปรึกษา 
 

 ในการให้ค าปรึกษานั้นมีวิธีการแตกต่างกันไป จ าแนกออกได้เป็น 3 วิธี คือ (พนม ลิ้มอารีย์, 
2548: 181-182) 
 1. วิธีการให้ค าปรึกษาแบบน าทาง (directive counseling) การให้ค าปรึกษาวิธีนี้มีชื่ออีก
อย่างหนึ่งว่า “วิธีการให้ค าปรึกษาแบบยึดผู้ให้ค าปรึกษาเป็นศูนย์กลาง” (counselor-centered 

counseling) เป็นวิธีที่ผู้ให้ค าปรึกษามีบทบาทมากกว่าผู้รับค าปรึกษา โดยผู้ให้ค าปรึกษาจะเป็น                
ผู้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความหมาย เพ่ือท าความเข้าใจพฤติกรรมหรือภูมิหลังของผู้รับค าปรึกษา           
มากขึ้น แล้วให้ค าแนะน าหรือชี้แนวทางในการแก้ปัญหาให้กับผู้รับค าปรึกษา ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่
น ามาใช้ในการให้ค าปรึกษาตามวิธีนี้ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์คุณลักษณะและ
องค์ประกอบ (trait-factor counseling)  
 2. วิธีการให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทาง (nondirective counseling) หรือวิธีการให้
ค าปรึกษาแบบยึดผู้รับค าปรึกษาเป็นศูนย์กลาง (client-centered counseling) หรือวิธีการให้
ค าปรึกษาแบบโรเจอร์ (Rogerian counseling) การให้ค าปรึกษาแบบนี้ ผู้ให้ค าปรึกษาพยายามกระตุ้น
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ให้ผู้รับค าปรึกษาได้เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงหรือซ่อนเร้นของตนออกมา แล้วพยายามสะท้อนกลับสิ่ง
เหล่านั้นให้ผู้รับค าปรึกษาได้ตระหนัก เพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้เกิดความเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ 
และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่ยึดถือวิธีการให้
ค าปรึกษาแบบนี้ ได้แก่ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ (psychoanalytic approach to 

counseling) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ (gestalt counseling) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ
ยึดผู้รับค าปรึกษาเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น 

 3. วิธีการให้ค าปรึกษาแบบผสม (eclectic counseling) วิธีการให้ค าปรึกษาแบบนี้           
ผู้ให้ค าปรึกษาจะไม่ยึดถือวิธีการใดวิธีการหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงลงไปในการให้ค าปรึกษา แต่จะ
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ให้ค าปรึกษาว่าควรจะใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสมกับผู้รับค าปรึกษา เหมาะ
กับปัญหา และเหมาะกับสถานการณ์ เนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นวิธีการให้
ค าปรึกษาก็ควรจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้รับค าปรึกษาเป็นรายๆ ไป และในการให้ค าปรึกษา     
แต่ละครั้งก็ควรจะได้ใช้วิธีการหลายๆ วิธีผสมผสานกัน เพื่อให้การให้ค าปรึกษาสัมฤทธิผล 

 

ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 

 

 ทฤษฎีเป็นหลักส าคัญที่ชี้ให้เห็นถึงแนวปฏิบัติ และแนวความเชื่อในสิ่งนั้น ทฤษฎีเกิดขึ้นมา
จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้ปฏิบัติกันมา โดยจัดแบ่งไว้อย่างมีระเบียบแบบแผน และมีความสัมพันธ์             
ต่อกัน ในการให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาควรจะมีทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่ตนเชื่อถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะทฤษฎีจะช่วยให้ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถเข้าใจถึง
สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา และสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุมีผล รวมทั้งมีข้อมูลสนับสนุนด้วย         
ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับค าปรึกษาได้อย่างเหมาะสมขึ้น 
นอกจากนี้ ทฤษฎียังจะช่วยให้ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถแนะแนวทางถึงผลที่ จะเกิดขึ้นต่อไปได้อย่างมี
หลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ 
 ส าหรับทฤษฎีการให้ค าปรึกษา (theories of counseling) ส่วนใหญ่เป็นแนวคิดทฤษฎีทาง
ตะวันตก ซึ่งจะแตกต่างกันไปในเรื่องแนวคิด หลักการ เทคนิควิธีการ และการน าไปใช้  ปัจจุบัน
นักวิชาการได้รวบรวมทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ (psychoanalytic approach to counseling) 
 2. ทฤษฎีการให้ ค าปรึกษาแบบผู้ รับค าปรึกษาเป็ นศูนย์กลาง (client-centered 

counseling) หรือ (person-centered counseling) 
 3. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเกสตัลท์ (gestalt counseling) 
 4. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบภวนิยม (existential counseling) 
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 5. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์คุณลักษณะและองค์ประกอบ (trait-factor 

counseling) 
 6. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์  และพฤติกรรม  (rational 

emotive behavior therapy) 
 7. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (transactional 

analysis) 
 8. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (behavioral counseling) 
 9. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบเผชิญความจริง (reality therapy) 
 อย่างไรก็ตามผู้ให้ค าปรึกษาควรรู้จักพิจารณาเลือกสรร และน าทฤษฎีการให้ค าปรึกษาไปใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะของปัญหา ซึ่งในที่นี้ขอน าเสนอทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่นิยมใช้ในสถานศึกษา
มาเสนอ 3 ทฤษฎี ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เหมาะสมส าหรับใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับความคิด ความรู้สึก 
และพฤติกรรมตามล าดับ คือ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์คุณลักษณะและองค์ประกอบ 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบผู้รับค าปรึกษาเป็นศูนย์กลาง และทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบ                      
พฤติกรรมนิยม ซึ่งทฤษฎีเหล่านี้มีข้อมูลจากการวิจัยสนับสนุนว่าเป็นทฤษฎีที่มีประสิทธิภาพในการให้
ค าปรึกษา (Pine, 1976; Brown and Prout, 1995) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  

 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์คุณลักษณะและองค์ประกอบ 

 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์คุณลักษณะและองค์ประกอบ หรือการให้ค าปรึกษา
แบบ TF เป็นทฤษฎีหนึ่งของกลุ่มทฤษฎีที่เน้นความคิดและเหตุผล ผู้น าของทฤษฎีนี้ ได้แก่ คณาจารย์
ของมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of Minnesota) ประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ โดนัลด์  จี                   
แพทเทอสัน (Donald G. Paterson) จอห์น จี ดาร์ลีย์ (John G. Darley) และเอ็ดมันด์ จี วิลเลียมสัน 
(Edmund G. Williamson) ซึ่งผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่ เอ็ดมันด์ จี วิลเลียมสัน เนื่องจากเป็นผู้ที่พัฒนา
ทฤษฎีอย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวมทั้งยังผลิตผลงานเขียนเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาเป็นจ านวนมาก 
เช่น “จะให้ค าปรึกษาผู้ เรียนอย่างไร” (how to counsel students) “การให้ค าปรึกษาวัยรุ่น” 
(counseling adolescents) และ “การให้ค าปรึกษาอาชีพ” (vocational counseling) 
 แนวคิดส าคัญของการให้ค าปรึกษาแบบ TF โดยมีความเชื่อว่า บุคลิกภาพเป็นระบบของการ
พ่ึงพากันและกันของคุณลักษณะและองค์ประกอบต่างๆ เช่น สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจ เจตคติและอารมณ์ เป็นต้น พัฒนาการมนุษย์ตั้งแต่วัยทารกจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่เป็นการท างาน
และการมีวุฒิภาวะขององค์ประกอบเหล่านี้ ซึ่งมีความหมายอย่างมากที่จะจ าแนกมนุษย์ตามมิติของ
คุณลักษณะที่ต่างๆ กัน โดยวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหลักการให้ความช่วยเหลือแก่มนุษย์ 
ดังนี้ 
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 1) ค านึงถึงคุณลักษณะและองค์ประกอบของผู้รับค าปรึกษา เพ่ือน าไปประกอบกับข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับใช้ในการพิจารณาเพ่ือตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 2) การใช้ประโยชน์ของเครื่องมือทางจิตวิทยา เช่น แบบทดสอบทางจิตวิทยา เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็นในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับค าปรึกษา 
 3) ส่งเสริมให้ผู้รับค าปรึกษาได้รับข้อมูลที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ และมีทักษะในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมายของการให้ค าปรึกษาแบบ TF จะมีทั้งเป้าหมายระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาว 
โดยเป้าหมายระยะสั้น คือ การช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหาหรือวางแผนส าหรับอนาคตด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเป้าหมายระยะยาว  คือ การ
เอ้ืออ านวยให้ผู้รับค าปรึกษามีพัฒนาการที่เป็นเลิศในทุกด้าน และรู้จักใช้ความสามารถที่ตนมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่  
 ข้อควรค านึงที่ส าคัญในการให้ค าปรึกษาแบบ TF มีดังนี ้
 1) การให้ค าปรึกษาแบบ TF ให้ความส าคัญกับการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาทั้งที่ เป็น
แบบทดสอบ และไม่ใช่แบบทดสอบมาใช้ช่วยในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือที่จะ
ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจตนเอง และสิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริง ดังนั้น ผู้ให้ค าปรึกษาจึงควร
ค านึงถึงการเลือกใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้มาใช้ เพ่ือป้องกันการวินิจฉัย
ที่คลาดเคลื่อน ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับค าปรึกษา 

 2) การให้ค าปรึกษาแบบ TF เป็นการให้ค าปรึกษาแบบน าทาง โดยผู้ให้ค าปรึกษาจะมี
บทบาทเสมือนกับเป็นครูหรือพ่ีเลี้ยง ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์มากกว่าโดยให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้รับค าปรึกษาที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ดังนั้น ผู้ให้ค าปรึกษาจะให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และการ
อธิบายต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม เกิดการเรียนรู้ และสามารถคิด 
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และวางแผนส าหรับอนาคตของตนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 3) การให้ค าปรึกษาแบบ TF มุ่งเน้นการใช้กระบวนการให้ความช่วยเหลืออย่างมีระบบเชิง
วิทยาศาสตร์ กล่าวคือ มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
เหมาะสม น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวินิจฉัยอย่างรอบคอบ แล้วจึงด าเนินงานให้ความ
ช่วยเหลือ และติดตามผล 

 4) การให้ค าปรึกษาแบบ TF ควรให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ
แก่ผู้รับค าปรึกษา แต่ก็ไม่ควรละเลยการรับรู้ของผู้รับค าปรึกษาซึ่งอาจจะบิดเบือนข้อมูลที่ได้รับ เพราะ
อาจจะส่งผลต่อการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อน ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อการให้ความช่วยเหลือ 

 5) การให้ค าปรึกษาแบบ TF ควรให้ความส าคัญกับการช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาใช้เหตุผล และ
ข้อมูลมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และวางแผนอนาคต แต่ก็ไม่ควรละเลยเรื่องอารมณ์ 
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ความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา ดังนั้น การสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้รับค าปรึกษา และการให้
ความสนใจกับอารมณ์ ความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาอย่างเพียงพอ จึงเป็นส่วนประกอบส าคัญซึ่งส่งผลให้
การช่วยเหลือประสบผลส าเร็จ 

 6) การให้ค าปรึกษาแบบ TF มักจะเป็นที่นิยมใช้ในการช่วยเหลือผู้รับค าปรึกษาที่มีปัญหาซึ่ง
เกิดจากการขาดข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบในการตัดสินใจในสิ่งส าคัญ และการไม่รู้วิธีการคิด การตัดสินใจ
โดยใช้เหตุผล และอย่างมีระบบที่เหมาะสม การให้ค าปรึกษาแบบ TF จึงใช้ได้ผลดีกับผู้เรียนใน
สถานศึกษา 
 จะเห็นได้ว่า การให้ค าปรึกษาแบบ TF เหมาะที่จะใช้กับผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านการศึกษา
ต่อ และการเลือกอาชีพ โดยเฉพาะในด้านการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ เพราะการให้ค าปรึกษาโดยวิธีนี้
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 2 ประการ คือ 

 1) รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ ของตน เช่น เจตคติ 
ความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพ 

 2) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ อย่างกว้างขวาง และมีความรู้ความเข้าใจถึง
ความเป็นไปได้ทางด้านอาชีพของตน ท าให้สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบผู้รับค าปรึกษาเป็นศูนย์กลาง 
 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบผู้รับค าปรึกษาเป็นศูนย์กลาง หรือการให้ค าปรึกษาแบบ CC 
เป็นหนึ่งในกลุ่มทฤษฎีที่เน้นอารมณ์และความรู้สึก ผู้ริเริ่มและพัฒนาทฤษฎีนี้เป็นชาวอเมริกันชื่อ คาร์ล 
อาร์ โรเจอร์ส (Carl R. Rogers) ซึ่งโรเจอร์ส ได้พัฒนา แลใช้ทฤษฎีนี้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับ
ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นอกจากนั้น โรเจอร์สยังได้ศึกษา วิจัย และผลิตผลงานเขียนที่มี
คุณภาพอีกจ านวนมาก ซึ่งท าให้ทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับและเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้ให้ค าปรึกษาอย่าง
กว้างขวาง ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ 

 แนวคิดส าคัญของการให้ค าปรึกษาแบบ CC โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ว่า 
มนุษย์มีธรรมชาติที่ดี มีแรงจูงใจไปทางด้านบวก เป็นผู้มีเหตุผล (rational) เป็นผู้ได้รับการขัดเกลา 
(socialized) และเป็นผู้สามารถตัดสินเลือกทางชีวิตของตนเองได้ถ้ามีอิสระเพียงพอ และในสถานการณ์
ที่เอ้ืออ านวยมนุษย์ให้พัฒนาไปได้เต็มศักยภาพ (full potential) ฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นผู้น าตนเอง (self-

directing) และภายใต้สภาพการณ์ที่มีเงื่อนไขอันเหมาะสม มนุษย์จะพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่
เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคลไปสู่การรู้จักตนเองอย่างแท้จริง (self-actualizations) 
นอกจากนี้ โรเจอร์สยังเชื่อว่าบุคลิกภาพของมนุษย์เกิดขึ้นจากความคิด ความรู้สึกของบุคคลต่อตนเองที่
เรียกว่า อัตมโนทัศน์ (self concept) ซึ่งอัตมโนทัศน์นี้จะประกอบไปด้วยตัวตนในสภาพที่เป็นจริง 
(real self) ตัวตนที่เราคิดว่าเราเป็น (perceived self) และตัวตนในอุดมคติ (ideal self) ด้วยเหตุนี้            
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จึงเชื่อว่าปัญหาที่สร้างความทุกข์ของบุคคลเกิดจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่บุคคลต้องการกับ
สิ่งที่บุคคลเป็นอยู ่ในทฤษฎีนี้จึงมีหลักการให้ความช่วยเหลือแก่มนุษย์ ดังนี้ 
 1) ให้ความส าคัญกับตัวบุคคลผู้รับค าปรึกษา โดยถือว่าเขาเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ
ให้ค าปรึกษา ควรมุ่งส่งเสริมความเจริญงอกงามอย่างต่อเนื่องให้แก่เขา ไม่ควรมุ่งเน้นการช่วยแก้ไข
ปัญหาเฉพาะด้านให้แก่ผู้รับค าปรึกษา 
 2) ให้ความส าคัญกับการเข้าใจ และการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดที่ผู้รับค าปรึกษามีต่อตนเอง 
หรืออัตมโนทัศน์ของผู้รับค าปรึกษา ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเขา การเข้าใจอัตมโนทัศน์ของผู้รับ
ค าปรึกษา จึงจะเข้าใจพฤติกรรมของเขา 
 3) ให้ความส าคัญกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ รับค าปรึกษามากกว่าสติปัญญาและ                
การรู้คิดของเขา 
 4) ให้ความส าคัญกับสัมพันธภาพในการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ผู้ รับค าปรึกษารู้สึก            
ผ่อนคลายจากความรู้สึกถูกคุกคามทางจิตใจ และความเครียด จะได้พิจารณาตนเอง และค้นพบตนเอง
ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ 
 5) ให้ความสนใจในภาวะปัจจุบันของผู้รับค าปรึกษามากกว่าเรื่องราวในอดีต หรือความ
ใฝ่ฝันในอนาคต 

 เป้าหมายของการให้ค าปรึกษาแบบ CC คือ การช่วยให้ผู้รับค าปรึกษารู้จักและยอมรับ
ตนเองตามความเป็นจริง เข้าใจตนเอง สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆ เลือกเป้าหมายในชีวิต และ
รับผิดชอบต่อตนเองได้ ผู้ตั้งเป้าหมายในการให้ค าปรึกษาวิธีนี้คือผู้รับค าปรึกษา เพราะโรเจอร์สเชื่อว่า 
ทุกคนมีพลังมุ่งไปสู่การรู้จักตนเองอย่างแท้จริง ในสภาพการณ์ท่ีเหมาะสมบุคคลสามารถตัดสินใจว่า เขา
ต้องการอะไร การให้ค าปรึกษาคือการช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถตัดสินใจเลือก และรับผิดชอบชีวิต
ของตนเองได้ จุดมุ่งหมายจึงอยู่ที่การช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาค้นพบค าตอบของค าถามของตนเองด้วย
ตนเอง โดยการสร้างบรรยากาศของการยอมรับ อบอุ่น ปลอดภัย ท าให้ผู้รับค าปรึกษากล้าที่จะเปิดเผย
ตนเอง ยอมรับตนเอง และตัดสินใจเลือกแนวทางในการด าเนินชีวิตต่อไปได้ กล่าวคือผู้รับค าปรึกษามี
พฤติกรรมมุ่งไปสู่การรู้จักตนเองอย่างแท้จริง ส่วนเป้าหมายเฉพาะในการขอรับค าปรึกษานั้นผู้รับ
ค าปรึกษาต้องวางเป้าหมายด้วยตนเอง 
 ข้อควรค านึงที่ส าคัญในการให้ค าปรึกษาแบบ CC มีดังนี ้
 1) การให้ค าปรึกษาแบบ CC ให้ความส าคัญกับเจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมของผู้ให้
ค าปรึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างสัมพันธภาพและสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยให้ผู้รับค าปรึกษารู้จักตนเองดี
ขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม เช่น ผู้ให้ค าปรึกษาควรมีความจริงใจ 
(genuineness) ให้การยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไข (unconditional positive regard) และมีความ
เข้าใจโดยร่วมรู้สึก หรือความเห็นอกเห็นใจ (empathic understanding) 
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 2) การให้ค าปรึกษาแบบ CC เป็นการให้ค าปรึกษาแบบผู้รับค าปรึกษาเป็นศูนย์กลาง ไม่น า
ทาง แต่ผู้ให้ค าปรึกษาก็จะไม่นิ่งเฉย หรือปล่อยตามสบาย ผู้ให้ค าปรึกษาจะเป็นผู้ให้ความกระจ่าง รับรู้
ความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา เข้าใจโลกทัศน์ของผู้รับค าปรึกษา มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับค าปรึกษา 
และกระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลือแก้ผู้รับค าปรึกษาอย่างเหมาะสม 

 3) การให้ค าปรึกษาแบบ CC ให้ความส าคัญกับตัวผู้รับค าปรึกษา อัตมโนทัศน์ อารมณ์
ความรู้สึก และภาวะปัจจุบันของผู้รับค าปรึกษา รวมทั้งสัมพันธภาพในการให้ค าปรึกษา ซึ่งจะช่วยให้ 
ผู้รับค าปรึกษาส ารวจตนเอง และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ปัญหาด้วย
ตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 4) การให้ค าปรึกษาแบบ CC ควรค านึงถึงความแตกต่างในการพ่ึงตนเองของผู้รับค าปรึกษา
แต่ละราย ดังนั้น ผู้ให้ค าปรึกษาจึงควรยืดหยุ่นบทบาทของตนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
ผู้รับค าปรึกษาที่ต่างกัน 

 5) การให้ค าปรึกษาแบบ CC ควรใช้การสื่อสารทั้งท่าทาง อากัปกิริยา สีหน้า แววตา และ
ค าพูด เพื่อให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความรู้สึกยอมรับและเชื่อมั่นว่า เขาสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
น าตนเองได้ และเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 6) การให้ค าปรึกษาแบบ CC มักจะเป็นที่นิยมใช้ในการช่วยเหลือผู้รับค าปรึกษาที่มีปัญหา
เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด เป้าหมายของการให้ค าปรึกษาจึงค่อนข้างกว้าง และไม่เจาะจงในการแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมเฉพาะอย่างของผู้รับค าปรึกษา การให้ค าปรึกษาแบบ CC จะใช้ได้ผลดีกับผู้รับ
ค าปรึกษาที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป 

 

 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 

 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม หรือการให้ค าปรึกษาแบบ BC เป็นทฤษฎีหนึ่ง
ของกลุ่มทฤษฎีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีพ้ืนฐานส าคัญมาจากแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ 
3 ทฤษฎีของจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ เงื่อนไขคลาสสิก (classical 

conditioning) ทฤษฎีการเรียนรู้เงื่อนไขการกระท า (operant conditioning) และทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคม (social learning) ผู้น าของทฤษฎีนี้ ได้แก่ จอห์น ดี ครัมโบลทส์ (John D. Krumboltz) 
เป็นชาวอเมริกัน ซึ่งสนใจการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ได้ท าการศึกษา วิจัย และผลิตผลงาน
เขียนเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมซึ่งมีชื่อเสียงจ านวนมาก 

 แนวคิดส าคัญของการให้ค าปรึกษาแบบ BC โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ว่า 
มนุษย์เกิดมามีทั้งดีและไม่ดี มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมทั้งปกติและอปกติ
ของมนุษย์เป็นผลมาจากการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้นี้สามารถท าให้เกิดขึ้นได้โดยการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้เงื่อนไขแบบต่างๆ และการเรียนรู้เก่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และมนุษย์สามารถสร้างความรู้ใหม่
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ได้ มนุษย์มีความสามารถที่จะควบคุมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้ แม้จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมก็ตาม โดย ทอรีเซนส์ (Thoresen, 1966) ได้ให้หลักการให้ความช่วยเหลือแก่มนุษย์
ตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ ดังนี้ 
 1) พฤติกรรมของมนุษย์โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
กับสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 
 2) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ใหม่จึงเป็นการช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้ผลดีขึ้น 

 3) การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับค าปรึกษานั้น สามารถน าหลักการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้ เช่น การใช้การเสริมแรง (reinforcement) และการใช้ตัวแบบทางสังคม (social 

modeling) เป็นต้น 

 4) ประสิทธิภาพและผลของการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับค าปรึกษานั้น ประเมินได้จากการ
ที่ผู้รับค าปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามเป้าหมาย และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่
เป็นจริงตามปกติได้ 
 5) กระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับค าปรึกษา ไม่ควรก าหนดตายตัว แต่ควรพิจารณา
ตามความเหมาะสมของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเฉพาะส าหรับผู้รับค าปรึกษาแต่ละราย 
ด้วยสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ท่ีพึงประสงค์ส าหรับเขา 
 เป้าหมายของการให้ค าปรึกษาแบบ BC นั้น ผู้รับค าปรึกษาจะเป็นผู้เลือกเป้าหมาย จาก 
เป้าหมายจะน าไปสู่การพิจารณาถึงวิธีการให้ค าปรึกษา เป้าหมายโดยทั่วไป คือ การสร้างสถานการณ์
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ขจัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และจัดประสบการณ์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
พฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง ผู้ให้ค าปรึกษาต้องร่วมมือกับผู้รับ
ค าปรึกษาในการวางเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดขึ้นต้องมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และผู้รับ
ค าปรึกษาต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ ซึ่งควรด าเนินการร่วมกันเป็นสัญญา
เพ่ือชี้น าการปรึกษา และควรเป็นเป้าหมายที่สามารถประเมินได้ ผู้ให้ค าปรึกษาต้องให้ความสนใจ เข้าใจ 
โดยการรับฟังสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาสื่อมา แล้วสะท้อนกลับไปให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจว่า ตัวเขามีความคิด 
ความรู้สึกอย่างไร ต้องการจะมีพฤติกรรมอย่างไร และปัจจุบันเขามีพฤติกรรมอปกติที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร ผู้รับค าปรึกษาสามารถวางเป้าหมายในลักษณะรูปธรรม และเป็นพฤติกรรมที่
สามารถประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงได้ 
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 ข้อควรค านึงที่ส าคัญในการให้ค าปรึกษาแบบ BC มีดังนี้ 
 1) การให้ค าปรึกษาแบบ BC มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาพฤติกรรมเฉพาะอย่างที่
สังเกตเห็นได้ของผู้รับบริการ ดังนั้นการระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอย่างชัดเจนว่าคือ พฤติกรรมอะไรจึง
เป็นสิ่งส าคัญ 

 2) การให้ค าปรึกษาแบบ BC ให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้รับค าปรึกษา ซึ่งควรเป็นเป้าหมายซึ่งเกิดจากความต้องการของผู้รับค าปรึกษาเอง เป็น
ปัญหาที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาไม่นานนัก เป็นเป้าหมายที่
สามารถประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ เป็นเป้าหมายที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และไม่ผิด
ศีลธรรม 

 3) ผู้ให้ค าปรึกษาแบบ BC มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการจัดประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้รับ
ค าปรึกษาเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ ผู้ให้
ค าปรึกษาจึงควรมีความสามารถในการเลือกใช้เทคนิคในการให้ค าปรึกษาได้อย่างเหมาะสมกับ
พฤติกรรมที่ต้องการปรับเปลี่ยน และควรมีความกระฉับกระเฉง ว่องไว สามารถชี้แนะแนวทาง และ            
จูงใจผู้รับค าปรึกษาได้อย่างเกิดผลดี 
 4) ผู้ให้ค าปรึกษาแบบ BC ควรขอความร่วมมือช่วยเหลือจากครู และผู้ปกครองของผู้รับ
ค าปรึกษาด้วย เพราะการร่วมมือช่วยเหลือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้องในการจัดสภาพแวดล้อมซึ่ง
เอ้ืออ านวยต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้รับค าปรึกษา ทั้งในห้องให้ค าปรึกษา              
ในห้องเรียน บริเวณของสถานศึกษา และที่บ้าน จะช่วยสร้างเสริมให้การให้ค าปรึกษาแบบ BC บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

กระบวนการให้ค าปรึกษา 

 

 กระบวนการหรือขั้นตอนการให้ค าปรึกษามีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับผู้ให้ค าปรึกษาว่าจะ
ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนการให้การปรึกษาอย่างไร เช่น แบรมเมอร์ (Brammer, 1988 อ้างถึง
ใน ปรัชญา ปิยะมโนธรรม , 2549: 120) และวัชรี ทรัพย์มี (2550: 3) ได้ก าหนดกระบวนการให้
ค าปรึกษา ออกเป็น 8 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มการให้ค าปรึกษา ขั้นระบุปัญหา ขั้นระบุวัตถุประสงค์การให้
ค าปรึกษา ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา ขั้นด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ขั้นประเมินผล ขั้นยุติการให้
ค าปรึกษา และขั้นติดตามผล ส่วน คอร์มิเออร์และแฮคนี (Cormier & Hackney, 1993) ได้เสนอ
กระบวนการให้ค าปรึกษาไว้ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นสร้างสัมพันธภาพ ขั้นประเมินและวินิจฉัย             
ขั้นก าหนดเป้าหมายการปรึกษา ขั้นแทรกแซงแก้ไข และขั้นยุติและติดตามผล นอกจากนี้  ฮานเซน 
และคณะ (Hansen et al, 1994 อ้างถึงใน ดวงมณี  จงรักษ์ , 2549: 32) ได้ก าหนดขั้นตอนของ
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กระบวนการให้ค าปรึกษาไว้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต้นการปรึกษาและสร้างสัมพันธภาพ ขั้นส ารวจ
ตนเองเพ่ือท าความเข้าใจปัญหา ขั้นจัดการกับปัญหา และขั้นยุติการให้ค าปรึกษา แต่ในที่นี้ขอน าเสนอ
ขั้นตอนของกระบวนการให้ค าปรึกษารูปตัววี 5 ขั้นตอน ตามแนวคิดของจีน แบรี่ (2549: 74) ดังนี้     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3  ขั้นตอนการให้ค าปรึกษารูปตัววี 
ที่มา: จีน แบรี่, 2549: 74 

 

 1. ขั้นสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ    
     การสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการให้ค าปรึกษา 
โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือสร้างความคุ้นเคย ความไว้วางใจระหว่างผู้รับค าปรึกษากับผู้ให้ค าปรึกษา
เนื่องจากในระยะเริ่มกระบวนการให้ค าปรึกษา ผู้รับค าปรึกษายังมีความไม่แน่ใจ อาจตื่นเต้นหรือล าบาก
ใจที่จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาของตน นอกจากนี้ ในระยะเริ่มต้นของกระบวนการให้
ค าปรึกษา ผู้รับค าปรึกษาและผู้ให้ค าปรึกษายังไม่คุ้นเคยต่อกัน ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้รับค าปรึกษา โดยอาศัยเทคนิคและทักษะต่างๆ เช่น การทักทายสั้นๆ การพูดเรื่องทั่วไป               
การใส่ใจหรือแสดงพฤติกรรมการใส่ใจ และการเปิดประเด็นแล้วน าเข้าสู่การตกลงบริการ เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้ ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษามีความเข้าใจที่ตรงกันในองค์ประกอบต่างๆ ของการให้
ค าปรึกษา ได้แก่ การแนะน าตัว การชี้แจงบทบาทของผู้ให้และผู้รับค าปรึกษา การรักษาความลับ

สร้างสัมพันธภาพ และตกลงบริการ ยุติการปรึกษา 

การส ารวจปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา 

เข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการของผู้รับบริการ 

ผู้ให้ค าปรึกษา ผู้รับค าปรึกษา ผู้รับค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษา 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการให้ค าปรึกษา ประเด็นในการขอรับบริการอันจะน าไปสู่ความไว้วางใจและ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับค าปรึกษา              
 

 2. ขั้นส ารวจปัญหา            
     ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องใช้ทักษะต่างๆ เพ่ือเปิดโอกาสและกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษาเล่าถึง
ปัญหาต่างๆ เพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้รับค าปรึกษา ตลอดจนได้เรียนรู้ความคิด
ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง จนได้พบปัญหาและรับรู้ความต้องการหรือท่าทีที่ตนเองมีต ่อปัญหา
ซึ่งในขั้นการส ารวจปัญหานี้จะใช้ระยะเวลามากนอนเพียงใดขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานสติปัญญา ความสามารถ
ลักษณะนิสัยของผู้รับค าปรึกษา และความช านาญในการใช้ทักษะของผู้ให้ค าปรึกษา   
 

 3. ขั้นเข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการของผู้รับค าปรึกษา            
     ขั้นตอนนี้ส าคัญที่สุดถือเป็นหัวใจของกระบวนการให้ค าปรึกษา ซึ่งผู้ให้ค าปรึกษาต้องใช้
ทักษะเพื่อให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความกระจ่างชัดในสาเหตุของปัญหา ได้ส ารวจความคิดและความรู้สึกที่
ตนเองมีต่อประสบการณ์ บุคคล หรือปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถแยกแยะปัญหาน าและปัญหาที่แท้จริงได้
สรุปประเด็นปัญหาที่ผู้รับค าปรึกษาต้องการแก้ไข ตลอดจนน าปัญหาที่ค้นพบมาจัดล าดับความส าคัญ
ความเร่งด่วน รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขและไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ บ่อยครั้งที่ผู้รับ
ค าปรึกษาระบุปัญหาในขั้นตกลงบริการอย่างหนึ่งแต่ในขั้นเข้าใจปัญหาสาเหตุเป็นอีกปัญหาหนึ่ีง ผู้ให้
ค าปรึกษาจะต้องช่วยให้ผู้รับค าปรึกษามองเห็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานั้นตามศักยภาพของผู้รับ
ค าปรึกษา โดยใช้ทักษะต่างๆ เพ่ือเอ้ืออ านวยให้ผู้รับค าปรึกษาคิด ส ารวจความรู้สึก และความต้องการ
ของตนเอง มองเห็นปัญหา เข้าใจสาเหตุ และทราบถึงความต้องการที่ชัดเจนของตนเอง และมีพลังใจที่
จะตัดสินและคิดวิธีการแก้ไข ตลอดจนสามารถที่จะยอมรับความรู้สึกเสียใจ หรือเจ็บปวดจากผลของ
การตัดสินใจของตน                 
 

 4. ขั้นวางแผนแก้ไขปัญหา  
     ขั้นวางแผนและแก้ไขปัญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้ค าปรึกษาช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้ใช้
ศักยภาพของตนเท่าที่มีอยู่ ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย วางแผนแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอน และตัดสินใจเลือกทางแก้ปัญหาที่ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ศักยภาพและ
สภาพแวดล้อมของผู้รับค าปรึกษามากที่สุด โดยผู้ให้ค าปรึกษาไม่ควรเร่งรีบและด ่วนตัดสินใจจัดการ
ปัญหาของผู้รับค าปรึกษา แต่จะคอยให้ก าลังใจแก่ผู้รับค าปรึกษาในการวางแผนปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเองก่อน หากผู้รับการปรึกษาหมดหนทางจึงจะเสนอแนะ และเปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาได้
แสดงความคิดเห็นในข้อเสนอแนะนั้นๆ เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้มีส่วนร่วมในการค้นหาวิธีการพิจารณา
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ความเหมาะสม และเลือกทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษา
คาดคะเนถึงโอกาสประสบความส าเร็จ และความเป็นไปได้ในการใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่เลือก สร้างความ
ตระหนักในการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและยอมรับผลที่เกิดข้ึนจากการเลือกของตนเอง ไม่ใช่เป็นการ
บังคับให้ปฏิบัติ ซึ่งในขั้นนี้ผู้ให้ค าปรึกษาอาจสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยให้ผู้รับค าปรึกษามีก าลังใจ
อบอุน่ใจ ไม่โดดเดี่ยว ด้วยวิธีการ ดังนี้                   
     4.1 การประคับประคอง เป็นการสนับสนุน ให้ก าลังใจ ใส่ใจกับความรู้สึก โดยไม่เน้น
วิธีการแก้ไขปัญหา แต่ทั้งนี้การให้ก าลังใจต้องให้เป็นข้อมูลที่เป็นไปได้จริง และไม่ใช่ข้อมูลหรือให้
ก าลังใจที่มุ่งกลบเกลื่อนความรู้สึก  
     4.2 การให้ข้อมูล ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่แน่ใจว่าผู้รับค าปรึกษายังไม่รู้ และเป็น
ข้อมูลส าคัญท่ีต้องน ามาประกอบการตัดสินใจและการสร้างพฤติกรรมใหม่  
     4.3 การเสนอวิธีการต่างๆ ในกรณีผู้รับค าปรึกษาไม่พร้อมน าศักยภาพมาใช้ในการค้นพบ
วิธีการแก้ไขปัญหา ผู้ให้ค าปรึกษาอาจต้องเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ และกระตุ้นให้ผู้รับ
ค าปรึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิด และเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  
     4.4 การคาดการณ์ด้วยเหตุผล เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาใช้ศักยภาพของ
ตนเองให้มากที่สุดในการส ารวจปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และผลที่อาจเกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆ หรือวิธีการ
แก้ปัญหาแบบต่างๆ หรือการแสดงพฤติกรรมใหม่                             
     การแก้ปัญหาใดๆ ก็ตามจะไม่เกิดผลดีตามความคาดหมายหากผู้รับค าปรึกษาไม่น า
พฤติกรรมใหม่ไปปฏิบัติจริง ส่วนใหญ่การให้ค าปรึกษาจะไม่สิ้นสุดตรงที่มีการตัดสินใจเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา แต่จะต่อเนื่องกันไปจนให้ผู้รับค าปรึกษาไปทดลองแก้ปัญหาแล้วกลับมาพูดคุยสนทนากับผู้ให้
ค าปรึกษา เพ่ือการปรับวิธีการจนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหานั้นเสร็จสิ้น หรือผู้รับค าปรึกษาสามารถ
ปรับตัวใช้ชีวิตในสังคมได้                                                                  
 

 5. ขั้นยุติการปรึกษา    
     การให้ค าปรึกษาอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หรือหลายๆ ครั้งต่อเนื่องไปจนปัญหา
คลี่คลายแล้วแต่กรณี ผู้ให้ค าปรึกษาควรจะให้สัญญาณแก ่ผู้รับค าปรึกษาให้รู้ตัวก่อนหมดเวลาของการ
ให้ค าปรึกษา เช่น มองนาฬิกา หรือพูด “เราเหลือเวลาอีก 2-3 นาที” แล้วเปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษา
ได้สรุปในสิ่งต่างๆ ที่ได้จากการสนทนาในแต่ละครั้ง โดยผู้ให้ค าปรึกษาสรุปเพ่ิมเติมในประเด็นที่ขาด
หายไป ส่งเสริมให้ผู้รับค าปรึกษาได้เห็นคุณค่าของตนเอง มีความรู้สึกด้านบวกต่อตนเอง ผู้อ่ืน และ
สิ่งแวดล้อม ในบางครั้งผู้ให้ค าปรึกษาอาจมอบหมายการบ้านให้ผู้รับค าปรึกษากลับไปปฏิบัติ เช่น การ
เปลี่ยนการสื่อสาร การฝึกการหายใจคลายเครียด ฝึกการใช้จินตนาการบ าบัด เป็นต้น   



148 

     ในกรณีที่ผู้ให้ค าปรึกษาไม่สามารถช่วยเหลือผู้รับค าปรึกษาได้ หรือประเมินว่าผู้รับ
ค าปรึกษาควรได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้และผู้รับ
ค าปรึกษาเป็นไปในทางลบซึ่งไม่เอ้ือต่อการให้ค าปรึกษา จ าเป็นต้องส่งต่อให้พบกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ให้
ค าปรึกษาท่านอ่ืน ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องให้ข้อมูลและท าความเข้าใจกับผู้รับค าปรึกษาอย่างชัดเจน            
ผู้รับค าปรึกษาสามารถเลือกที่จะให้ส่งต่อหรือไม่ก็ได้ และถ้าไม่มีการส่งต่อผู้รับค าปรึกษาสามารถขอพบ
ผู้ให้ค าปรึกษาได้ต่อไป หากผู้รับค าปรึกษายังต้องการขอรับค าปรึกษา นอกจากการสรุปประเด็นที่ได้
พูดคุยกันก่อนยุติการปรึกษาแล้ว อาจตกลงหัวข้อการให้ค าปรึกษา วัน เวลา สถานที่ในการขอรับ
ค าปรึกษาครั้งต่อไป พร้อมทั้งให้ก าลังใจแก่ผู้รับค าปรึกษาในการปฏิบัติตามที่เขาได้ตัดสินใจระหว่าง   
รอการนัดพบในครั้งต่อไป แล้วจึงกล่าวอ าลา                         
 จะเห็นว่าการให้ค าปรึกษามีขั้นตอน และต้องใช้หลักวิชาการ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ผู้ ให้
ค าปรึกษาต้องมีความรู้และความสามารถในการใช้ทักษะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเอ้ืออ านวยให้
ผู้รับค าปรึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
 

ทักษะการให้ค าปรึกษา 

 

 ทักษะการให้ค าปรึกษา คือ ความสามารถหรือความช านาญในการสื่อสาร ทั้งการใช้ภาษา
ท่าทางและภาษาพูด ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ให้ค าปรึกษาในการช่วยเหลือบุคคลที่มีความทุกข์หรือ
ผู้รับค าปรึกษาให้มีความไว้วางใจ และมีเจตคติที่ดีต่อผู้ให้ค าปรึกษาและการให้ค าปรึกษา สามารถเข้าใจ
ปัญหา สาเหตุของปัญหา และความต้องการของตัวเอง รวมถึงแสวงหาและแนวทางการปรับเปลี่ยน   
การคิด การรู้สึก และการปฏิบัติตนเพ่ือให้มีชีวิตที่ดีขึ้น นักจิตวิทยาด้านการให้ค าปรึกษาน าเสนอทักษะ
การให้ค าปรึกษาที่แตกต่างกันออกไป  แต่โดยรวมแล้วทักษะการให้ค าปรึกษาที่เป็นทักษะพ้ืนฐาน
เบื้องต้นในการสื่อสารจะประกอบด้วยทักษะ ดังต่อไปนี้ (มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ, 2554; ดวงมณี จงรักษ์, 
2549; เจษฎา บุญมาโฮม, 2558) 

 1. ทักษะการฟัง  
     ทักษะการฟัง (listening skill) มีบทบาทส าคัญในทุกขั้นตอนของการให้ค าปรึกษา           
การฟัง คือ การให้ความใส่ใจต่อเนื้อหาสาระที่ผู้รับค าปรึกษาสื่อสารมาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา  
ท าให้ผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก และวิธีมองโลกและชีวิตของผู้รับค าปรึกษา  
     จุดมุ่งหมายของการใช้ทักษะการฟัง มีดังนี ้
     1) เพ่ือให้ผู้ให้ค าปรึกษาได้เข้าใจเนื้อหา และความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา 
     2) เพ่ือแสดงให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกว่าผู้ให้ค าปรึกษาสนใจ และก าลังตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้รับ
ค าปรึกษาพูด 
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  หลักการปฏิบัติในการใช้ทักษะการฟัง การเป็นผู้ฟังที่ดีจะท าให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึก
ประทับใจ ไว้วางใจ โดยการฟังที่ดีและมีประสิทธิภาพควรจับประเด็นให้ได้ว่า ใคร อะไร ที่ไหน อย่างไร 
เมื่อไร ท าไม ทั้งนี้อาจใช้หลักการฟังอย่างตั้งใจตามหลัก (L-A-D-D-E-R) ของกรมสุขภาพจิต (2546: 53-

54) ซึ่งมีความหมายต่อไปนี้     
  L คือ Look มองประสานสายตา ตั้งใจฟัง มีสติ และพยายามจับประเด็นส าคัญใน
ปัญหาของผู้รับค าปรึกษา  
  A คือ ASK ซักถามในจุดที่สงสัย ประเด็นปัญหา และแกะรอยตามประเด็นปัญหาของ
ผู้รับค าปรึกษา    
  D คือ DON’T INTERRUPT ไม่แทรกหรือขัดจังหวะ ถ้าในกรณีผู้รับค าปรึกษาพูดมาก
และวกวน ควรสรุปประเด็นปัญหาเป็นช่วงๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  
  D คือ DON’T CHANGE THE SUBJECT ไม่ เปลี่ ยน เรื่องไปมา ให้ แกะรอยตาม
ประเด็นปัญหาของผู้รับค าปรึกษาไปทีละประเด็น  
  E คือ EMOTION การใส่ใจการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้รับค าปรึกษาทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษา  
  R คือ RESPONSE การแสดงสีหน้า ท่าทางตอบสนอง  
  นอกจากนี้ ผู้ให้ค าปรึกษาควรหลีกเลี่ยงลักษณะที่ขัดขวางการฟัง ได้แก่ รีบโต้แย้ง   
รีบตัดสิน รีบแนะน า วิจารณ์ คิดโยงสู่ตนเอง เปรียบเทียบ เปลี่ยนประเด็นบ่อย รับค าเร็ว (พูดแทรก) 
และช่วยพูดเพ่ิมเติม   
  ส าหรับภาษากายหรืออวัจนภาษา ผู้ให้ค าปรึกษาต้องสังเกตภาษากายที่สื่อออกมา            
ซ่ึงได้แก่ 

  1) การแสดงออกบนใบหน้า (facial expression) หรือสิ่งที่สังเกตเห็นบนใบหน้าของ
ผู้รับค าปรึกษาว่าแสดงสีหน้ายิ้ม คิ้วขมวด ริมฝีปากสั่น แววตาเศร้าหมอง ขุ่นมัว หวาดระแวง ซึ่งกิริยา
เหล่านี้สะท้อนอารมณ์ภายใน 

  2) อากัปกิริยา (gestures) ได้แก่ การเคลื่อนไหวของมือขณะเล่าเรื่อง มือและอวัยวะ
ส่วนอื่นๆ ของร่างกายมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เล่าหรือขัดแย้ง 
  3) การเคลื่อนไหวของร่างกาย (body movement) ได้แก่ ท่าทางต่างๆ ขณะที่นั่ง 
เช่น มือและเท้ากระดิก ขยับไม่อยู่นิ่ง 
  4) การวางตัว (posture) หมายถึง การมีท่าทีท่ีผ่อนคลาย เกร็ง หรือห่อเหี่ยว 

  5) ทิศทางของการสบตา (visual behavior) ได้แก่ การสบสายตา และการเคลื่อนไหว
ของลูกนัยน์ตาขณะเล่าเรื่อง 
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  6) ระยะห่างของพฤติกรรม (spatial behavior) ผู้รับค าปรึกษามีการวางตนอย่างไรใน
การนั่งและยืนห่างจากผู้ให้ค าปรึกษา 
  7) ลักษณะที่ปรากฏ (appearance) หมายถึง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ความสะอาด 

  8) การออกเสียงที่ ไม่เป็นภาษาพูด (nonverbal vocalizations) ได้แก่ การถอน
หายใจ การอุทาน การรับค า เป็นต้น 

 

   2. ทักษะการตั้งค าถาม 

      ทักษะการตั้ งค าถาม (questioning skill) เป็นการที่ผู้ ให้ค าปรึกษาซักถามผู้รับ
ค าปรึกษาในระหว่างการให้ค าปรึกษา 
      การตั้งค าถาม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ค าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิด
สามารถน าเสนอรายละเอียดดังนี้ 
  1) ค าถามปลายปิด เป็นการตั้งค าถามที่ต้องการค าตอบเฉพาะเจาะจง เช่น ถามว่า 
“รู้สึกไม่สบายใจในเรื่องนี้ใช่ไหม” “ในห้องเรียนสนิทกับใครมากที่สุด” “ชอบวิชาใด” เป็นต้น สามารถ
น าค าตอบที่ได้มาใช้ในการรวบรวมข้อมูล ท าความกระจ่าง การเพ่งประเด็น และช่วยก าจัดขอบเขตของ
เรื่องราวในการพูดคุย หรืออาจหยุดการสนทนาในบางประเด็นที่ผู้รับค าปรึกษาเกิดความสับสนหรือ 
หลงประเด็น  
  2) ค าถามปลายเปิด เป็นการตั้งค าถามเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ระบาย
ความรู้สึกนึกคิดและเล่ารายละเอียดของปัญหา หรือแสดงความคิดเห็นของตนออกมา เช่น ถามว่า 
“คุณรู้สึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้” “ที่คุณเล่าว่า เพ่ือนดูถูกคุณ เขาท าอย่างไรบ้าง” เพ่ือเป็นการ
ส ารวจตนเองและปัญหาของตนเองตลอดจนช่วยให้ผู้รับการปรึกษา และเข้าใจถึงความคิดความรู้สึกและ
พฤติกรรมของตนเอง  
  ตัวอย่างการเปรียบเทียบระหว่างค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด 

 

ค าถามปลายปิด ค าถามปลายเปิด 

“วันนี้เราคุยกันเรื่องของหนูก่อนดีไหม” 

“เธอไม่ต้องการให้เขาท าแบบนั้นใช่ไหม” 

“เธอตั้งใจเรียนให้มากข้ึนได้ไหม เพ่ือให้เกรดดีข้ึน” 

“หลังจากคุยกันครั้งก่อน หนูได้ท าแล้วหรือยัง” 

“เธอไม่ชอบเขาเหรอ” 

“หลังจากรู้คะแนนวิชานี้แล้ว เธอโกรธอาจารย์และ
ก็ไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหม” 

“วันนี้หนูอยากคุยเรื่องอะไร” 

“เธอต้องการให้เขาท าอย่างไร” 

“เธอจะท าอะไรบ้าง เพ่ือให้เกรดของเธอดีข้ึน” 

“หลังจากคุยกันวันก่อน หนูท าอะไรไปบ้าง” 

“เธอรู้สึกอย่างไรกับเขา” 

“หลังจากรู้คะแนนวิชาแล้ว การเรียนวิชานี้ของ
เธอเป็นอย่างไรบ้าง” 
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      จุดมุ่งหมายของการใช้ทักษะการตั้งค าถาม มีดังนี ้
  1) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับค าปรึกษา 
  2) เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้ส ารวจความรู้สึก และคิดค านึงเรื่องราวของตัวเองเพ่ือเข้าใจ
ตัวเองมากขึ้น 

  3) เพ่ือให้ได้ข้อมูล แนวทางแก้ไขปัญหา และแผนการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

  หลักการปฏิบัติในการใช้ทักษะการตั้งค าถาม มีดังนี ้
  1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการถามว่าต้องการข้อมูลแบบใดจากผู้รับค าปรึกษาแล้วท า
การตั้งค าถาม ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือการถามปลายปิดและการถามปลายเปิด โดยทั่วไปแล้วผู้ให้ค าปรึกษา
ควรใช้ค าถามปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาได้ตอบตามที่ต้องการอย่างเต็มที่ และจะช่วยให้
ผู้รับค าปรึกษาไม่รู้สึกว่าถูกซักถามมากเกินไป จากการถามปลายปิด เพราะได้ข้อมูลน้อย ผู้ให้ค าปรึกษา
ต้องถามบ่อยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 

  2) สังเกตและฟังอย่างตั้งใจ หลังจากนั้นสรุปหรือทวนซ้ าประเด็นที่ต้องการข้อมูล และ
รายละเอียดก่อนแล้วจึงตั้งค าถาม 

  3) เมื่อถามแล้วให้ฟังค าตอบของผู้รับค าปรึกษาอย่างใส่ใจ เพ่ือรวบรวมข้อมูลของผู้รับ
ค าปรึกษาไว้ 
  4) ไม่ควรถามบ่อยเกินไป เพราะอาจท าให้ผู้รับค าปรึกษาร าคาญ และต่อต้านการให้
ค าปรึกษาได้ 
  5) หลีกเลี่ยงการถามด้วยค าถาม “ท าไม” เพราะค าถามที่เริ่มด้วย “ท าไม” มักจะท า
ให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกว่าตนเองผิด และคิดหาค าตอบที่เหมือนเป็นการแก้ตัว และค าถาม “ท าไม” ไม่ได้
ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้เล่าระบายความรู้สึกทุกข์หรือไม่สบายใจ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการให้
ค าปรึกษาคือ การให้โอกาสในการเล่าระบาย 

  ตัวอย่างการใช้ค าถาม “ท าไม” ที่ไม่เหมาะสม 

   ผู้รับค าปรึกษา :   ผมคิดว่าแม่ไม่ยุติธรรมต่อผม 

   ผู้ให้ค าปรึกษา :   ท าไมคิดอย่างนั้นล่ะ 

   ผู้รับค าปรึกษา :   ไม่ทราบซิครับ แต่ผมว่าผมคิดถูกแล้ว 

  ในกรณีนี้ควรเปลี่ยนเป็นใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาขยายความจะเหมาะสมกว่า 

   ผู้รับค าปรึกษา :   ผมคิดว่าแม่ไม่ยุติธรรมต่อผม 

   ผู้ให้ค าปรึกษา :   คุณแม่ท าอย่างไรบ้าง จึงท าให้คุณคิดว่าแม่ไม่ยุติธรรม 
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   3. ทักษะการเงียบ 

      ทักษะการเงียบ (silent skill) คือการที่ผู้ ให้ค าปรึกษาปล่อยให้มีความเงียบใน
กระบวนการให้ค าปรึกษา กล่าวคือไม่มีการสื่อสารด้วยวาจาระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษา  
แต่ยังคงมีการสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึก 

      จุดมุ่งหมายของการใช้ทักษะการเงียบ มีดังนี ้
  1) เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้คิดทบทวนเรื่องราวของตัวเอง และท าความเข้าใจในสิ่งที่
เขาพูดหรือรู้สึก 

  2) เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้หยุดพักหลังจากพูดจบ หรือหลังจากได้แสดงอารมณ์โกรธ 
เสียใจ เช่น บ่น ร้องไห้  
  3) เพ่ือแสดงความใส่ใจและร่วมรับรู้  รวมถึงเข้าใจในอารมณ์และความรู้สึกของผู้รับ
ค าปรึกษาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 

  หลักการปฏิบัติในการใช้ทักษะการเงียบ มีดังนี้ 
  1) เมื่อผู้รับค าปรึกษานิ่งเงียบ ผู้ให้ค าปรึกษาควรประเมินว่าที่ผู้รับค าปรึกษาเงียบนั้น 
เงียบเพราะสาเหตุใด เช่น  

      - รู้สึกเศร้า สะเทือนใจ จนพูดต่อไปไม่ได้ 
      - เหนื่อยล้าจากการร้องไห้ หรือเล่าระบายความรู้สึกท่ีรุนแรง 
      - คิดทบทวนเรื่องราวของตัวเอง 
      - จบประเด็นหรือเรื่องราวนั้นๆ แล้ว หรือก าลังคิดถึงเรื่องที่จะพูดต่อไป  
  ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นการเงียบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้ค าปรึกษา ดังนั้นผู้ให้
ค าปรึกษาไม่ควรรบกวนความเงียบนั้น ควรรอจนกระทั่งผู้รับค าปรึกษาพร้อมที่จะพูดต่อไป ซึ่งอาจใช้
เวลาในการรอคอย 5 - 10 วินาที หากผู้รับค าปรึกษาเงียบนานพอสมควรแล้วและไม่พูดต่อ ผู้ให้
ค าปรึกษาอาจด าเนินการดังนี้ 
      - พูดให้ก าลังใจ หรือแสดงความเข้าใจ เห็นใจ  
      - สะท้อนเนื้อหา และความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ก าลังพูดถึงก่อนที่
จะมีการเงียบเกิดขึ้น  
      - ถามถึงความหมายของการเงียบ โดยสรุปเนื้อหาที่พูดถึงก่อนที่ผู้รับค าปรึกษาจะ
เงียบไป เช่น “คุณเงียบไป บอกได้ไหมว่าก าลังคิดอะไรอยู่” 

       - ถามถึงความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาในขณะที่เงียบ โดยสรุปเนื้อหาที่พูดถึงก่อนที่
ผู้รับค าปรึกษาจะเงียบไป เช่น “คุณรู้สึกอย่างไร ก็พูดออกมาอย่างนั้นก็ได้” 

       - หากผู้ให้ค าปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้รับค าปรึกษาเงียบไปนานนั้นอาจมี
สาเหตุมาจาก 
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    • ต่อต้านการมาพบผู้ให้ค าปรึกษา เพราะถูกบังคับให้มา ผู้ให้ค าปรึกษาควร
แสดงความเข้าใจ เห็นใจ และพูดถึงความตั้งใจ ความใส่ใจและเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้รับค าปรึกษา 
รวมทั้งหลักการ วิธีการและประโยชน์ของการให้ค าปรึกษา เพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
การถูกเชิญพบ และประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการรับ 

   • ประหม่า หรือหวาดกลัวต่อการถูกเรียกพบ ผู้ให้ค าปรึกษาควรชวนพูดคุยเรื่อง
ทั่วไป และแสดงท่าทางที่อบอุ่นเป็นมิตร เพ่ือสร้างความเป็นกันเองให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกผ่อนคลาย  
  2) ไม่ควรพูดเพ่ือลดความรู้สึกอึดอัดของผู้ให้ค าปรึกษาที่ทนให้มีการเงียบเกิดขึ้นใน
ระหว่างการสนทนาไม่ได้  ให้อดทนต่อความเงียบและใช้การเงียบให้เป็นประโยชน์ในการให้ค าปรึกษา 
เพราะการฟังผู้รับค าปรึกษาอย่างสงบ หรือนั่งอยู่กับเขาเงียบๆ เมื่อผู้รับค าปรึกษามีสภาพอารมณ์ที่
รุนแรง เช่น โกรธมาก เสียใจมาก ร้องไห้ เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงอารมณ์อย่างเต็มที่โดยไม่มี
การรบกวน และยังเป็นการแสดงว่าผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจความรู้สึกของเขา จะเป็นผลดีกับการให้
ค าปรึกษามากกว่าการปลอบโยน หรือซักถามความรู้สึกในขณะนั้น 

  3) ระหว่างที่ผู้รับค าปรึกษาเงียบ ควรสังเกตปฏิกิริยาของผู้รับค าปรึกษา ซึ่งจะท าให้
เข้าใจผู้รับค าปรึกษายิ่งขึ้น เช่น ระหว่างที่เงียบ เขาแสดงทีท่าเหนื่อยอ่อน ถอนหายใจบ่อยครั้ง ดวงตา
เหม่อลอย ซึ่งอาจเป็นอาการของความวิตกกังวลและความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง ภาษาท่าทางเหล่านี้เป็นสิ่ง
ที่ควรน ามาวิเคราะห์โดยผนวกกับเรื่องราวของผู้รับบริการ 

  ตัวอย่าง 
  ผู้รับค าปรึกษา  :   ผมไม่แน่ใจว่า ผมจะมีโอกาสตอบแทนบุญคุณของแม่ไหม..เพราะ... 
  ผู้ให้ค าปรึกษา  :   (เงียบ).... 
  ผู้รับค าปรึกษา  :   ...หมอบอกว่า..แม่..แม่..อาจจะ...(น้ าตาไหล) 
  ผู้ให้ค าปรึกษา  :   (เงียบ)....(ส่งกระดาษซับน้ าตาให้).. 
  ผู้รับค าปรึกษา  :   แม่  แม่อาจจะ...อยู่กับพวกเรา...ได้ไม่นาน...(ร้องไห้) 
  ผู้ให้ค าปรึกษา  :   (เงียบ)...ครูเข้าใจความรู้สึกของคุณค่ะ...ในเมื่อตอนนี้แม่ของคุณ 

                                           ยังอยู่ คุณคิดว่าคุณจะท าอะไรให้แม่ชื่นใจได้บ้างละ 

 

   4. ทักษะการใส่ใจ 

  ทักษะการใส่ใจ (attending skill) เป็นพฤติกรรมของผู้ให้ค าปรึกษาที่แสดงออกด้วย
ภาษาพูดหรือภาษาท่าทาง ซึ่งบอกถึงความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับค าปรึกษา โดยการแสดง
ความสนใจ การเห็นความส าคัญ และการให้เกียรติ เพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความอบอุ่นใจและ              

ไม่รู้สึกห่างเหิน 
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  การใส่ใจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  1) การใส่ใจโดยการแสดงออกด้วยภาษาพูด เป็นการพูดต่อเนื่องในเรื่องเดียวกันกับที่
ผู้รับค าปรึกษาได้พูดให้ฟังในขณะนั้น แสดงการรับรู้และเข้าใจในทัศนะและแนวคิดของผู้รับค าปรึกษา 

  2) การใส่ใจโดยการแสดงออกด้วยภาษาท่าทาง เป็นการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่ใช่
ค าพูด แต่มีความหมายซึ่งสื่อถึงความเข้าใจและการยอมรับความคิดและความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา 
ภาษาท่าทางมีความหมายและน้ าหนักมากกว่าภาษาพูด ภาษาท่าทางที่ผู้ให้ค าปรึกษาควรแสดงออก
ขณะให้ค าปรึกษาประกอบด้วย 

      2.1) การประสานสายตากับผู้รับค าปรึกษา เป็นการแสดงความสนใจในสิ่งที่ผู้รับ
ค าปรึกษาก าลังพูดอยู่ แต่ไม่ควรจ้องมองมากเกินไปเพราะจะท าให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกอึดอัดได้ 
      2.2) การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหวและระยะห่าง เช่น 

       - การแสดงออกทางสีหน้าที่อบอุ่น เป็นมิตรและสอดรับกับเรื่องราวของผู้รับ
ค าปรึกษา 
       - การวางตัวที่โน้มตัวเข้าหาผู้รับค าปรึกษา เป็นการแสดงความตั้งใจและใส่ใจ 

       - การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางควรมีความสอดคล้อง 
       - การนั่งหรือยืนให้มีระยะห่างระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษา                
ระยะที่พอเหมาะ คือ ประมาณ 3 – 5 ฟุต 

      2.3) น้ าเสียงการพูด จังหวะการพูด ความดังหรือเบาของเสียง ระดับเสียง ความมี
ชีวิตชีวาของน้ าเสียง การเน้นค าต้องมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาได้พูดออกมาแล้ว   

      จุดมุ่งหมายของการใช้ทักษะการใส่ใจ มีดังนี ้
  1) เป็นการแสดงความสนใจ เห็นความส าคัญ และให้เกียรติผู้รับค าปรึกษา 
  2) เป็นการแสดงความกระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลือ และเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับ
ค าปรึกษาพูดต่อไป 

  3) เพ่ือช่วยเพิ่มพูนความอบอุ่นใจให้ผู้รับค าปรึกษา  
  หลักการปฏิบัติในการใช้ทักษะการใส่ใจ มีดังนี้ 
  1) ในขณะที่ผู้ให้ค าปรึกษาก าลังฟังผู้รับค าปรึกษาอยู่นั้น ควรประสานสายตากับผู้รับ
ค าปรึกษาในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ หรือพยักหน้าเล็กน้อยในขณะที่รับฟัง 
  2) ผู้ให้ค าปรึกษาพูดตอบรับภายหลังจากที่ผู้รับค าปรึกษาพูดจบ เช่น “ครับ ค่ะ อืม” 
หรือพูดซ้ าประโยคที่ผู้รับค าปรึกษากล่าวไว้ 
  3) ใช้ค าพูดที่สัมพันธ์กับค าพูดของผู้รับค าปรึกษา โดยไม่มีการขัดจังหวะ จะช่วยให้
ผู้รับค าปรึกษาได้ส ารวจเรื่องราวของตนเองต่อไป และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าผู้ให้ค าปรึกษาก าลังฟังเขาอยู่
ด้วยเช่นเดียวกัน 
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  4) ลักษณะท่าทางของผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีท่าทีผ่อนคลาย ไม่เกร็งหรือเคร่งเครียด 
เพราะจะท าให้ผู้รับค าปรึกษา ตึงเครียดไปด้วย ควรนั่งโน้มตัวไปข้างหน้าพอสมควร เว้ นระยะห่าง
ประมาณ 3 ฟุต ลักษณะท่าทีและการนั่งก็เป็นสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะแสดงถึงความสนใจ เอาใจใส่
ต่อผู้รับค าปรึกษา 
 

   5. ทักษะการสะท้อน 

  ทักษะการสะท้อน (reflecting skill) เป็นการบอกความเข้าใจของผู้ให้ค าปรึกษาที่มี
ต่อสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษารู้สึก รับรู้ หรือสนใจที่เป็นปัจจุบันขณะให้ค าปรึกษา การสะท้อนจะรวมความรู้สึก
ของผู้รับค าปรึกษา และเนื้อหาที่ผู้รับค าปรึกษาพูดถึง หรือสิ่งที่ผู้ให้ค าปรึกษาสังเกตเห็นจากกริยา
ท่าทางของผู้รับค าปรึกษา และเนื้อหาที่ผู้รับค าปรึกษาให้ความส าคัญ โดยใช้ค าพูดของผู้ให้ค าปรึกษา
และท่ีชัดเจนเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

  การสะท้อนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  1) การสะท้อนความรู้สึก (reflecting of feeling) เป็นการช่วยให้ผู้รับค าปรึกษา
ตระหนักในความรู้สึกของตนเอง 
  2) การสะท้อนเนื้อหา (reflecting of content) เป็นการช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจ
เรื่องราวของตนเอง 
      จุดมุ่งหมายของการใช้ทักษะการสะท้อน มีดังนี ้
  1) เพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษาแสดงความรู้สึกและเปิดเผยเรื่องราวของตนเองให้มาก
ขึ้นหรือชัดเจนขึ้น 

  2) เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจปัญหา รวมทั้งสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจน
เกิดความเข้าใจ ความรู้สึกของตัวเองมากข้ึน 

  3) เพ่ือแสดงความสนใจและเข้าใจความรู้สึกและเรื่องราวของผู้รับค าปรึกษา 

  หลักการปฏิบัติในการใช้ทักษะการสะท้อน มีดังนี ้
  1) ก่อนสะท้อนความรู้สึก ผู้ให้ค าปรึกษาควรตั้งใจฟังและสังเกตอากัปกิริยา เช่น               
สีหน้า น้ าเสียง ลักษณะค าพูด ของผู้รับค าปรึกษาว่าเกิดจากความรู้สึกอย่างไรแล้วจึงสะท้อนออกมา  

ดังตัวอย่าง 
      ผู้รับค าปรึกษา   :   หนูเป็นคนต่างจังหวัด เข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ แม่พามาฝาก 

                                                 ให้อาศัยอยู่กับญาติ เพราะคิดว่าปลอดภัยกว่าไปอยู่หอพัก แต ่

                                                 เมื่อหนูไปอยู่บ้านนั้น หนูรู้สึกอึดอัดมาก ไม่มีความสุขเลยค่ะ 

      ผู้ให้ค าปรึกษา    :   บรรยากาศภายในบ้านที่อาศัยเขาอยู่ ท าให้หนูอึดอัด และไม่มี 

            ความสุข 
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  2) ถ้าผู้ให้ค าปรึกษาสังเกตว่าผู้รับค าปรึกษาสับสน ไม่สามารถรวบรวมเรื่องราวของเขา
ให้ปะติดปะต่อกันได้ พูดจาวกวน ผู้ให้ค าปรึกษาจะช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้ตระหนักถึงเรื่องราวของเขา
อย่างชัดเจนขึ้น โดยการสะท้อนเนื้อหา ดังตัวอย่าง 
      ผู้รับค าปรึกษา   :   ใกล้สอบแล้ว ผมดูหนังสือไม่รู้เรื่อง เวลาดูหนังสือใจคิดเรื่องนั้น 

                                                 เรื่องนี้อยู่เรื่อย เรื่องต่างๆ มันเข้ามารบกวนจิตใจอยู่เสมอ ไม่ 
                                                 สามารถบังคับจิตใจตนเองได้ มักคิดอะไรฟุ้งซ่าน คิดเรื่องโน้น 

                                                 เรื่องนี้จนสับสน และไม่สามารถหยุดความคิดได้ 
      ผู้ให้ค าปรึกษา   :    คุณไม่มีสมาธิในการดูหนังสือสอบ 

  3) รวมความรู้สึกและเนื้อหาที่ผู้รับค าปรึกษาแสดงหรือพูดถึงเข้าด้วยกัน แล้วใช้ค าพูด
ที่ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย โดยพูดออกไปทันทีเพ่ือสะท้อนสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาก าลังรู้สึกหรือรับรู้ โดยอาจพูด
ความรู้สึกก่อนแล้วตามด้วยเนื้อหาหรือเริ่มด้วยเนื้อหาก่อนแล้วตามด้วยความรู้สึก ในการสะท้อน
ความรู้สึกควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้ค าว่า “รู้สึก” บ่อย  
  4) ในการใช้ทักษะการสะท้อน ควรท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้บรรยากาศของ
ความอบอุ่นเป็นมิตร เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษายอมรับความจริง ได้ทบทวนเรื่องราวและความรู้สึกของตน 
โดยเฉพาะกับผู้รับค าปรึกษาที่มีจิตใจอ่อนไหว จะกลัวการพูดถึงหรือขุดคุ้ยความรู้สึกสะเทือนใจ เพราะ
เกรงว่าจะยิ่งท าให้สะเทือนใจมากขึ้นจนทนไม่ไหว 

   6. ทักษะการทวนซ้ า 
  ทักษะการทวนซ้ า (paraphrasing skill) เป็นการที่ผู้ให้ค าปรึกษาพูดซ้ าในเรื่องที่ผู้รับ
ค าปรึกษาบอกอีกครั้งหนึ่ง โดยคงสาระส าคัญของเนื้อหา หรือความรู้สึกไว้ตามเดิม อาจเป็นการทวนซ้ า
ทั้งประโยค หรือทวนซ้ าบางส่วนโดยท าข้อความให้กะทัดรัดขึ้น 

      จุดมุ่งหมายของการใช้ทักษะการทวนซ้ า มีดังนี้ 
  1) เพ่ือแสดงถึงความใส่ใจ ความเข้าใจของผู้ให้ค าปรึกษาที่มีต่อผู้รับค าปรึกษา 
  2) เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเปิดเผยตัวเองมากขึ้น 

  3) เพ่ือย้ าให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  จากการฟังสิ่งที่
ตัวเองพูดอีกครั้ง 
  4) ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาชัดเจนและตรงประเด็นในสิ่งที่เขาต้องการพูด 

  5) เพ่ือตรวจสอบความเข้าให้ตรงกันของผู้ให้และผู้รับค าปรึกษาในสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษา
ก าลังพูดถึง 
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  หลักการปฏิบัติในการใช้ทักษะการทวนซ้ า มีดังนี ้
  1) ผู้ให้ค าปรึกษาต้องตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาพูด แล้วพิจารณาว่าค าพูดใดของ
ผู้รับค าปรึกษาที่น่าจะเป็นประเด็นส าคัญ ที่ควรเน้นย้ าเป็นพิเศษ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษาได้เล่า
อย่างต่อเนื่องหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติม 

  2) ผู้ให้ค าปรึกษาใช้การทวนซ้ าแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น 

      2.1) การทวนซ้ าทั้งประโยคของผู้รับค าปรึกษา (อาจเปลี่ยนเฉพาะสรรพนาม) เพ่ือ
แสดงว่าผู้ให้ค าปรึกษาได้ยินสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาพูด และเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับบริการพูดต่อไป เช่น 

            ผู้รับค าปรึกษา   :   ผมเบื่อเรียนเหลือเกิน 

            ผู้ให้ค าปรึกษา   :   คุณเบื่อเรียนเหลือเกิน 

      2.2) การทวนซ้ าเฉพาะบางส่วน เพ่ือเน้นประเด็นส าคัญ โดยใช้ถ้อยค าท่ีชัดเจนและ
กะทัดรัดขึ้น เช่น 

            ผู้รับค าปรึกษา   :   ผมไม่รู้จะท าอย่างไรดี บางครั้งคิดอยากเลิกเรียน แล้วหา 
                                                      งานท า แต่บางครั้งก็อยากเรียนให้จบ ไม่แน่ใจว่าจะ 

                                                      ตัดสินใจอย่างไรดี 
            ผู้ให้ค าปรึกษา   :   คุณไม่รู้ว่าจะจัดการกับชีวิตอย่างไรดี ระหว่างการเรียนต่อ 

                                                       ให้จบ หรือลาออกมาหางานท า 
  3) หลีกเลี่ยงการทวนซ้ าบ่อยๆ เพราะจะท าให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกอึดอัด หรือเหมือนถูก
ล้อเลียน และไม่แน่ใจในความสามารถของผู้ให้ค าปรึกษา 
  4) ในการใช้ทักษะการทวนซ้ า ท าโดยไม่เพ่ิมเติมความคิดเห็นของผู้ให้ค าปรึกษาลงไป 

  5) เมื่อทวนซ้ าแล้ว ให้สังเกตการตอบสนองของผู้รับค าปรึกษา ถ้าผู้ให้ค าปรึกษา
ทวนซ้ าได้ถูกต้อง ผู้รับค าปรึกษาจะพยักหน้า ตอบรับและพูดหรือขยายความต่อ ในกรณีที่ผู้รับ
ค าปรึกษาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ผู้ให้ค าปรึกษาอาจใช้ทักษะการถามเปิดร่วมด้วย  ดังตัวอย่าง 
      ผู้รับค าปรึกษา   :   หนูไม่สบายใจเลยค่ะ ที่เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยๆ 

      ผู้ให้ค าปรึกษา   :   (สบตา พยักหน้า) ค่ะ 

      ผู้รับค าปรึกษา   :   โดยเฉพาะเวลาใกล้เปิดเทอมที่หนูต้องขอเงินมาจ่ายค่าเทอม  
                                                 หนูเห็นแม่ถอนใจบ่อยๆ บางครั้งแม่ก็แอบร้องไห้ 
      ผู้ให้ค าปรึกษา   :   ณิชาเห็นคุณแม่ร้องไห้ 
      ผู้รับค าปรึกษา   :   หลายครั้งหนูคิดว่าตนเองเป็นสาเหตุท าให้พ่อกับแม่ล าบาก  
                                                 ต้องหาเงินให้ได้มากข้ึน พอเขาเครียดก็ทะเลาะกันบ่อยข้ึน 

      ผู้ให้ค าปรึกษา   :   ณิชาคิดว่าตนเองเป็นสาเหตุ และไม่สบายใจเลยที่เห็นพ่อแม่ 
                                                ทะเลาะกัน 
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   7. ทักษะการสรุป 

  ทักษะการสรุป (summarizing skill) เป็นการรวบรวมใจความส าคัญทั้งหมดของ
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาที่เกิดขึ้นในระหว่างให้ค าปรึกษาหรือในแต่ละครั้ง แล้ว
สื่อกลับไปโดยใช้ค าพูดสั้น ๆให้ได้ใจความส าคัญทั้งหมด ผู้ให้การปรึกษาควรใช้ทักษะนี้เมื่อจะเริ่ม
ประเด็นใหม่ เมื่อพูดหรือเล่าเรื่องหนึ่งๆ มานาน หรือยาวๆ อาจดูซับซ้อนจึงควรสรุปเสียครั้งหนึ่ง ก่อน
จบการให้ค าปรึกษาในแต่ละครั้ง 
      จุดมุ่งหมายของการใช้ทักษะการสรุป มีดังนี ้
  1) เพ่ือย้ าประเด็นส าคัญให้มีความชัดเจนในกรณีท่ีมีการพูดคุยกันหลายประเด็น 

  2) เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึกของตัวเอง 
  3) เพ่ือให้การให้ค าปรึกษาแต่ละครั้งมีความต่อเนื่องกัน 

  4) เพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาและผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจเรื่องราวที่ก าลังสนทนาได้อย่าง
ถูกต้องตรงกันและได้ใจความที่ชัดเจน 

  หลักการปฏิบัติในการใช้ทักษะการสรุป มีดังนี้ 
  1) ผู้ ให้ค าปรึกษาพยายามจับประเด็นส าคัญทั้งเนื้อหาที่ผู้รับค าปรึกษาพูดและ
ความรู้สึกท่ีผู้รับค าปรึกษาแสดงแล้วใช้ค าพูดสั้นๆ ให้ได้ใจความครบ 

  2) ผู้รับค าปรึกษาพูดถึงประเด็นปัญหาต่างๆ หลายประเด็น  ผู้ให้ค าปรึกษาอาจสรุป
แต่ละประเด็นก่อนที่ผู้รับค าปรึกษาจะเริ่มประเด็นต่อไป 

  3) การใช้ทักษะการสรุป ก่อนจบและเริ่มการให้ค าปรึกษาในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีการ
ปรึกษาหลายครั้ง หรือครั้งสุดท้ายก่อนยุติการให้ค าปรึกษา 
  4) ขอให้ผู้รับค าปรึกษาเป็นผู้สรุป โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเสริมในส่วนส าคัญที่ผู้รับ
ค าปรึกษามิได้กล่าวถึง หรือขาดหายไป 

  ตัวอย่างการเริ่มประเด็นใหม่ 
      ผู้รับค าปรึกษา   :   ผมไม่คิดว่าจะสอบติด แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดี แต่ที่แน่ๆ  
                                                 ผมจะเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน เพราะท่ีบ้านผมสามารถส่งได้  
                                                 และก็ไม่ต้องแย่งแข่งขนักับใครให้ผมรู้สึกว่าผมโง่กว่าคนอ่ืนๆ  
                                                 และเม่ือเรียนจบผมก็คิดว่าผมสามารถท างานได้ไม่แพ้คนที่ 
                                                 สอบติดของมหาวิทยาลัยของรัฐ 

      ผู้ให้ค าปรึกษา   :   สรุปว่าณาชิต้องการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนนะ ต่อไป 

                                                เรามาคุยกันถึงประเด็นของการเลือกคณะ ณาชิคิดว่าอยาก 

                                                เรียนคณะอะไร 
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  ตัวอย่างก่อนจบการให้ค าปรึกษา 
      ผู้ให้ค าปรึกษา   :   ก่อนที่เราจะยุติการพูดคุยกันในวันนี้ ครูอยากให้ณิชาลองบอก 

                                                ครูว่าวันนี้เราพูดคุยเรื่องอะไรบ้าง 
      ผู้รับค าปรึกษา   :   เรื่องการทะเลาะกันของพ่อกับแม่ ความคิดและความรู้สึกที่หนู 
                                                 มีต่อตนเอง 
      ผู้ให้ค าปรึกษา   :   (เงียบ) 
      ผู้รับค าปรึกษา   :   (สบตาผู้ให้ค าปรึกษา) 
      ผู้ให้ค าปรึกษา   :   ค่ะ และเรายังได้พูดคุยกันถึงวิธีการที่ณิชาจะช่วยให้แม่มี 
                                                ก าลังใจมากขึ้น แล้วณิชาก็ตกลงกับครูว่าเราจะพบกันวันพุธ 

                                                หน้า เพ่ือรายงานผลว่าวิธีการที่เราคุยกันวันนี้น าไปใช้จริงได้ผล 

                                                หรือไม่อย่างไร และความรู้สึกของณิชาที่มีต่อตนเองด้วย 

      ผู้รับค าปรึกษา   :   ค่ะ หนูจะมาพบคุณครูประมาณเท่ียงนะคะ 

 

   8. ทักษะการให้ข้อมูล 

   ทักษะการให้ข้อมูล (giving information skill) เป็นการสื่อสารทางวาจาโดยอาศัย
ข้อมูลเป็นแนวทาง เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาได้รับรู้ข้อมูล วิธีการ หรือรายละเอียดของเรื่องต่างๆ อย่าง
ตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจและการตัดสินใจ เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษามีทางเลือกมากข้ึน  

      จุดมุ่งหมายของการใช้ทักษะการให้ข้อมูล มีดังนี ้
  1) เพ่ือให้ความรู้ ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้รับค าปรึกษา 
  2) เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจปัญหาของตนเอง และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

  3) เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษามีทางเลือกและแนวทางปฏิบัติที่เขาอาจจะนึกไม่ถึง 
  หลักการปฏิบัติในการใช้ทักษะการให้ข้อมูล มีดังนี ้
  1) ข้อมูลที่ให้ควรชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ภาษาง่ายๆ 

  2) ผู้ให้ค าปรึกษาควรตรวจสอบความรู้และความต้องการเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้ข้อมูล
จากผู้รับค าปรึกษาก่อนให้ข้อมูล เพ่ือประหยัดเวลา และเป็นการให้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3) หลังจากให้ข้อมูลแล้วผู้ให้ค าปรึกษาควรตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้นั้น ผู้รับค าปรึกษา 
เข้าใจถูกต้องหรือไม่ โดยใช้วิธีให้ผู้รับค าปรึกษาทวนซ้ า 
  ดังตัวอย่าง 
      ผู้รับค าปรึกษา   :   ผมกังวลมาก กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะเม่ือเดือนก่อนผมไป 

                                                เที่ยวตามประสาผู้ชาย ผมเมานิดหน่อยเลยลืมป้องกัน ผมกลัว 

                                                ว่าจะติดเอดส์ 
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      ผู้ให้ค าปรึกษา   :   ครับ ระยะเวลา 1 เดือนกว่าๆ ที่ผ่านมา หากปรีชาไปตรวจ 

                                                เลือดก็เป็นไปได้ว่าจะไม่พบเชื้อเอดส์ แต่การไปตรวจมีข้อดีคือ 

                                                ท าให้ปรีชาแน่ใจว่าปรีชาไม่ได้ติดเอดส์มาก่อนหน้านี้แล้ว แล้ว 

                                                อีก 3 และ 6 เดือน ปรีชาค่อยไปตรวจซ้ าอีก แต่ก็ไม่แน่ใจว่า 

                                                การตรวจซ้ าจะพบเชื้อเอดส์ เพราะบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง 
                                                เชื้อก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ แต่ระหว่างนี้ปรีชาจะต้อง 
                                                รู้จักป้องกันตนเองให้มากขึ้นเพ่ือไม่ให้ติดโรค หรือถ้าตรวจแล้ว 

                                                พบว่าติดเชื้อจริง ปรีชาก็จะได้วางแผนชีวิตของตนเองได้อย่าง 
                                                เหมาะสม 

      ผู้รับค าปรึกษา   :   (เงียบ) 
      ผู้ให้ค าปรึกษา   :   ปรีชาลองบอกครูได้ไหมครับว่า ตอนนี้ปรีชาคิดจะท าอะไร 

                                                ต่อไป 

 

 9. ทักษะการให้ก าลังใจ 

     ทักษะการให้ก าลังใจ (reassuring skill) เป็นการแสดงความสนใจ เข้าใจในสิ่งที่ผู้รับ
ค าปรึกษาพูด และสนับสนุนให้ก าลังใจ เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาหรือ
ตัดสินใจ โดยผู้ให้ค าปรึกษาใช้การให้ก าลังใจทั้งการใช้ค าพูด และภาษาท่าทาง 
      จุดมุ่งหมายของการใช้ทักษะการให้ก าลังใจ มีดังนี้ 
  1) กระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษากระตือรือร้น  และมั่นใจในตนเอง รวมทั้งตระหนักใน  
ความสามารถและคุณค่าในตัวเอง 
  2) กระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษากล้าที่จะคิดและท าในสิ่งที่ไม่เคยคิด หรือท ามาก่อน 

  3) ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้คลายเครียด 

  หลักการปฏิบัติในการใช้ทักษะการให้ก าลังใจ เมื่อผู้รับค าปรึกษาเสนอความคิด หรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม หรือผู้รับค าปรึกษามีความพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองแต่
ยังลังเลใจ ผู้ให้ค าปรึกษาก็อาจใช้การให้ก าลังใจ โดยใช้แนวทางต่อไปนี้ 
  1) ใช้ภาษาท่าทางในการสนับสนุนให้ก าลังใจผู้รับค าปรึกษา เช่น พยักหน้ารับ ยิ้มรับ 
ซึ่งเปรียบเสมือนการพูดว่า “นั่นเป็นความคิดที่ดี” หรือตบไหล่ แตะมือ ซึ่งแสดงการปลอบโยนให้
ก าลังใจ 

  2) ใช้ค าพูดสนับสนุนให้ก าลังใจผู้รับค าปรึกษา โดยพูดสนับสนุนความคิดของผู้รับ
ค าปรึกษา เช่น “นั่นเป็นความคิดที่ดีทีเดียว” คาดคะเนว่าต่อไปนี้จะดีข้ึน เช่น “คุณมีความทุกข์โศกมาก
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ที่พ่อตาย แต่ในที่สุดคุณก็จะปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้” ชี้แจงว่าปัญหาของเขามีทางแก้ไขได้ เช่น บอก
วิธีที่จะช่วยให้เรียนได้ดีข้ึน เป็นต้น 

  3) หลีกเลี่ยงการสร้างความหวังและการปลอบใจที่ ไม่อาจเป็นจริงได้  หรือใช้การให ้
ก าลังใจเพ่ือกลบเกลื่อนความรู้สึกท้อแท้ของผู้รับค าปรึกษา 

  ดังตัวอย่าง 
      ผู้รับค าปรึกษา   :   หลังจากท่ีหนูได้เข้าไปกอดแม่เวลาเห็นแม่ร้องไห้ หรือพูดคุย 

                                                 กับแม่ถึงอนาคตเมื่อหนูเรียนจบแล้วได้งานท า หนูสังเกตเห็น 

                                                 แม่ยิ้มแย้มมากข้ึน หนูรู้สึกอบอุ่นและรักแม่มากขึ้น 

      ผู้ให้ค าปรึกษา   :    ครูดีใจด้วยนะคะที่ณิชาท าให้คุณแม่มีความสุขมากขึ้น 

      ผู้รับค าปรึกษา   :    ขอบคุณคุณครูมากนะคะ 

      ผู้ให้ค าปรึกษา   :    แล้วกับพ่อล่ะคะ ณิชาคิดจะท าอย่างไรต่อไป 

      ผู้รับค าปรึกษา   :   หนูก็จะใช้วิธีการคล้ายๆ กัน แล้วหนูจะเอาใจพ่อมากขึ้น 

      ผู้ให้ค าปรึกษา   :    ณิชาบอกครูได้ไหมคะ ว่าเอาใจพ่อมากขึ้นเป็นอย่างไร 

      ผู้รับค าปรึกษา   :    ก็คือยกน้ าให้พ่อเมื่อพ่อกลับมาบ้าน นวดให้ หรือเอาผ้าชุบน้ า 

                                                 เย็นๆ ให้พ่อเช็ดหน้า 
      ผู้ให้ค าปรึกษา   :    ดีมากค่ะ ครูเห็นด้วยกับวิธีการที่ณิชาคิด และเม่ือณิชาท าได้ 
                                                 ส าเร็จ ครอบครัวของณิชาก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขมาก 

                                                 ครอบครัวหนึ่ง 
 10. ทักษะการชี้ผลที่ตามมา 

  ทักษะการชี้ผลที่ตามมา (pointing outcome skill) เป็นการชี้ให้ผู้รับค าปรึกษาได้
เห็นผลที่อาจตามมาจากการคิด การตัดสินใจ การวางแผน และการปฏิบัติของเขาเอง ทั้งในทางลบและ
ทางบวก ผลที่ตามมานี้อาจเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในใจเขาหรือเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งท าให้
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาคงอยู่รุนแรงขึ้นหรือลดลง เช่น  
  - ด้านอารมณ์ความรู้สึก เช่น รู้สึกดี ไม่ดี กลุ้มใจ สับสน ไม่ม่ันใจ  
  - ด้านร่างกาย เช่น ใจเต้น ปวดศีรษะ ท้องผูก เจ็บป่วย  
  - ด้านพฤติกรรม การปฏิบัติตัว กิจกรรมที่ท า  
  - ด้านความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ  

  - ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เวลา เหตุการณ์ สถานที่ เงิน ทรัพย์สิน  
  - ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ท าให้มีปัญหากับเพ่ือน ญาติ เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น 
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  การชี้ผลที่ตามมาอาจท าได้ 2 ทาง คือ   
  1) การชี้ผลที่ตามมาในทางบวก เป็นการชี้ให้ผู้รับค าปรึกษา เห็นข้อดีและประโยชน์ที่  
จะท่ีจะได้รับ เป็นการสนับสนุนให้ผู้รับค าปรึกษากล้าตัดสินใจหรือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้  
  2) การชี้ผลที่ตามมาในทางลบ เป็นการบอกถึงผลที่ไม่ดีหรือโทษที่อาจจะตามมาจาก
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติ 
  จุดมุ่งหมายของการใช้ทักษะการชี้ผลที่ตามมา มีดังนี ้
  1) เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษารับรู้ถึงผลดีและผลเสียของการคิด การตัดสินใจ การวางแผน
และการปฏิบัติของเขาเองทั้งในทางลบและทางบวก 

  2) เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
  หลักการปฏิบัติในการใช้ทักษะการชี้ผลที่ตามมา มีดังนี ้
  1) ทวนซ้ าหรือสะท้อนความรู้สึกเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้รับค าปรึกษาได้เข้าใจเหตุการณ์ได้
ถูกต้อง 
  2) ให้ผู้รับค าปรึกษานึกถึงผลดีหรือผลเสียที่จะตามมาจากการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ
ของตนเอง 
  3) ผู้ให้ค าปรึกษาชี้ผลที่ตามมาจากการรับรู้ของตนเอง 
  4) สรุปผลดีและผลเสียของการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ 
  ตัวอย่าง 
      ผู้รับค าปรึกษา   :   “ผมไม่เรียนแล้ว ผมเบื่อ... เบื่อทุกอย่างเลย... ผมจะไปจาก 

                                                  ทุกคน ไปตามทางของผม แล้วผมก็จะไม่ติดต่อกับใครเลย... 
                                                  และก็ไม่ไปที่บ้านด้วย อาจารย์คอยดูนะ” 

      ผู้ให้ค าปรึกษา 1 :   “ถ้าเธอท าอย่างที่บอก ลองคิดซิว่า พ่อกับแม่เธอจะเป็น 

                                                   อย่างไร” 

      ผู้ให้ค าปรึกษา 2 :   “ถ้าเธอท าอย่างที่บอก พ่อกับแม่เธอคงจะผิดหวังและเสียใจ 

                                                   มาก” 

 

ตัวอย่างการให้ค าปรึกษาที่แสดงข้ันตอนและทักษะการให้ค าปรึกษา 

 

 สถานการณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสังเกตพบว่านักเรียนในห้องคนหนึ่งมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป คือ
ขาดเรียนบ่อย ไม่ส่งงานและผลการเรียนลดลง จึงเรียกนักเรียนเข้าพบ 
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ขั้นสร้างสัมพันธภาพ 

นักเรียน  : สวัสดีค่ะอาจารย์   
อาจารย์  : จ้ะ นั่งก่อนซิ  (ยิ้ม ชี้ที่เก้าอ้ี : ทักษะการใส่ใจ) 
นักเรียน  : อาจารย์ ให้เพื่อนไปตามหนูมามีอะไรหรือคะ 

อาจารย์  : ครูอยากคุยด้วยน่ะ เป็นยังไงบ้างช่วงนี้  สบายดีหรือเปล่า  
(ทักษะการใส่ใจและการถาม) 

นักเรียน  : ก็สบายดีค่ะอาจารย์ 
อาจารย์   : อือ ครูนึกว่าหนูไม่สบายเห็นไม่ค่อยมาโรงเรียน  (ทักษะการใส่ใจ) 
นักเรียน  : เอ่อ.... ที่จริงก็..ไม่ค่อยสบายนัก... 
อาจารย์  : ไม่ค่อยสบาย เป็นอะไรเหรอ (ทักษะทวนซ้ าและการถาม) 
นักเรียน : คือ..ก็ไม่ได้ป่วยอะไร..  ตอนนี้..หนู… 

อาจารย์  :  .............(ทักษะการเงียบ )... 
นักเรียน  : คือ....หนู… 

อาจารย์ : เธออาจจะก าลังลังเลว่าควรเล่าหรือไม่ แล้วแต่เธอนะ แต่ถ้าเธอกลัวเรื่องการรักษา
ความลับ ครูรับรองว่าจะไม่น าเรื่องของเธอไปเปิดเผยให้ใครฟังอย่างแน่นอน และการ
ได้เล่าเรื่องที่เราไม่สบายใจให้ใครสักคนที่เป็นห่วงและหวังดีต่อเรา  มันจะท าให้เรา
รู้สึกดีข้ึน  เพราะอย่างน้อยก็มีคนรับฟัง (ทักษะการจัดการ) 

นักเรียน  : หนู..ก็..มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจนิดหน่อยน่ะค่ะ 

อาจารย์  : ที่ว่ามีเรื่องไม่ค่อยสบายใจ  มีอะไรที่ครูช่วยได้ครูยินดีนะ  
(ทักษะการทวนซ้ าและทักษะการใส่ใจ) 

ขั้นส ารวจและท าความเข้าใจปัญหา ความต้องการของผู้รับค าปรึกษา และก าหนดเป้าหมายที่เป็น
จริงได้ 
นักเรียน : คือ..ว่าตอนนี้หนู...ไม่ค่อยสบายใจเรื่องทางบ้านค่ะ   
อาจารย์ : ไม่สบายใจเรื่องที่บ้าน  มีอะไรเหรอ  (ทักษะการทวนซ้ าและทักษะการถาม) 
นักเรียน : คือว่า..คุณพ่อของหนูต้องไปท างานที่ต่างจังหวัดน่ะคะ  หนูเลยต้องอยู่บ้านกับคุณแม่  

2 คน แต่ทีนี้ คุณแม่เป็นคนที่ชอบออกสังคม ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน เวลาตอนเย็นหนูกลับ
บ้านก็ไม่ค่อยได้เจอคุณแม่เลย ข้าวเย็นหนูก็ต้องหากินเองคนเดียว เช้ามาคุณแม่ก็ไป
ท างาน 

อาจารย์ : แล้วหนูรู้สึกอย่างไร  (ทักษะการถาม) 
นักเรียน : หนูก็..เหงา เบื่อ ก็เลยออกไปข้างนอกไปอยู่ที่หอเพ่ือน จะได้มีเพ่ือนคุย มีเพ่ือนกินข้าว    
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อาจารย์ : ที่คุณแม่ไม่ค่อยอยู่บ้าน หนูต้องกินข้าวคนเดียวบ่อยๆ มันท าให้หนูเหงา  ก็เลยต้อง
ออกไปหาเพ่ือน  (ทักษะการสะท้อน) 

นักเรียน : ค่ะ   
อาจารย์ : ไปอยู่กับเพ่ือนแล้วเป็นอย่างไรบ้าง  (ทักษะการถาม) 
นักเรียน : ก็ดีค่ะ  แต่บางทีหนูก็..เกรงใจเค้า  แบบว่าบางทีแฟนเค้าก็มาหา  หนูคิดว่าเค้าอาจจะ

อยากมีความเป็นส่วนตัวบ้าง  แล้วเค้าก็ชอบออกไปเที่ยวกลางคืนกับแฟนเค้าด้วย  
เวลาเค้าไปเค้าก็ชอบชวนหนูไปด้วย หนูก็ไม่อยากไปแต่ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธเค้ายังไง จะอยู่
คนเดียวก็เหงาก็เลย..ไปก็ไป  พอตอนเช้าหนูก็ตื่นมาโรงเรียนไม่ไหว...  แล้วเค้าก็ยัง
แนะน าเพ่ือนของแฟนให้รู้จักกับหนู  เค้าบอกหนูว่า...ให้หนูรีบมีแฟนจะได้ไม่ต้องเหงา
อยู่คนเดียว 

อาจารย์ : แล้วหนูมีคิดยังไงกับค าแนะน าของเขาจ๊ะ  (ทักษะการถาม) 
นักเรียน : ก็ดีนะคะอาจารย์  หนูเห็นเวลาเค้าอยู่ด้วยกันเค้าก็มีความสุขดี  แต่อีกใจหนึ่งหนูก็ว่า

ไม่ค่อยดี..  เวลาเค้าทะเลาะกัน..น่ากลัว  แบบว่า..เค้าโดนแฟนตีด้วยนะค่ะอาจารย์  
แล้วเพ่ือนเค้าแต่ละคนที่แนะน าให้หนูรู้จักเนี่ย  น่ากลัวกว่าแฟนเพ่ือนหนูอีก  หนูไม่
แน่ใจว่าจะมีแฟนดีไหม  

อาจารย์ : จากที่หนูเล่ามาทั้งหมด  หนูคิดว่าถ้าหนูใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปจะเป็นยังไงจ๊ะ   
(ทักษะชี้ผลที่ตามมา) 

นักเรียน : ก็……………………  
อาจารย์  : ………….. (ทักษะการเงียบ) 
นักเรียน : ก็คง…คงจะ…จะติดกลุ่มเที่ยว กินเหล้า สูบบุหรี่ ความจริงแล้วเพ่ือนหนู...แต่ก่อนเค้าก็

ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกค่ะ  เค้าพ่ึงมาเป็นตอนคบกับแฟนคนนี้แหล่ะ  
 อาจารย์  : นั่นซิ  ถ้าหนูยังไปหาเพ่ือนคนนี้ ไปเที่ยวตอนกลางคืนแล้วก็อยู่ในกลุ่มนี้บ่อยๆ.. 

(ทักษะการทวนซ้ า) 
นักเรียน: หนู...คง...แย่.. เพราะตั้งแต่หนูไปเที่ยวกับพวกเค้า โรงเรียน..ก็ไม่ค่อยได้มา การบ้าน.. 

งาน..ค้างเยอะไปหมด คะแนนของหนูก็แย่ลงแทบจะทุกวิชา   
อาจารย์ : ครูดีใจนะที่หนูคิดได้แบบนี้  แล้วหนูคิดว่าหนูจะท าอย่างไรต่อไป   

(ทักษะการให้ก าลังใจและการถาม) 
นักเรียน : หนูว่าจะเลิกไปหาเค้าท่ีหอ  แล้วก็.....อยู่บ้านแทน 

อาจารย์ :  เป็นความคิดที่ดีมากเลย เออ..แต่ว่า  หนูบอกครูว่า...ที่ออกไปหาเพื่อนเพราะว่า      
                     เหงาต้องอยู่บ้านคนเดียว  แล้วถ้าหนูไม่ออกไปหาเค้า..จะอยู่บ้าน  หนูจะเป็นยังไง  

 (ทักษะการสรุปความและการถาม) 
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นักเรียน : ก็คงจะเหงา..แล้วก็เหงามาก...  
ขั้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

อาจารย์ : นั่นสิ อยู่บ้านก็เหงา ไปหาเพื่อนก็ดูจะอันตราย แล้วหนูคิดว่าจะท าอย่างไร (ทักษะการ
สรุปความและการถาม) 

นักเรียน : ก็คงดูทีวี  ฟังเพลง  ไปตามภาษา  เรื่อยเปื่อย 

อาจารย์ : ดูทีวี  ฟังเพลง  แล้วหนูคิดว่าจะหายเหงาไหม  (ทักษะการทวนซ้ าและการถาม) 
นักเรียน : มันก็...ไม่หายเหงาหรอกค่ะอาจารย์  ที่หนูไปเท่ียวผับกับเพ่ือนๆ ความจริง ก็ดี หาย

เหงา  เพ่ือนเยอะดี อยู่บ้านแล้ว เซ็ง ไปค้างหอเพ่ือนบ้างก็ดี 
อาจารย์  : ไปเทีย่วผับ  แล้วก็ไปค้างหอเพ่ือนต่อ ถ้าพ่อแม่กลับมา..แล้วรู้ว่าหนูไม่อยู่บ้าน...หนูคิด

ว่าจะเกิดอะไรขึ้น (ทักษะการซ้ าความและการชี้ผลที่ตามมา ) 
นักเรียน  : ……….(เงียบ)… พ่อกับแม่คงโมโหมาก  เพราะเคยบอกว่าอย่าไปไหนตอนกลางคืน  

ไม่ให้ไปค้างบ้านคนอ่ืน….หากไม่ได้ขออนุญาต  อ่า…ท าไงดีคะ 

อาจารย์  : นั่นซิ ท าไงดี (ทักษะการถาม) 
นักเรียน  : ช่างเหอะ.. จะได้รู้มั่งว่า คนเราก็เหงา  ก็กลัวเป็นเหมือนกันที่ต้องอยู่คนเดียว 

อาจารย์  : ฟังดูเหมือนกับว่า... ที่หนูไปเที่ยวกับเพื่อนดึกๆดื่นๆเนี๊ยะนอกจากจะเหงาแล้วหนูยัง
กลัวที่ต้องอยู่คนเดียวตอนกลางคืน แล้วก็จะประชดคุณแม่ด้วย... 
(ทักษะการตีความ) 

นักเรียน : ..........(เงียบ ก้มหน้า  น้ าตาไหล) 
อาจารย์  : ……..(ส่งกระดาษซับน้ าตาให้)...... (ทักษะการเงียบและการใส่ใจ ) 
นักเรียน  : หนูเหงา....(สะอ้ืน) หนูอยากให้...  แม่มีเวลาให้หนูบ้าง...   
อาจารย์  : …….. (ส่งกระดาษซับน้ าตาให้.).....(ทักษะการเงียบและการใส่ใจ )......... 

หนูเคยบอกหรือท าอะไรให้คุณแม่รู้ไหมคะว่า...  หนูเหงาแล้วก็อยากให้เขาอยู่กินข้าว
ด้วยในตอนเย็น (ทักษะการถาม) 

นักเรียน : ....ไม่ค่ะ 

อาจารย์ : ที่ไม่บอกเนี๊ยะ เพราะอะไรเหรอ (ทักษะการซ้ าความและการถาม) 
นักเรียน : ท าไมต้องให้บอกด้วย แม่ก็ต้องรู้ซิว่า ลูกที่ไหนๆ เขาก็อยากให้แม่อยู่ด้วยทั้งนั้นแหละ.. 
อาจารย์ : เป็นไปได้ไหมที่คุณแม่จะคิดว่าหนูอยู่เองคนเดียวได้ เขาจึงออกงานสังคมบ่อยๆ  แล้ว

อีกอย่าง...ตัวหนูเองก็ไม่เคยบอกหรือท าให้เขารู้ว่าอยากให้เขาอยู่ด้วย  
(ทักษะการกระจ่างความ) 

นักเรียน  : หนู..ไม่รู้... 
อาจารย์  : แล้วหนูคิดยังไง ถ้าจะบอกให้คุณแม่รู้ว่า...อยากให้เขาบ้าน...อยู่กินข้าวด้วย  
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นักเรียน : ไม่รู้ซิ..แต่ก็...น่าจะ...ดีเหมือนกัน 

ขั้นวางแผนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
อาจารย์ : ถ้าดี.....หนูจะลองบอกคุณแม่ดูไหม  แล้วถ้าจะบอกหนูอยากจะบอกคุณแม่ว่ายังไงดีละ  

(ทักษะการทวนซ้ าและการถาม) 
นักเรียน : ก็…บอกว่า .. หนูอยากให้คุณแม่ออกงานตอนเย็นน้อยลง  อยู่บ้านกินข้าวเย็นกับหนู

บ้าง  แค่อาทิตย์ละ 2-3 วันก็พอแล้ว 

อาจารย์ : ดีค่ะ..(ยิ้ม ผงกศีรษะ )..  แล้วความรู้สึกของหนูที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวล่ะ  จะบอกไหม 
(ทักษะการให้ก าลังใจและการถาม) 

นักเรียน : บอกดีไหมคะ.. บอกดีกว่า..หนูจะบอกว่า...หนูเหงาแล้วก็กลัวด้วยที่ต้องอยู่คนเดียว 

อาจารย์ : อือ...  ถ้าหนูพูดแบบนี้กับคุณแม่  หนูคิดว่าคุณแม่จะว่ายังไง  (ทักษะการถาม) 
นักเรียน : คุณแม่ก็คง…จะอยู่บ้านกับหนูมากขึ้น  เพราะหนูก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมาย 

อาจารย์ : อ่ืม…ครูก็คิดอย่างนั้นแหละ  แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง 
(ทักษะการให้ก าลังใจและการถาม) 

นักเรียน : ก็ดีค่ะ โล่งๆดี  ขอบคุณมากนะคะอาจารย์  
อาจารย์ : ครูว่าถ้าหนูท าตามอย่างที่หนูคิด  ทุกอย่างน่าจะดีขึ้น  แล้วจะพูดกับคุณแม่วันไหนดี

ล่ะ  (ทักษะการให้ก าลังใจและการถาม) 
นักเรียน : เย็นนี้เลยค่ะอาจารย์  คุณแม่กลับดึกยังไงหนูก็จะรอ 

ขั้นยุติการให้ค าปรึกษา 

อาจารย์ : ดีแล้วค่ะ  รีรอไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร ได้ผลเป็นยังไงก็มาเล่าให้ครูฟังนะ 

(ทักษะการให้ก าลังใจและการใส่ใจ) 
นักเรียน : ค่ะ... อาจารย์ ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ 

อาจารย์ :   ไม่เป็นไรจ้ะ  ครูยินดี 
 

ที่มา : มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ. (2554). เทคนิคการให้ค าปรึกษา: การน าไปใช้. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลัง 
        นานา. 

 การใช้ทักษะในการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยานี้ ไม่มีข้อบังคับหรือก าหนดตายตัวขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ความช านาญของผู้น าไปใช้ อย่างไรก็ดี กรมสุขภาพจิต (2546: 119) ได้จ าแนกการใช้
ทักษะตามประเภทของปัญหา ได้แก่ ปัญหาขาดความรู้ควรใช้ทักษะการให้ข้อมูล ปัญหาด้านอารมณ์
ความรู้สึกควรใช้ทักษะการให้ก าลังใจ ปัญหาการปฏิบัติ เช่น ไม่สามารถตัดสินใจควรใช้ทักษะการ
พิจารณาทางเลือก และไม่รู้แนวทางปฏิบัติควรใช้ทักษะการเสนอแนะ เป็นต้น  
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บทสรุป 

 

 การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือ โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่
ได้รับการฝึกฝนอบรมทางด้านการให้ความช่วยเหลือทางจิตวิทยาโดยเฉพาะ ให้แก่ผู้รับค าปรึกษาซึ่งเป็น
ผู้ที่ประสบปัญหาที่มาขอรับการช่วยเหลือ เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้ส ารวจ และท าความเข้าใจปัญหา 
ตลอดจนสามารถแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจเลือกได้ด้วยตนเอง 
 บริการให้ค าปรึกษานอกจากจะมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการแนะแนวแล้ว บริการ
ให้ค าปรึกษายังมีความส าคัญต่อผู้รับบริการ ทั้งในด้านการป้องกันปัญหา การแก้ไขปัญหา และการ
ส่งเสริมพัฒนาผู้รับบริการ ซึ่งจุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาระยะสั้น เป็นลักษณะการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น และจุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาระยะยาว เป็นลักษณะการช่วยเหลือและพัฒนา
พฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ส าหรับ
ขอบข่ายของบริการให้ค าปรึกษา มี 3 ด้าน ได้แก่ การให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา การให้ค าปรึกษาด้าน
อาชีพ และการให้ค าปรึกษาด้านส่วนตัวและสังคม ส่วนรูปแบบของการให้ค าปรึกษา มี 2 รูปแบบ คือ 
การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล และการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 

 คุณสมบัติของผู้ให้ค าปรึกษาควรประกอบด้วยคุณสมบัติที่ส าคัญ 2 ประการ คือ คุณสมบัติ
ด้านบุคลิกภาพ และคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพ ส่วนจรรยาบรรณ
ของการให้ค าปรึกษา ประกอบด้วย หมวดสัมพันธภาพการให้ค าปรึกษา หมวดการรักษาความลับ หมวด
ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ หมวดการประเมิน การวัด และการการแปล และหมวดการสอน การฝึก
ปฏิบัติ ส าหรับวิธีการให้ค าปรึกษา จ าแนกได้ 3 วิธี คือ วิธีการให้ค าปรึกษาแบบน าทาง วิธีการให้
ค าปรึกษาแบบไม่น าทาง และวิธีการให้ค าปรึกษาแบบผสม 

 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมส าหรับใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับความคิด ความรู้สึก 
และพฤติกรรมตามล าดับ คือ ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบวิเคราะห์คุณลักษณะและองค์ประกอบ 
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบผู้รับค าปรึกษาเป็นศูนย์กลาง และทฤษฎีการให้ค า ปรึกษาแบบ                      
พฤติกรรมนิยม ส าหรับกระบวนการให้ค าปรึกษารูปตัววี ตามแนวคิดของจีน แบรี่  ประกอบด้วย                     
5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างสัมพันธภาพ และตกลงบริการ ขั้นส ารวจปัญหา ขั้นเข้าใจปัญหา สาเหตุ และ
ความต้องการของผู้รับค าปรึกษา ขั้นวางแผนและแก้ไขปัญหา และขั้นยุติการปรึกษา ส่วนทักษะการให้
ค าปรึกษาที่เป็นทักษะพ้ืนฐานเบื้องต้น ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการเงียบ ทักษะ
การใส่ใจ ทักษะการสะท้อน ทักษะการทวนซ้ า ทักษะการสรุป ทักษะการให้ข้อมูล ทักษะการให้ก าลังใจ
และทักษะการชี้ผลที่ตามมา 
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ค าถามท้ายบท 

 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้  โดยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 

 1.  เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า “การให้ค าปรึกษาเป็นหัวใจของการจัดบริการแนะแนว” 

 2.  จงระบุจุดมุ่งหมายของบริการให้ค าปรึกษาส าหรับผู้เรียนในสถานศึกษา 
 3.  จงอธิบายหลักการของการให้ค าปรึกษา 
 4.  ท่านมีหลักเกณฑ์อย่างไร ในการเลือกจัดการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล และการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 

 5.  จงวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองว่าเหมาะสมกับการเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือไม่ และ
บอกแนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ให้ค าปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 6.  การให้ค าปรึกษาแบบน าทาง และการให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทางเหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร 
 7.  หากท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ให้ค าปรึกษาแก่นายศุภกร นักเรียนชั้น ม.4/4                  
ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดที่ว่าเพ่ือนๆ ในห้องไม่จริงใจต่อเขา ท่านจะเลือกใช่ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
แบบใด เพราะเหตุใด 

 8.  จากข้อ 7 จงวางแผนการให้ค าปรึกษาตามกระบวนการรูปตัววี พร้อมยกตัวอย่างค าพูด
ที่แสดงถึงการใช้ทักษะในการให้ค าปรึกษา 
 9.  จงเลือกทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 1 ทฤษฎีที่ท่านชอบ แล้วอธิบายลักษณะเด่น แนวคิด
ของการให้ค าปรึกษาของทฤษฎีนั้น 

 10. จงเลือกทักษะการให้ค าปรึกษา 3 ทักษะ แล้วอธิบายจุดมุ่งหมาย และแนวทางในการ
ปฏิบัติในการใช้ทักษะการให้ค าปรึกษานั้น 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

บริการจัดวางตัวบุคคล 

 

 

 บริการจัดวางตัวบุคคล (placement service) เป็นบริการที่ส าคัญอีกบริการหนึ่งที่จะมีส่วน
ช่วยผู้เรียนประสบความส าเร็จในชีวิต ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม เพราะ
เป้าหมายของบริการจัดวางตัวบุคคล ก็คือการช่วยให้บุคคลได้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมกับตน (put the 

right man in the right place) ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ด าเนินการตามแผนที่ได้ตัดสินใจเลือก
สิ่งที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ชีวิตที่งดงาม และการที่สังคมจะมีความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับประชากรของ           
สังคมนั้นได้รับการจัดวางตัวบุคคลอย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงใดอีกด้วย ดังนั้น ครูหรือผู้แนะแนวควร
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดวางตัวบุคคลให้เข้าใจ เพ่ือสามารถน ามาส่งเสริมช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ความหมายของบริการจัดวางตัวบุคคล 

 

 นักจิตวิทยาและนักวิชาการแนะแนวได้กล่าวถึงความหมายของบริการจัดวางตัวบุคคล              

ไว้ดังนี้  
 โฟรลิช (Frochlich, 1958: 231) กล่าวว่า บริการจัดวางตัวบุคคลเป็นการช่วยเหลือผู้เรียน
ในการหางานท า รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ตามความถนัด บริการนี้
ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม และช่วยให้ผู้เรียนใช้โอกาสที่ตนมีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่าง
ที่สุด 

 บลันชาร์ด (Blanchard. 1974: 18-19) อธิบายว่า บริการจัดวางตัวบุคคล คือ บริการที่ทาง
สถานศึกษาจัดขึ้นมาเพ่ือให้ความช่วยเหลือ กระตุ้นและให้ก าลังใจผู้เรียนแต่ละคนในการวางโครงการ
ชีวิตของตน ทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เป็นการช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ปฏิบัติตาม
โครงการของตน และยังรู้จักปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงการของตนให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
แต่ละคนประสบความส าเร็จในการเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรม ในการประกอบอาชีพ และในการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม เนื่องจากได้กระท ากิจกรรมเหล่านั้นสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจ ค่านิยม ความเชื่อ สภาพร่างกาย และฐานะทางเศรษฐกิจของตน 

 นงลักษณ์ ประเสริฐ และจรินทร วินทะไชย์ (2548: 119) อธิบายว่า บริการจัดวางตัวบุคคล
เป็นบริการแนะแนวที่จัดโอกาสหรือส่งเสริมให้เอกัตบุคคลได้ร่วมกิจกรรมหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
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เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ความต้องการ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ค่านิยม ความเชื่อ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ และอัตลักษณ์ เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติ พัฒนาตนเต็มตาม
ศักยภาพทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย                                                                                               
 นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2554: 263) ได้สรุปความหมายของ บริการจัดวางตัวบุคคลว่า หมายถึง
บริการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนด้านการเพ่ิมพูนประสบการณ์ การได้รับการสงเคราะห์
ตามควรแก่กรณีและการปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยจัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพปัญหาของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และส่วนตัวและสังคม   
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555: 37) ได้สรุปความหมายของบริการจัดวาง           
ตัวบุคคลว่า หมายถึง บริการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ การฝึกฝนหรือได้รับการช่วยเหลือที่
หลากหลาย และความต้องการ ความถนัด ความสามารถ และส่งเสริมพัฒนาการของเรียนให้ถึงขีดสูงสุด 
เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติ พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพทั้งด้านการศึกษา การประกอบ
อาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 จากความหมายของบริการจัดวางตัวบุคคลข้างต้น สามารถสรุปความหมายของบริการ              
จัดวางตัวบุคคลได้ว่า บริการจัดวางตัวบุคคล เป็นบริการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์ การฝึกฝน และปฏิบัติเพ่ือด าเนินการตามแผนที่วางไว้ตามศักยภาพ
ความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคม และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 หากพิจารณาความหมายของบริการจัดวางตัวบุคคล จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กับบริการ
ให้ค าปรึกษาและบริการสนเทศเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้อธิบายได้ว่า บริการจัดวางตัวบุคคลจะแตกต่างจาก
การให้ค าปรึกษา ถึงแม้ว่าบริการทั้งสองนี้จะมีความสัมพันธ์กันอย่างมากก็ตาม กล่าวคือ การให้
ค าปรึกษานั้นเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนในการวางแผนตัดสินใจเลือกอย่างฉลาด ส่วนการจัด
วางตัวบุคคลเป็นบริการที่จะช่วยให้ผู้เรียนด าเนินการตามแผนและปฏิบัติการในสิ่งที่ตนได้เลือกไว้อย่าง
ฉลาดนั้นแล้ว (นิรันดร์ จุลทรัพย์,2554: 263-264) ส่วนบริการสนเทศนั้นเป็นการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ 
ดังนั้น การจัดวางตัวบุคคลต้องอาศัยบริการสนเทศเป็นพื้นฐานด้วย 

 ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ค านิยามของการให้บริการจัดวางตัวบุคคลเป็นรูปธรรม 
สะดวกต่อการปฏิบัติและความเข้าใจมากข้ึน โดยใช้ชื่อว่า “งานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา และช่วยเหลือ”
เพ่ือให้ครูหรือผู้แนะแนวปฏิบัติได้ครอบคลุมขอบข่ายของบริการจัดวางตัวบุคคล 
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ความส าคัญของบริการจัดวางตัวบุคคล 

 

 บริการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน บริการสนเทศ และบริการให้ค าปรึกษาซึ่งทาง
สถานศึกษาจัดขึ้นนั้น เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองและสิ่งแวดล้อมเพ่ือจะได้สามารถวางแผนชีวิต
ของตนได้ว่าจะศึกษาด้านใด จะประกอบอาชีพใด หรือจะแก้ปัญหาของตนอย่างไร    
 ส่วนบริการจัดวางตัวบุคคลเป็นอีกข้ันหนึ่งของการช่วยผู้เรียนให้ด าเนินการตามแผนที่ตนได้
ตัดสินใจนั้น เช่น ช่วยผู้เรียนได้เรียนตามหลักสูตรและเรียนวิชาที่มีประโยชน์ และเหมาะสมกับตน 
บริการนี้จะช่วยสกัดกั้นไม่ให้ผู้เรียนเลือกวิชาเรียน เพราะเห็นว่าง่ายหรือเลือกตามเพ่ือน นอกจากนั้น
บริการจัดวางตัวบุคคลจะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนได้รับบริการที่ เขาสมควรได้รับ เช่น ได้รับ
ทุนการศึกษา ได้รับการสอนซ่อมเสริม และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับเขา ถ้าผู้เรียนได้รับ
การจัดวางตัวบุคคลทางด้านการศึกษาอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้ผู้เรียนประสบความส า เร็จใน
การศึกษาเล่าเรียน ถ้าผู้เรียนได้รับการจัดวางตัวบุคคลทางอาชีพที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้
ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ หรือถ้าผู้เรียนได้รับการจัดวางตัวบุคคลทางด้านสังคม ก็จะ
ช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 บริการจัดวางตัวบุคคลเป็นเรื่องส าคัญ เกี่ยวกับอนาคตผู้เรียน ทั้งเป็นการช่วยผ่อนคลาย
ปัญหา เป็นวิถีทางที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มที่ และช่วยให้ผู้เรียนปรับตัวได้อย่างมีความสุข 
และมีความก้าวหน้าในชีวิต นอกจากนั้น บริการจัดวางตัวบุคคลยังมีอิทธิพลต่อความเจริญก้าวหน้าของ
สังคมหรือชุมชนอีกด้วย นั่นคือสังคมใดประชากรในสังคมนั้นๆ ได้รับการจัดวางตัวบุคคลอย่างเหมาะสม
ก็จะช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมนั้นๆ ได้เป็นอย่างมาก แต่ถ้าชุมชนใดประชากรของชุมชน
นั้นไม่ได้รับการจัดวางตัวบุคคลอย่างเหมาะสม ชุมชนนั้นก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร หรือมี
ความล้าหลังกว่าชุมชนที่ประชากรได้รับการวางตัวบุคคลอย่างเหมาะสม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบริการ               
จัดวางตัวบุคคลเป็นบริการหนึ่งของงานแนะแนวที่มีความส าคัญยิ่ง  
 

จุดมุ่งหมายของบริการจัดวางตัวบุคคล 

 

 การจัดบริการจัดวางตัวบุคคลมีจุดมุ่งหมายส าคัญสรุปได้ดังนี้ (พนม ลิ้มอารีย์, 2548: 228; 

ลักขณา สริวัฒน์, 2551: 303 และนิรันดร์ จุลทรัพย์, 2554: 263)  
 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับบริการ หรือสวัสดิการที่จ าเป็นสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ 

 2. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับความถนัดความสามารถและ
ความสนใจของตน 
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 3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสก้าวหน้า หรือพัฒนาประสบการณ์ใหม่ที่เหมาะสมและมีคุณค่า 
ต่อตนเองในการศึกษา อาชีพ ทั้งส่วนตัวและสังคม 

 4. เพ่ือช่วยผู้เรียนในเรื่องการวางแผนการเรียน เช่น การศึกษาต่อ การเลือกสายการเรียน 
การเลือกศึกษาในรายวิชา สาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง 
 5. เพ่ือช่วยผู้เรียนเกี่ยวกับการวางแผนในเรื่องอาชีพของตนในอนาคต 

 6. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานพิเศษในเวลาว่าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคย
กับงานอาชีพต่างๆ และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 

 7. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและ
สถานที่ 
 8. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ด าเนินการตามแผนที่ตนวางไว้ 
 9. เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

 10. เพ่ือให้การจัดการแนะแนวในสถานศึกษามีความสมบูรณ์ ผู้เรียนมีโอกาสได้รับบริการ
และประสบการณ์ที่สถานศึกษาจัดให้ตามความเหมาะสม   
 ดังนั้น สรุปได้ว่าบริการจัดวางตัวบุคคลมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่
เอ้ือต่อการพัฒนาตนเองตามความต้องการและความเหมาะสม  
 

หลักการของบริการจัดวางตัวบุคคล 

 

 ในการจัดบริการจัดวางตัวบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ด าเนินการควรมี
หลักการที่ยึดถือส าหรับปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (วัชรี ทรัพย์มี, 2553: 8-9) 

 1. เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องจัดวางตัวผู้เรียนให้เหมาะสม สถานศึกษามีหน้าที่
จัดวางตัวผู้เรียนให้เหมาะสม เพราะนอกจากทางบ้านแล้วสถานศึกษาเป็นแหล่งที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน
ดีที่สุด เป็นต้นว่า ถ้าสถานศึกษาพบว่าผู้เรียนมีปัญหาเศรษฐกิจ จะได้ช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้รับทุน หรือ
ช่วยหางานพิเศษให้ท า หรือถ้าทราบว่าผู้เรียนคนใดเรียนอ่อน จะได้จัดให้เข้าในโครงการสอนซ่อมเสริม 

 2. จัดวางตัวผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดวางตัวผู้เรียนมี
หลักการในการจัดวางตัวผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง โดยจัดวางตัวผู้เรียนแต่ละคนให้สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ด้านความต้องการ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 
บุคลิกภาพ เป็นต้น 
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 3. จัดวางตัวผู้เรียนโดยมุ่งให้ประสบความส าเร็จในชีวิต การจัดวางตัวผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมเท่ากับเป็นการช่วยผู้เรียนประสบความส าเร็จในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดวางตัว
ผู้เรียนเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ เป็นที่ตระหนักกันดีว่าสภาพการท างานในปัจจุบันนี้มีการแข่งขัน 
กันสูง เนื่องจากจ านวนหน่วยงานกับคนท างานไม่สมดุลกัน ฉะนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงมีโอกาสคัดเลือก
คนที่ได้รับการฝึกอบรมมาทางแขนงนั้นๆ เข้าท างาน และบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท างานสูงจะมี
ความมั่นคงในการท างานมากกว่าคนที่มีประสิทธิภาพในการท างานต่ า ดังนั้นถ้าครูหรือผู้แนะแนว
สามารถจัดวางตัวผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาหรือฝึกงานในอาชีพแขนงที่เหมาะกับความสามารถ ความ
ถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพของผู้เรียนแล้ว ผู้นั้นจะมีโอกาสได้รับเลือกเข้าท างานและมีแนวโน้มจะ
ประกอบอาชีพได้รุ่งเรืองต่อไป 

 4. การจัดวางตัวผู้เรียนยึดหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคล โดยปราศจากอคติใดๆ การจัด
วางตัวผู้เรียนถือหลักสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ฉะนั้นจะไปใช้การบังคับหรือกะเกณฑ์ผู้เรียน ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดวางตัวผู้เรียนด้านการศึกษา อาชีพ และในกิจกรรมหรือบริการต่างๆ จะไม่จัดวางตัวผู้เรียน
ตามความเห็นควรของครูหรือผู้แนะแนวแต่ฝ่ายเดียว นอกจากนั้นการจัดวางตัวผู้เรียน จะต้องกระท า
โดยปราศจากอคติใดๆ ไม่ว่าเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สถานะเศรษฐกิจ สังคมของผู้เรียน 

 5. การจัดวางตัวผู้เรียน ยึดหลักความร่วมมือ การจัดวางตัวผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพเกิด
จากความร่วมมือ และความเต็มใจของผู้เรียนผู้รับบริการและบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นต้นว่า ครูแนะแนวประสานงานกับหัวหน้าสาย
วิชาต่างๆ ในการจัดวางตัวผู้เรียนเข้าแผนการเรียน ประสานกับครูที่ปรึกษาชมรมต่างๆ ในการจัดวางตัว
ผู้เรียนเข้ากิจกรรมเสริมหลักสูตร และขอความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือช่วยกันแสวงหา
แหล่งที่จะจัดวางตัวผู้ เรียน เช่น แหล่งทุน แหล่งงาน สถานฝึกงาน เป็นต้น นอกจากนั้นมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลนอกสถานศึกษา เป็นต้นว่า ร่วมมือกับธนาคารในการให้ทุนผู้เรียน
ขาดแคลน ประสานงานกับกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงมหาดไทย 
และสถานประกอบการต่างๆ ในการจัดหางานให้ผู้เรียนท า 
 6. จัดวางตัวผู้เรียนบนพื้นฐานข้อมูล ในการจัดวางตัวผู้เรียน ครูหรือผู้แนะแนวจะต้องมี
ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับผู้เรียนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่จะจัดวางตัวผู้เรียน เช่น จะต้องมีการจัดระบบ
เก็บข้อมูลของผู้เรียนเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ อายุ ชั้นเรียน สาขาวิชาที่เรียน ความสามารถ ความสนใจ ความ
ถนัด บุคลิกภาพ สุขภาพ ประสบการณ์ในการท างาน และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่จะจัดวางตัวผู้เรียน เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งงานว่างของสถานประกอบการต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แหล่งทุน สถาน
ฝึกงาน เป็นต้น 

 7. จัดวางตัวผู้เรียนอย่างเป็นระบบ บริการจัดวางตัวผู้เรียน จะมีประสิทธิภาพได้ต่อเมื่อมี
การจัดโครงการให้เป็นระบบ ทั้งการวางแผนโครงการ การจัดสรรงบประมาณ เวลา และบุคลากร  
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ประเภทของบริการจัดวางตัวบุคคล 

 

 บริการจัดวางตัวบุคคล แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ (ลักขณา สริวัฒน์, 2551: 303-

306 และเจษฎา บุญมาโฮม, 2558: 219-239) 

 1. การจัดวางตัวบุคคลด้านการศึกษา (educational placement) คือ การช่วยให้ผู้เรียน
ได้เลือกการเรียน เลือกวิชาเรียน เลือกหลักสูตร เลือกแนวทางการศึกษาต่อ เลือกสถาบันการศึกษาต่อ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ สภาพร่างกาย และฐานะ
ทางเศรษฐกิจของตน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การจัดวางตัวผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา และการจัด
วางตัวผู้เรียนที่จะส าเร็จการศึกษาและต้องการศึกษาต่อ ทั้งนี้ การจัดวางตัวบุคคลด้านการศึกษา 
สามารถด าเนินการ ได้ดังนี้ 
     1.1 การจัดวางตัวผู้เรียนในชั้นเรียน เบื้องต้นครูควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในบรรยากาศ
ทางกายภาพที่เหมาะสมกับผู้เรียนก่อน ตัวอย่างเด่นชัดก็คือ การจัดชั้นเรียนด้านกายภาพในระดับ
ปฐมวัยที่มีสีสันสวยงาม กระตุ้นการเรียนรู้ ส่วนบรรยากาศทางจิตวิทยาควรส่งเสริมสภาพชั้นเรียนที่
อบอุ่น เป็นกันเอง มีการให้การยอมรับซึ่งกันและกัน ครูผู้สอนมีเจตคติที่ดีต่อผู้เรียน มองเห็นคุณค่าของ
ผู้เรียน ยอมรับความสามารถของผู้เรียน นอกจากนั้น ครูควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนในชั้นเรียนที่เหมาะสม
กับระดับสติปัญญาและความสามารถ เช่น การจัดห้องเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ แต่ไม่
ควรจัดชั้นเรียนที่รวมผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีและเรียนอ่อนไว้ด้วยกันทั้งห้องเหมือนห้องเรียนส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพราะจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี หากครูแนะแนวหรือครูประจ าชั้น
สามารถด าเนินการได้ตามที่กล่าวมาจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและได้รับประโยชน์จากการ
เรียนรู้อย่างเต็มที่ 
     1.2 การจัดวางตัวผู้เรียนเรื่องวิชาเรียนและแผนการเรียน ปัจจุบันหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือจัดให้เป็นรายวิชาเลือก
เพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ดังนั้น สถานศึกษา
จึงควรน าหลักการจัดวางตัวบุคคลมาประยุกต์ใช้กับการเลือกวิชาของผู้เรียน ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกรายวิชาเลือกเสรีตามความถนัดความสามารถ และความสนใจ ปีละไม่
เกิน 240 ชั่วโมง เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัด ความสามารถ และได้พัฒนาความสามารถได้สูงสุด
ตามศักยภาพ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน
รายวิชาต่างๆ อย่างกว้างขวางและหลากหลายตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของแต่ละ
คน เฉลี่ยปีละ 520 ชั่วโมง เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะเฉพาะด้านตามศักยภาพของตน เห็นช่องทางใน
การศึกษาและประกอบอาชีพ ส าหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาต้องเลือกเรียนอย่างเหมาะสม ผู้เรียนแต่
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ละคนต้องได้รับความช่วยเหลือให้สามารถเลือกวิชาและแผนการเรียนที่ตนถนัดและสนใจ โดยก่อนที่
ผู้เรียนจะเลือกวิชาเรียนหรือแผนการเรียนใด ควรจัดเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในประเด็นต่อไปนี้ 
          1.2.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของสถานศึกษา 
          1.2.2 ให้ผู้เรียนส ารวจตนเองในด้านการเรียน ผมสัมฤทธิ์ในวิชาต่างๆ ส ารวจความ
ถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพด้วยแบบทดสอบหรือแบบส ารวจ และอภิปรายร่วมกับครูแนะแนวหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือการรู้จักตนเองและเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง 
          1.2.3 ประชุมผู้ปกครองและผู้เรียนเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรของสถานศึกษา และ
แนวทางในการศึกษาต่อ 

          1.2.4 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมาปรึกษากับครูหรือผู้แนะแนวเกี่ยวกับ
การเลือกวิชาเรียน แผนการเรียน หรือการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ 

     จากการช่วยเหลือผู้เรียนด้วยวิธีการข้างต้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้เรียนเลือกวิชาเรียน
เพราะคิดว่าง่าย หรือเลือกวิชาเรียนและแผนการเรียนที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถ และความถนัด
ของตน แต่เลือกตามเพ่ือน โดยขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาเรียนหรือแผนการเรียนนั้นๆ 

     1.3 การจัดวางตัวผู้เรียนในเรื่องกิจกรรม นอกจากการเรียนรายวิชาด้านวิชาการ 
ทฤษฎีแล้ว หลักสูตรยังก าหนดให้ผู้ เรียนต้องร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ างๆ ที่ เหมาะสมกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกภาคปฏิบัติ ทักษะ
ด้านอาชีพต่างๆ ตลอดจนทักษะการปรับตัวเข้าสังคม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงาม สร้าง
ประสบการณ์ และเป็นพลเมืองดีของสังคม กิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละสถานศึกษาจะมีความ
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียน กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่สถานศึกษาอาจจัดให้แก่ผู้เรียน อาจมีทั้งชมรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ หรือชมรมด้าน
นันทนาการ การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น ชมรมคณิตศาสตร์ ชมรมกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมภาษาไทย ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ชมรมเพ่ือนเรียน ชมรม
คอมพิวเตอร์ ชมรมถ่ายภาพ ชมรมการแสดง ชมรมยุวเกษตร และอ่ืนๆ หรืออาจจัดโครงการส่งเสริม
ความถนัดพิเศษต่างๆ เช่น ความถนัดด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ความถนัดด้านศิลปะ ความถนัดด้านกีฬา 
เป็นต้น 

     เนื่องจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แต่ละสถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียนนั้นมีมากมาย ดังนั้น 
ครูหรือผู้แนะแนวจะต้องช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการ ความถนัด 
และความสนใจของตน ทั้งนี้ครูหรือผู้แนะแนวควรประสานงานกับครูที่ปรึกษาชมรม หรือครูที่
รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ มาชี้แจงให้ผู้เรียน
เข้าใจ เป็นต้นว่า วัตถุประสงค์ ขอบข่ายของกิจกรรมในแต่ละชมรม และเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิก 
นอกจากนั้นในการจัดผู้เรียนเข้ากิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ครูที่ปรึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตรต้องจัด
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ให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกความรับผิดชอบ โดยมอบหมายให้ผู้เรียนวางแผนงาน กิจกรรม ด าเนิน
กิจกรรมและประเมินผลด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการท างานร่วมกัน การแบ่งงานกันท า 
การรับฟังและการแสดงความเห็นซึ่งกันและกัน การเป็นผู้น าและผู้ตาม เป็นต้น (นภาพร ปรีชามารถ, 
2544: 125-126)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 การจัดวางตัวผู้เรียนในเรื่องกิจกรรม 

ที่มา: http://www.acep.ac.th 

 

     1.4 การจัดวางตัวผู้เรียนเข้าโครงการพิเศษ เนื่องจากผู้เรียนมีระดับสติปัญญาและ
ทักษะการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ท าให้ผู้เรียนบางคนประสบปัญหาการเรียนในภาพรวมทุกรายวิชา            
บางคนประสบปัญหาบางวิชา ดังนั้น หากสถานศึกษาละเลย ไม่ใส่ใจกับประเด็นนี้ก็อาจท าให้ผู้เรียน
พลาดโอกาสในการประสบความส าเร็จในการเรียนได้ นอกจากนี้ ผู้ เรียนที่มีระดับสติปัญญาสูงหรือมี
ความสามารถด้านการเรียนหากไม่ได้รับการจัดวางตัวบุคคลในลักษณะการส่งเสริมจะท าให้บุคคลนั้นไม่
สามารถพัฒนาตนสู่ศักยภาพสูงสุดอย่างแท้จริง ส าหรับแนวทางการจัดวางตัวผู้เรียนเข้าโครงการพิเศษ 

มีดังนี ้           
          1.4.1 การจัดวางตัวผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ า ครูแนะแนวควรศึกษาผู้เรียนที่มีผล
การเรียนต่ าว่ามาจากสเหตุใดตามกระบวนการส ารวจผู้เรียนเป็นรายบุคคล เนื่องจากผู้เรียนที่มีผลการ
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เรียนต่ าไม่ได้เกิดจากสาเหตุด้านสติปัญญาไม่ดีเท่านั้น แต่อาจมีสาเหตุจากลักษณะนิสัยส่วนตัวที่ไม่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ หรือที่นักวิชาการเรียกว่า ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ าเทียมหรือเด็กด้อยสัมฤทธิ์ เช่น              
ไม่ตั้งใจเรียน ขาดแรงจูงใจในการเรียน ติดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี เป็นต้น ดังนั้น การจัดวางตัวบุคคลเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ าแท้ ครูควรจัดกิจกรรมสอนเสริมเพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียน ส่วนการ
จัดวางตัวบุคคลเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ าเทียมหรือเด็กด้อยสัมฤทธิ์ ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อ
ช่วยแก้ไขลักษณะนิสัยส่วนตัวที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในการเรียน การ
วางแผนการเรียน การสร้างยุทธวิธีการเรียน และการเพิ่มการใส่ใจในการเรียน เป็นต้น  
          1.4.2 การจัดวางตัวผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  นอกจากครูแนะแนวจะให้
ความส าคัญกับผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ าแล้ว ผู้เรียนที่มีผลการเรียนสูงหรือมีความสามารถพิเศษก็ควร
ได้รับการจัดวางตัวบุคคลเช่นกัน ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ คือเด็กที่แสดงออกถึงความสามารถอัน
โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เช่น ด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การสร้าง
งานด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถด้ากีฬา และความสามารถ
ด้านวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาอย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุ
ระดับเดียวกันในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ส าหรับผู้เรียนประเภทนี้ครูแนะแนวควรจัดวางตัวบุคคล          
โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนขั้นสูง การจัดโปรแกรมพิเศษส าหรับเด็กอัจฉริ ยะ            
การจัดชั้นเรียนที่แยกกลุ่มเรียนเก่งหรือที่เรียกว่าการจัดชั้นเรียนพิเศษ การเร่งการเรียนโดยการให้
ผู้เรียนข้ามชั้นเรียนไปเรียนชั้นที่สูงขึ้น ทั้งส่งเสริมผู้เรียนได้ศึกษาต่อในสถานศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ เป็นต้น 

          1.4.3 การจัดวางตัวผู้เรียนที่มีความต้องการทั่วไป ส าหรับผู้เรียนประเภทนี้ ครูแนะ
แนวควรด าเนินการจัดวางตัวบุคคลในรูปแบบการส่งเสริมในภาพรวม ด้วยการจัดกิจกรรมบูรณาการไป
กับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เช่น การอธิบายและมอบหมายงานให้ผู้เรียนตามระดับความสามารถ
และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน โครงการปรับพ้ืนฐานการ
เรียนส าหรับผู้เรียนใหม่ ส าหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รวมทั้งนิสิตนักศึกษาใหม่ เป็นต้น 

     1.5 การจัดวางตัวผู้เรียนเข้าโครงการการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษายุคปัจจุบันเป็น
การศึกษาเพ่ือปวงชน (education for all) เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษา               
เท่าเทียมกัน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษจึงเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาที่รับผู้เรียนประเภททั่วไป
เพ่ิมข้ึน ดังนั้น ครูแนะแนวควรให้ความส าคัญกับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ เพราะผู้เรียนกลุ่ม
นี้มีลักษณะเฉพาะและความต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษมีอยู่ 9 ประเภท ได้แก่ ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ
สุขภาพ ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการพูดและสื่อสาร ผู้เรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ 
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ผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ผู้เรียนออทิสติก และผู้เรียนพิการซ้อน ส าหรับการจัดวางตัวผู้เรียนให้
เข้าโครงการการศึกษาพิเศษกับผู้เรียนประเภทนี้ สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของผู้เรียน สถานศึกษา และความเห็นชอบของผู้ปกครอง ปัจจุบันนิยมปฏิบัติในรูปของการศึกษา
แบบเรียนรวมและเรียนร่วม ซึ่งจะมีโครงการเสริมประสบการณ์ เช่น โครงการการศึกษาพิเศษส าหรับ
เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก และแอลดี เป็นต้น หากสถานศึกษาใดมีความพร้อมก็อาจจัดการศึกษา
ส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ เช่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     1.6 การจัดวางตัวผู้ เรียนด้านทุนการศึกษา  โดยทั่ วไปแล้วสถานศึกษาจะจัด
ทุนการศึกษาให้ผู้เรียน 3 ประเภท คือ 

          1.6.1 ทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติดี การจัดทุนประเภท
นี้ สถานศึกษาจะคัดเลือกผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีตามมาตรฐานที่ก าหนด และมีความประพฤติดีเข้ารับ
ทุนการศึกษา เพ่ือเป็นก าลังใจให้แก่ผู้เรียนที่เอาใจใส่ในการเรียนและประพฤติตนอยู่ในกรอบระเบียบ
วินัยกฎเกณฑ์ของสถานศึกษา รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมด้านอ่ืนๆ เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนคนอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 การมอบทุนการศึกษา 

ที่มา: http://region5.prd.go.th/ewt_news.php?nid=2754&filename=index 

 

          1.6.2 ทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การจัดทุนประเภทนี้ 
สถานศึกษาจะประกาศให้ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และประสงค์จะมาขอรับทุน มายื่นใบสมัครขอรับ
ทุน จากนั้นสถานศึกษาจะคัดเลือกผู้เรียนที่ครอบครัวยากจน มีปัญหาทางเศรษฐกิจให้ได้รับทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องออกจากสถานศึกษากลางคัน              
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ในกรณีนี้สถานศึกษาจะจัดสรรทุนให้ตามความจ าเป็นของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนบางคนอาจจะขาดแคลน
อุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นบางอย่าง บางคนอาจจะขาดแคลนอาหารกลางวัน บางคนอาจจะขาดแคลน
เครื่องแต่งกาย เป็นต้น ดังนั้น ผู้เรียนที่ขาดแคลนเหล่านี้ควรได้รับความช่วยเหลือจากสถานศึกษา            
โดยอาจได้รับทุนการศึกษา หรือบริการอาหารกลางวันฟรี หรือได้รับความช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์
การเรียน หนังสือเรียน เครื่องแต่งกาย ตลอดจนบริการหอพักส าหรับผู้เรียนต่างจังหวัดที่ขาดแคลนที่พัก 
โดยจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับเงื่อนไขท่ีสถานศึกษาก าหนด 

          1.6.3 เงินทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2538 ได้ส่งเสริมความเป็นธรรมทางการศึกษา โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณในลักษณะ          
การกู้ยืมเงินรัฐบาลเรียนหนังสือในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา รัฐบาลจึงจัดตั้งกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพ 
ระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง และเป็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะสามารถเล่าเรียนได้จนส าเร็จตามหลักสูตร มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตส านึกในการช าระหนี้คืนเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่
รุ่นน้องต่อไป ส าหรับการจัดวางตัวผู้เรียนทุนกู้ยืมเงินการศึกษาจากกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น           
ครูแนะแนวควรด าเนินการชี้แจงขั้นตอน คุณสมบัติของผู้กู้ วิธีการจัดท าค ากู้ยืม และวันเวลาการ
ด าเนินการ ทั้งนี้ ครูแนะแนวควรให้ข้อสนเทศแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนขณะกู้ยืมเงิน คือ ควร
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และภายหลังการกู้ยืมเงิน เช่น การตั้งใจท างานและรับผิดชอบการชดใช้ทุน รวมไป
ถึงค่านิยมการปฏิบัติตนตามหลักความพอเพียง เป็นต้น 

     1.7 การจัดวางตัวผู้เรียนด้านการศึกษาต่อ เป็นการจัดวางตัวผู้เรียนที่ส าเร็จจาก
สถานศึกษา และก าลังต้องการศึกษาต่อในสถาบันอ่ืน เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแล้ว 
ผู้เรียนจะต้องเตรียมตัวเพ่ือศึกษาในระดับสูงต่อไป หรือบางคนอาจจะออกไปประกอบอาชีพ  ผู้เรียน
เหล่านี้จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในโครงการที่เขาได้เลือกและตัดสินใจเลือกแล้วได้ สถานศึกษา
จะต้องช่วยเตรียมความพร้อม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเผชิญชีวิตภายนอกสถานศึกษาได้อย่างมั่นใจ การ
จัดวางตัวผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อ ปฏิบัติได้ดังนี้ 
           1.7.1 ช่ วยให้ ผู้ เรียนที่ ได้ ท ราบ เกี่ ย วกับ หลั กสู ตรการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่ผู้เรียนสนใจ ข้อมูลการศึกษาต่อมีหลายแนวทาง
น าเสนอได้ดังนี้ (นงลักษณ์ ประเสริฐ และจรินทร วินทะวิไชย์, 2548: 120-121) 

     1.7.1.1 ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิด มหาวิทยาลับปิดเป็นมหาวิทยาลัยของ
รัฐที่รับนิสิตนักศึกษาจ านวนจ ากัด ตั้งอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปิดผู้เรียน
จะต้องผ่านการคัดเลือก ซึ่งมีการแข่งขันสูง 
     1.7.1.2 ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยเปิดเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชนที่รับนักศึกษาโดยไม่จ ากัดจ านวนและไม่ต้องสอบคัดเลือก 

     1.7.1.3 ศึกษาต่อด้านการพยาบาลและสาธารณสุข สถานศึกษาที่รับผู้เรียน
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรด้านการพยาบาลสาธารณสุข ทั้งในระดับปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร 
ปัจจุบันมีหลายแห่งทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

     1.7.1.4 ศึกษาต่อด้านทหารต ารวจ ผู้ เรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อใน
สถานศึกษาทางด้านทหารต ารวจ นอกจากจะต้องสอบข้อเขียนแล้วยังต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายด้วย 

     1.7.1.5 ศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยพลศึกษาได้
เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันการพลศึกษา มี 17 วิทยาเขตทั่วประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการฝึกสอนกีฬา และการ
ส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาสื่อสารการกีฬา สาขาธุรกิจสุขภาพ สาขานันทนาการ
เชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว และสาขาการจัดการกีฬา 
     1.7.1.6 ศึกษาต่อหลักสูตรวิชาชีพ สถานศึกษาหลักสูตรวิชาชีพส่วนใหญ่           
มุ่งผลิตบุคลากรให้มีความสามารถเฉพาะทาง ดังนั้น ผู้เข้าศึกษาในสายนี้ เมื่อส าเร็จการศึกษาจึงมัก
ประกอบอาชีพตามสาขาที่ได้ศึกษามา ผู้เรียนจึงควรตัดสินใจเลือกอย่างรอบคอบและมั่นใจว่าตนเองมี
ความถนัด มีความสนใจอย่างแท้จริง ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรใช้เวลาศึกษาแตกต่างกันมีตั้งแต่ 3 เดือน –              
2 ปี เช่น หลักสูตร 3 เดือน ได้แก่ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน การประกอบอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น
เป็นต้น หลักสูตร 6 เดือน ได้แก่ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า นาวิกวาณิชย์ เป็นต้น หลักสูตร 1 ปี ได้แก่
จ่าทหารเรือ ไปรษณีย์ การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น หลักสูตร 2 ปี ได้แก่ โรงเรียนแผนที่กรมทหาร                
จ่าอากาศ เป็นต้น          
           1.7.2 ช่วยให้ผู้เรียนที่ได้ส ารวจตนเองอย่างถ่องแท้ ผ่านกระบวนการประเมิน
ศักยภาพเพ่ือค้นหาความถนัด ความสนใจ และความสามารถที่แท้จริงของตนเอง 
           1.7.3 ช่วยให้ผู้เรียนที่ได้เลือกตัดสินใจแนวทางการศึกษาและอาชีพได้ถูกต้อง และ
เหมาะสมกับตนเอง โดยอาจใช้ประเด็นต่อไปนี้ในการช่วยตัดสินใจ 

     1.7.3.1 โอกาสและความเป็นไปในการศึกษาต่อในสาขานั้น 

     1.7.3.2 ความพร้อมของตนเองในด้านต่างๆ เช่น การเงิน สุขภาพ ครอบครัว 

     1.7.3.3 คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนในแต่ละสาขาเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ 
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           1.7.4 ช่วยให้ผู้เรียนวางแผนการศึกษาต่อ เพื่อไปสู่สาขาวิชาชีพที่ผู้เรียนสนใจ 

           1.7.5 ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียนในการสมัครสอบคัดเลือกใน
สถาบันการศึกษาท่ีผู้เรียนเลือกแล้ว 

 

 2. การจัดวางตัวบุคคลด้านอาชีพ (vocational placement) คือ การช่วยให้ผู้เรียนได้
เลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมตรงตามศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ข้อมูล
เกี่ยวกับด้านอาชีพ ท าให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพหรือเลือกวิชาชีพที่จะศึกษาต่อได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหา มีรายได้เสริม ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า ได้เรียนรู้การท างานอย่างปลอดภัย และคุ้มค่า
ทั้งด้านค่าตอบแทนที่เป็นรายได้และค่าตอบแทนที่เป็นประสบการณ์ ตลอดจนสามารถรับผิดชอบตนเอง
ได้ รวมทั้ง ยังเป็นการปลูปฝังให้ผู้เรียนเป็นคนรักการท างาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีเจตคติที่
ดีต่อการท างานที่สุจริตทุกชนิด ทั้งนี้ การจัดวางตัวบุคคลด้านอาชีพ สามารถด าเนินการ ได้ดังนี้ 
     2.1 การจัดหางานให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา และที่ออกจากสถานศึกษากลางคัน/
ศิษย์เก่าที่ว่างงาน สถานศึกษาควรด าเนินการดังนี้ 
           2.1.1 จัดให้บุคลากรท าหน้าที่จัดวางตัวผู้เรียนเกี่ยวกับงานและอาชีพ ประกอบด้วย
ครูแนะแนวและครูบางคนร่วมเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดนี้ควรมีความรู้เกี่ยวกับการแนะแนว 
และรู้จักแหล่งงานในชุมชน ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 

           2.1.2 จัดหาเครื่องอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยอาจมีโทรศัพท์เพ่ือความ
สะดวกในการติดต่อ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี แฟ้มเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ และ 
เจ้าหน้าที่ประจ า 
           2.1.3 ส ารวจความต้องการในด้านอาชีพของผู้เรียนของผู้เรียนที่ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษากลางคัน และศิษย์เก่าที่ว่างงาน 

           2.1.4 แสวงหาแหล่งงานจากสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งเป็น
สื่อกลางระหว่างนายจ้างกับผู้เรียน โดยเสนอคุณสมบัติต่างๆ ของผู้เรียนที่ต้องการงานท าการแจกจ่าย
ไปยังนายจ้าง ห้างร้าน สถานประกอบการ หรือองค์กรต่างๆ 

           2.1.5 จัดเตรียมแบบฟอร์มไว้ใช้ในการจัดวางตัวผู้เรียนด้านการงานและอาชีพ เช่น 
แบบกรอกประวัติผู้สมัครงาน แบบติดตามผลการท างานของผู้เรียน 

           2.1.6 เตรียมสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้ข้อสนเทศด้านอาชีพ โอกาสในการฝึกฝน
อาชีพต่างๆ ตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงานในชุมชน 

           2.1.7 ประชุมชี้แจ้งท าความเข้าใจกับบุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือขอความ
ร่วมมือและประสานงานกันอย่างเป็นระบบ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายนอกสถานศึกษาได้
รับทราบผ่านสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสม 
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           2.1.8 เตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการสมัครงาน เช่น การเขียนจดหมายสมัคร
งาน การสอบข้อเขียน ตลอดจนการเตรียมตัวส าหรับการสอบสัมภาษณ์ 

           2.1.9 ให้ผู้เรียนเข้าท างานให้ตรงตามลักษณะนิสัย ความสนใจ ความสามารถ 
รวมทั้งคุณวุฒิที่มีอยู่ 
           2.1.10 ติดตามผลการท างานของผู้เรียน โดยวิธีสอบถามจากผู้ว่าจ้าง และจากตัว
ผู้เรียนเอง เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงบริการจัดวางตัวผู้เรียนด้านการงานอาชีพให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

     2.2 การจัดวางตัวผู้เรียนด้วยการหางานพิเศษให้ผู้เรียนระหว่างเรียน สถานศึกษาควร
ด าเนินการดังนี้ 
           2.2.1 ส ารวจจ านวนผู้เรียนที่ต้องการหางานท าระหว่างเรียน เพ่ือเป็นการหารายได้ 
โดยให้ผู้เรียนแจ้งความจ านงไว้ที่งานแนะแนว พร้อมทั้งระบุลักษณะงานที่ต้องการท า รายได้ และ
ประสบการณ์ในการท างาน 

           2.2.2 หาแหล่งงานให้ผู้เรียนได้ท าตามความต้องการและความสามารถ โดยติดต่อ
กับบุคลากรภายในสถานศึกษา ภายนอกสถานศึกษา หน่วยงานและบริษัทห้างร้านต่างๆ ทั้งนี้ ผู้เรียน
จะต้องอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่สถานศึกษามอบหมาย 

           2.2.3 พิจารณาคัดเลือกผู้เรียนเข้าท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง 
และเหมาะสมกับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งนี้ จะต้องระวังอย่าให้ผู้เรียนถูกเอา
รัดเอาเปรียบ และต้องค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้เรียนด้วย และไม่ควรปล่อยให้ผู้เรียนท างาน
มากจนกระท่ังเสียการเรียน 

           2.2.4 ก่อนที่จะส่งผู้เรียนไปท างาน ครูแนะแนวควรชี้แจงระเบียบปฏิบัติงานให้
ผู้เรียนเข้าใจ เพ่ือผู้เรียนจะได้ปฏิบัติตัวได้เหมาะสมและปรับตัวในการท างานได้ดีเป็นที่พอใจของ
นายจ้าง 
           2.2.5 ติดตามผลการท างานของผู้ เรียน โดยการสอบถามจากนายจ้าง และ                 
ตัวผู้เรียน 

     2.3 การจัดวางตัวผู้เรียนไปฝึกงานในสถานประกอบการ  ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งประกอบการต่างๆ ได้ 
ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรจัดให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสไปฝึกงานในสถานประกอบการ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์ตรงในอาชีพที่ตนสนใจ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และสร้างโอกาสในการท างาน 
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคตของตนได้เหมาะสมยิ่งขึ้น การจัดผู้เรียนไปฝึกงาน
ในสถานประกอบการ สถานศึกษาควรด าเนินการดังนี้ 
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           2.3.1 ส ารวจผู้เรียนที่ต้องการไปฝึกงานในสถานประกอบการ โดยให้ผู้เรียนแจ้ง
ความจ านงไว้ที่งานแนะแนว พร้อมทั้งระบุลักษณะงานที่ต้องการฝึก 

           2.3.2 หาแหล่งฝึกงาน โดยพิจารณาจากความพร้อมและความเต็มใจของสถาน
ประกอบการต่างๆ และจากความต้องการของผู้เรียน 

           2.3.3 ชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับสถานประกอบการต่างๆ ที่พร้อมจะรับผู้เรียน
เข้าฝึกงานว่ามีท่ีใดบ้าง และแต่ละแห่งมีงานอะไรที่ผู้เรียนจะฝึกได้ 
           2.3.4 ให้ผู้เรียนเลือกแหล่งฝึกงานตามความต้องการ พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ 
การฝึกงานของผู้เรียนทั้งฝ่ายสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

           2.3.5 ปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกงาน ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการฝึกงาน และการปฏิบัติตนในระหว่างฝึกงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้
ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติตนได้เหมาะสมและปรับตัวได้ดี 
           2.3.6 ติดตามผลการท างานของผู้เรียน โดยพิจารณาทั้งความสามารถในการท างาน
และบุคลิกภาพ 

     นอกจากที่กล่าวมา ยังมีผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่หลักสูตรการศึกษาก าหนดให้ต้องฝึกงานใน
สถานประกอบการ เช่น ผู้เรียนสายอาชีพและระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนกลุ่มนี้จะมีผู้รับผิดชอบการฝึกงาน
ด้วยระบบการนิเทศติดตามของอาจารย์ประจ าวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาอยู่แล้ว บทบาทของครู              
แนะแนวต่อการจัดวางตัวผู้เรียนไปฝึกงานสถานประกอบการจึงน้อยลง ครูแนะแนวอาจให้ความ
ช่วยเหลือด้วยการให้การปรึกษาปัญหาต่างๆ เช่น การปรับตัว เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.3 การจัดวางตัวผู้เรียนไปฝึกงานในสถานประกอบการ 

ที่มา: http://med.mahidol.ac.th/healthpromo/th/news/eventpatient 
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     2.4 การจัดวางตัวผู้เรียนเพื่อเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพ นอกจากครูแนะแนวจะจัด
วางตัวผู้เรียนด้วยการจัดหางานและฝึกงานแล้ว การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ด้าน
อาชีพแก่ผู้เรียนก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ครูแนะแนวควรปฏิบัติ เพราะการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมประสบการณ์
ด้านอาชีพจะช่วยให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรง จากการฝึกปฏิบัติเบื้องต้นส่งผลให้เกิดเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพนั้น การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพสามารถด าเนินการได้หลายลักษณะตาม
ความพร้อมของสถานศึกษา เช่น นิทรรศการ การจัดโครงงาน การทัศนศึกษ า ส าหรับผู้ เรียน
ระดับอุดมศึกษาครูแนะแนวควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเติมเต็มคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ด้านอาชีพด้วยตัวผู้เรียนเอง 
 

 3. การจัดวางตัวบุคคลด้านส่วนตัวและสังคม (personal and social placement) คือ 
การช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเอง โดยการช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภานนอกสถานศึกษา ท าให้ผู้เรียน
รู้จักและเข้าใจตนเองดีขึ้น เกิดทักษะทางสังคม สามารถวางตัวในสังคมไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
โอกาสและสถานที่ มีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง ผู้เรียนจะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุก เพราะบริการ             
จัดวางตัวบุคคล ไม่เพียงแต่ช่วยในการแก้ปัญหา แต่ยังให้ประสบการณ์ตรงเพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
ของผู้เรียนอันเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ การจัดวางตัวบุคคลด้านส่วนตัวและสังคม 
สามารถด าเนินการ ได้ดังนี้ 
     3.1 การจัดวางตัวผู้เรียนให้ได้รับความช่วยเหลือด้านสิ่งของต่างๆ ด้วยความแตกต่าง
กันด้านเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัวท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาไม่เท่ากัน บางคนประสบ
ปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์และสิ่งของอุปกรณ์การเรียนต่างๆ แม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี  
12 ปี และสนับสนุนการกู้ยืมเงินเรียนต่อระดับอุดมศึกษา แต่ก็เป็นเพียงการช่วยแก้ปัญหาแบ่งเบาภาระ
ผู้เรียนและครอบครัวไปได้บ้าง ดังนั้น ครูแนะแนวจึงต้องให้ความช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มนี้คล้ายการสังคม
สงเคราะห์ ด้วยการจัดหาสิ่งของต่างๆ เช่น การมอบอุปกรณ์การเรียน ทุนอาหารกลางวัน จักรยาน           
ยืมเรียน เป็นต้น  
     3.2 การจัดวางตัวผู้เรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย พ้ืนฐานการ
ด าเนินชีวิตที่ดีต้องเริ่มจากความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพอนามัย ดังนั้น ครูแนะแนวจึงควรให้
ความส าคัญต่อการช่วยเหลือให้ผู้เรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพ การจัดวางตัวผู้เรียนประเภทนี้จะ
ด าเนินการในลักษณะการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการของผู้เรียนให้ดีขึ้น เช่น โครงการพัฒนา
สมรรถภาพทางร่างกาย โครงการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น 

     3.3 การจัดวางตัวผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะการด าเนินชีวิต การจัดวางตัวผู้เรียนประเภทนี้
จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการด าเนินชีวิตใน
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รูปแบบต่างๆ ครูแนะแนวสามารถจัดวางตัวผู้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกสมาธิ การ
พัฒนาการเป็นผู้น า เป็นต้น   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.4 การจัดวางตัวผู้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และบทบาทหน้าที่ของผู้น า 

ที่มา: http://old.prc.ac.th/readpnews.php?i_id_pnews=3310 

 

การจัดระบบบริการจัดวางตัวบุคคล 

 

 การจัดระบบบริการจัดวางตัวบุคคลในสถานศึกษา แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ (วัชรี ทรัพย์มี, 
2553: 9-10) 

 1. การจัดแบบระบบกระจาย หรือแยกหน้าที่รับผิดชอบ  (decentralized pattern)          
การจัดระบบกระจายหรือแยกหน้าที่รับผิดชอบ มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับฝ่ายต่างๆ ด าเนินการ เช่น 
ให้หัวหน้าสายวิชาต่างๆ ด าเนินการจัดวางตัวผู้เรียนในเรื่องการฝึกงาน หรือการหางานให้ผู้เรียนท า  
เป็นต้นว่า สายธุรกิจดูแลรับผิดชอบเรื่องการฝึกงาน หรือการหางานด้านธุรกิจให้ผู้เรียนในสาขาวิชาของ
ตนท า การจัดระบบกระจายหรือแยกหน้าที่รับผิดชอบเหมาะสมส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่ง
ด าเนินการจัดวางตัวผู้เรียนแบบไม่เป็นทางการ โดยมีครูและบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในสถานศึกษาเป็น
ผู้ด าเนินการ ซึ่งการที่จะท าเช่นนี้ได้นั้น บุคลากรเหล่านั้นจะต้องคุ้นเคยกับผู้เรียนพอที่จะจัดวางตัว
ผู้เรียนได้เหมาะสม แต่มีข้อพึงระวังคือ อาจจะเกิดความซ้ าซ้อนขึ้นได้ และบุคลากรภายนอก เช่น สถาน
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ประกอบอาชีพ ธนาคาร หรือบุคคลที่ประสงค์จะให้ทุน อาจไม่ทราบว่าจะติดต่อกับผู้ใดในสถานศึกษาที่
รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง 
 2. การจัดแบบมีศูนย์กลางรับผิดชอบ (centralized pattern) การจัดแบบมีศูนย์กลาง
รับผิดชอบจะมีบุคลากรฝ่ายเดียวรับผิดชอบเรื่องการจัดวางตัวผู้เรียน ตั้งแต่การเก็บข้อมูลผู้เรียน          
ติดต่อรวบรวมแหล่งงานว่าง รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร จัดสรรทุนให้ผู้เรียนขาดแคลน ติดต่อ
แหล่งฝึกงาน ช่วยผู้เรียนในการหางานท า โฆษณาประชาสัมพันธ์บริการจัดวางตัวบุคคล ตลอดจนการ
ติดตามผล การจัดแบบมีศูนย์กลางรับผิดชอบนี้ โดยทั่วไปฝ่ายแนะแนวจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดวางตัว
ผู้เรียนโดยตรง ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและรวบรวมแหล่งที่จะจัดวางตัวผู้เรียนไว้ และด าเนินการ
จัดวางตัวผู้เรียนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดวางตัวผู้เรียนเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ หรือจัดวางตัวผู้เรียน
ในบริการและกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ซึ่งข้อดีก็คือมีผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นทางการและสะดวก
แก่ผู้มาติดต่อ แต่จะเป็นภาระแก่ฝ่ายแนะแนวมาก 

 3. การจัดแบบผสมผสาน (centralized-decentralized pattern) การจัดวางผู้เรียนด้วย
ระบบผสมผสาน เป็นการจัดด าเนินการโดยมีครูแนะแนวรับผิดชอบเรื่องการจัดวางผู้เรียนโดยตรง             
ซึ่งบางสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายแนะแนวมอบหมายให้ครูแนะแนวคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งดูแลเรื่องนี้
โดยเฉพาะ ส่วนบุคลากรฝ่ายอ่ืนๆ ในสถานศึกษาจะเข้ามาประสานงานและร่วมมือ เป็นต้นว่าเข้ามาใน
รูปของการแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดสรรทุน ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ครูแนะแนวและครูอ่ืนๆ ใน
สถานศึกษาและมีการประสานงานกันในแต่ละโครงการ เช่น ครูแนะแนวร่วมมือกับฝ่ายวิชาการในการ
จัดวางตัวผู้เรียนเข้าแผนการเรียน ครูแนะแนวร่วมมือกับครูที่ปรึกษาชมรมต่างๆ ในการจัดวางตัวผู้เรียน
เข้ากิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นต้น การจัดวางผู้เรียนด้วยระบบผสมผสานนี้มีส่วนดีคือ มีผู้รับผิดชอบ
ดูแลเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งได้รับการศึกษาอบรมในเรื่องดังกล่าว และมีการผสมผสานความร่วมมือกับ
บุคลากรฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษาซึ่งจะไม่ท าให้ภาระตกอยู่ที่ครูแนะแนวฝ่ายเดียว และบุคลากร     
ฝ่ายอื่นๆ จะได้มีความรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมในกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ในการช่วยเหลือผู้เรียน 

 

การจัดท าโครงการจัดวางตัวบุคคล 

 

 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในชีวิต คือ การที่ผู้เรียนได้รับ
การศึกษา อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศทางวิชาการ เพ่ือนในชั้นเรียน ครู
ที่ปรึกษา กิจกรรมที่ตรงกับความสนใจ ความสามารถ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนคุณภาพชีวิตของ
ผู้เรียนทั้งสิ้น สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดโครงการต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุด 
โดยการจัดท าโครงการจัดวางตัวบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 ความหมายของค าว่า “โครงการ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 
2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า “โครงการ” คือ แผนหรือเค้าโครงตามที่กะก าหนดไว้ จากความหมาย
นี้สามารถตีความได้ว่าในการเขียน หรือท าโครงการจัดวางตัวบุคคลโครงการใดก็ตาม ผู้ท าโครงการ
จะต้องมีการวิเคราะห์ และก าหนดขอบเขตและรายละเอียดโดยทั่วไป โครงการจะเป็นส่วนย่อยของ
แผนงานอีกทีหนึ่ง เพ่ือเป็นแนวทางในการท างาน  
 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการจัดโครงการจัดวางตัวบุคคล ส าหรับขั้นตอนการ 
วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการจัดโครงการจัดวางตัวบุคคล มีดังนี้ (วัชรี ทรัพย์มี, 2553: 33-40) 

 1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการจัดวางตัวบุคคลว่ามีวิธีใดบ้างที่จะช่วยส่งเสริม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างดีที่สุด เช่น วิเคราะห์ได้ว่าผู้เรียนจะเรียน
หนังสือได้ดีก็ต่อเมื่อได้เลือกเรียนในแผนการเรียนที่ตรงกับความสามารถและความถนัด มีอาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีความเข้าใจ ได้รับการสอนซ่อมเสริมในวิชาการที่ขาดหายไปหรือเรียนไม่ครบ ดังนั้นจึงควรมี
โครงการจัดผู้เรียนเข้ากิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการจัดผู้เรียนเข้าแผนการเรียน โครงการสอน          
ซ่อมเสริม เป็นต้น 

 2. ก าหนดค่าน้ าหนักของวัตถุประสงค์แต่ละข้อว่ามีน้ าหนักเท่าใด โดยก าหนดว่าส าคัญมาก
ที่สุด หรือต้องการท ามากที่สุดเท่ากับ 5 รองลงมาเป็น 4, 3, 2, และ 1 ตามล าดับ 

 3. วัตถุประสงค์ข้อใดที่ได้ท าไปมากแล้ว หรือดีอยู่แล้วให้มีค่าเท่ากับ 5 รองลงมาเป็น 4, 3, 

2, และ 1 ตามล าดับ 

 4. พิจารณาหาความแตกต่างระหว่าง ข้อ 1 และ ข้อ 3 โดยข้อ 1 เป็นตัวตั้ง ข้อ 3 เป็น            
ตัวลบ (ผลต่างให้คิดเครื่องหมายด้วย) 
 5. น าผลต่างที่เป็นค่าบวกมากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นปัญหามากที่สุด มาพิจารณาทางเลือก
หลายๆ ทางเลือก 

 6. วิเคราะห์ทางเลือกที่ดีที่สุด เพียง 1 ทางเลือก แล้วน ามาจัดท าเป็นโครงการจัดวางตัว
บุคคล 1 โครงการ 
 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 

การก าหนดวัตถุประสงค์ 
 

 การก าหนดวัตถุประสงค์ว่าจะจัดท าอะไรให้แก่ผู้เรียนด้านการจัดวางตัวบุคคล 
 

ข้อ วัตถุประสงค์ 
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

1 ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียน      

2 ให้ผู้เรียนเลือกคณะวิชาในการศึกษาต่อได้      

3 ให้ผู้เรียนรับทราบข้อมูลในหลากหลายอาชีพ      

4 ให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

     

5 จัดสรรทุนขาดแคลนส าหรับผู้เรียน      
 

หมายเหตุ 
5    หมายถึง ส าคัญมากที่สุด 4    หมายถึง ส าคัญมาก           3    หมายถึง ส าคัญปานกลาง 
2    หมายถึง ส าคัญน้อย  1    หมายถึง ส าคัญน้อยที่สุด 

 

ขั้นตอนที่ 2 

การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
 

 ให้พิจารณาจากข้อมูลว่า วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 นั้น สถานศึกษาได้ท าไป
แล้วมากน้อยเพียงใด (เขียนเครื่องหมาย  ในช่องที่ต้องการ) 
 

ข้อ วัตถุประสงค์ 
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

1 ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียน      

2 ให้ผู้เรียนเลือกคณะวิชาในการศึกษาต่อได้      

3 ให้ผู้เรียนรับทราบข้อมูลในหลากหลายอาชีพ      

4 ให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

     

5 จัดสรรทุนขาดแคลนส าหรับผู้เรียน      

หมายเหตุ พิจารณาตามที่เป็นจริง คะแนนรวมจะเป็นเท่าไรก็ได้ 
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ขั้นตอนที่ 3 

การพิจารณาความแตกต่าง 
 

ข้อ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนที่ 1 

(1) 

ขั้นตอนที่ 2 

(2) 

ผลต่าง 
(1) – (2) 

1 ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียน 1 2 -1 

2 ให้ผู้เรียนเลือกคณะวิชาในการศึกษาต่อได้ 4 4 0 

3 ให้ผู้เรียนรับทราบข้อมูลในหลากหลายอาชีพ 3 3 0 

4 ให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

5 1 4 

5 จัดสรรทุนขาดแคลนส าหรับผู้เรียน 2 5 -3 

 

 จากการพิจารณาความแตกต่าง พบว่า การให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มีผลต่างมากที่สุด ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ควรจัดท าโครงการจัดวาง 
ตัวบุคคล จากนั้นท าการก าหนดปัญหาที่พบในห้วข้อนี้ แล้ววิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าโครงการ 

 

ขั้นตอนที่ 4 

การก าหนดปัญหา 

 1. ก าหนดปัญหาต่างๆ ที่พบในการให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

 2. ทางเลือกและการวิเคราะห์ 
 

 ทางเลือก เกณฑ์การวิเคราะห์ 

(เขียนเครื่องหมาย  ในช่องที่เป็นไปได้) 
ที ่ รายละเอียด สอดคล้องวัตถุประสงค ์ ทันเวลา ทรัพยากรพอเพียง 

1 การจัดแสดงละครประจ าปี  -  

2 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร    

3 การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ  - - 

4 การจัดประกวดผลงานผู้เรียน  -  

 

 จากการวิเคราะห์ จะพบว่าทางเลือก (วิธีแก้ปัญหา) ที่กลุ่มเลือกคือ การเข้าร่วมกิ จกรรม
เสริมหลักสูตร 
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 แนวทางการเขียนโครงการจัดวางตัวบุคคล การเขียนโครงการได้มีผู้เสนอไว้หลายรูปแบบ
ด้วยกัน ซึ่งในที่นี้จะขอน าเสนอรูปแบบการเขียนโครงการของอธิปัตย์ คลี่สุนทร ซึ่งเสนอไว้ในหนังสือ
เรื่อง “การวางแผนและการจัดการทางการศึกษา” ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรูปแบบ           
ที่น่าจะมีประสิทธิภาพและเหมาะสมส าหรับใช้เป็นแนวทางการเขียนโครงการจัดวางตัวบุคคลในงาน
แนะแนว ซึ่งมีแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
 

     ชื่อแผนงาน…………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………. 
     หลักการและเหตุผล………………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     เป้าหมาย………………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     วธิีด าเนินการ/กิจกรรม……………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ระยะเวลาด าเนินการ………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     งบประมาณ/ทรัพยากร……………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน…………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     การประเมินผล………………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 การด าเนินงานตามโครงการ จากแบบฟอร์มการเขียนโครงการจะเห็นได้ว่าโครงการเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งในการวางแผนเพ่ือการพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะท าให้เห็นภาพของการพัฒนาอย่าง
ชัดเจน โครงการจัดวางตัวบุคคลในงานแนะแนวจึงเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือสนองความต้องการของ
แผนงานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมผู้ เรียนให้เหมาะสมกับความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน การจัดโครงการจัดวางตัวบุคคลควรมีการด าเนินงานตาม
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการจัดวางตัวบุคคลในงานแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาคุณภาพของการจัด
การศึกษา 
 2. ในการท าโครงการจัดวางตัวบุคคลในงานแนะแนว จะต้องมีความพร้อมทั้งในด้าน
บุคลากร ความสามารถของบุคลากร และทรัพยากร 

 3. จัดท ารายละเอียดของโครงการการจัดวางตัวบุคคลอย่างแน่ชัด เช่นโครงการนี้จะท าเพ่ือ
อะไร ท าอย่างไร เมื่อไร ท าที่ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ด าเนินการอย่าง ไร และมีการ
ติดตามผลของโครงการอย่างไร เป็นต้น 

 แนวทางการประเมินโครงการ  การประเมินโครงการเป็นการด าเนินงานของโครงการ หรือ
แผนงานที่ได้ปฏิบัติแล้วมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ว่าได้ผลหรือ
มีอุปสรรค ปัญหา ข้อบกพร่องประการใด โครงการจัดวางตัวบุคคลก็เช่นเดียวกัน ผู้จัดท าโครงการ
จะต้องมีการเตรียมงานและก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน การประเมินผล
จึงต้องน าวัตถุประสงค์ของโครงการมาวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าโครงการนั้นท าแล้วต้องการให้อะไร
เกิดขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะวัดด้วยอะไร วิธีใด และควรมีการประเมินตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นท าโครงการ 
ขณะท าโครงการ และเสร็จสิ้นโครงการ วิธีการประเมินนั้นจะใช้วิธีการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ 
ส ารวจ ทดสอบ หรืออ่ืนๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม 

 ตัวอย่างการจัดโครงการจัดวางตัวบุคคล (สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย, 2557: 153-

158) 

ตัวอย่างโครงการจัดวางตัวผู้เรียนที่เกี่ยวกับการศึกษา 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

ชื่อแผนงาน แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
โครงการ  โครงการจัดวางตัวนักเรียนที่เก่ียวกับการศึกษา 
หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากนโยบายของหลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ 
และความสามารถ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทราบข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้อง จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การที่ผู้เรียนจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เพ่ือวางแผนเกี่ยวกับการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือร่วมกันวางแผนกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ในการจัดวิชาเลือกเสรี จัด
นักเรียนเข้าแผนการเรียนในการศึกษาต่อที่เป็นการสอบ Admissions และการสอบโดยวิธีพิเศษ 
(โควต้า) และการสอบตรง 
 2. เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และทันสมัย เกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียน การเลือก
แผนการเรียน และการศึกษาต่อแก่นักเรียน 

เป้าหมาย 

 ปริมาณ  นักเรียน  จ านวน 2,000 คน 

 คุณภาพ  นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับวิชาที่ตนเลือกได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสมกับความถนัด สติปัญญา และความสามารถของตนเอง 
 พื้นที่ด าเนินการ  ห้องแนะแนว ห้องเรียน 

วิธีด าเนินการ 
 ขั้นเตรียมการ 
 1. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 

 2. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน เช่น คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลจากการทดสอบความถนัด ความสนใจ เป็นต้น 

 ขั้นด าเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมแนะแนวการเรียนการศึกษาต่อ ทั้ง ม.3 และ ม.6  

 2. เชิญศิษย์เก่าท่ีสอบเข้าศึกษาต่อได้มาพบปะนักเรียนในชั่วโมงแนะแนว 

 3. ร่วมมือกับฝ่ายวิชาการในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดนักเรียนเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี
ทุกระดับชั้น 

 4. ร่วมมือกับฝ่ายกิจการนักเรียนด าเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพ่ือ
เตรียมตัวคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยวิธีพิเศษ 

 5. ให้ข้อมูลแก่นักเรียน ม.3 เพ่ือเลือกแผนการเรียนในการศึกษาต่อในชั้น ม.4 ตามเกณฑ์
ของโรงเรียน 

ระยะเวลาด าเนินการ   15 พฤษภาคม – 30 เมษายน 

งบประมาณ    เบิกตามจ่ายจริงของเงินบ ารุงการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ครูแนะแนว 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน 

การประเมินผล 

 1. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียน 
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 2. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

 3. สอบถามจากการเลือกวิชาเลือกเสรี และแผนการเรียนว่านักเรียนได้เลือกตรงกับความ
ถนัด ความสนใจ และความสามารถหรือไม่ 
 4. จากแบบสอบถามและการประชุมสรุปผลงานของกรรมการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาท่ีเที่ยงตรง และทันสมัย 

 2. นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างเหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ และความสามารถ 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

ชื่อแผนงาน งานให้บริการแนะแนวแก่นักเรียน 

โครงการ  โครงการจัดวางตัวนักเรียนเกี่ยวกับทุนการศึกษา 
หลักการและเหตุผล 

 จากสภาพความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันนั้น นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันหรืออาจจะมีนักเรียนที่ประสบภัยโดยไม่คาดฝัน การที่นักเรียนจะประสบ
ความส าเร็จในชีวิตมิใช่ขึ้นอยู่กับสติปัญญา และความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจด้วย เพราะปัญหาเศรษฐกิจส่งผลให้การเรียน สุขภาพจิต การช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน ซึ่ง
เป็นงานส าคัญงานหนึ่งในบริการแนะแนว เพราะนอกจากเป็นการสกัดกั้นปัญหาแล้ว ยังเป็นการให้
ก าลังใจแก่นักเรียนในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน และประสบภัย 

 2. เพ่ือส่งเสริมและให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่เรียนดีมีน้ าใจ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ร่วม
กิจกรรมกับโรงเรียน 

 3. เพ่ือสงเคราะห์นักเรียนที่ประสบภัย 

เป้าหมาย 

 ปริมาณ  จ านวนนักเรียนขาดแคลนและประสบภัย เท่ากับจ านวนเงินทุนที่มีอยู่ 
 คุณภาพ  นักเรียนขาดแคลน และประสบภัยทุกคนได้รับทุนการศึกษา 
 พื้นที่ด าเนินการ  หน่วยแนะแนว  
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นเตรียมการ 

 1. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้นเพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
ทางการเรียน และนักเรียนที่ประสบภัย 
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 2. ประสานงานกับแหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มูลนิธิ ผู้มีอุปการคุณ
ทั้งในและนอกโรงเรียน เพ่ือหาเงินทุนมาช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน 

 3. ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนขอรับบริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
จากผู้มีจิตศรัทธา 
 ขั้นด าเนินการ 
 1. สัมภาษณ์ และเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอรับทุน และประเมินการคัดเลือก  

 2. มอบทุนให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในวันไหว้ครู หรือสถาปนาโรงเรียน 

 3. เฉพาะนักเรียนที่ประสบภัยให้การช่วยเหลือตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 4. ประสานงานกับอาจารย์ประจ าชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือช่วยดูแลการใช้จ่ายเงินของ
นักเรียน 

ระยะเวลาด าเนินการ         เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม หรือในเดือนที่มีนักเรียนประสบภัย 

งบประมาณ           
 เงินทุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู 
 เงินทุนจากมูลนิธิ 
 เงินจากผู้มีอุปการคุณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   อาจารย์และเจ้าหน้าที่หน่วยแนะแนว 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ฝ่ายกิจการนักเรียน 

การประเมินผล 

 โดยการสังเกต สัมภาษณ์ผู้ได้รับเงินทุน ผู้ได้รับการสงเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนที่ขาดแคลนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
 2. ปัญหาของนักเรียนอันเนื่องมาจากการขาดแคลนน้อยลง 
 3. ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 

 

ตัวอย่างท่ี 3 

โครงการ    วิทยาศาสตร์พาเพลิน (Fun for science) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)  
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์มีเนื้อหาที่กว้างมาก และด้วยขีดจ ากัดของ
มนุษย์ในการจ าเรื่องราวต่างๆ ไม่สามารถจ าได้ทุกเรื่อง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าเทคนิคต่างๆ                
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ในการจ าเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์แทนการสอนแบบบรรยายแบบเดิม  เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการจดจ าการเรียนรู้ที่ง่าย และคงทนถาวร น ามาทบทวนได้ง่ายขึ้น และเพ่ือพัฒนาสมองทั้ง
สองซีกของผู้เรียนให้สมดุล  
 คณะผู้จัดท าได้เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ วิทยาศาสตร์พาเพลิน (Fun for 

science) ขึ้น โดยเน้นในเรื่องเทคนิคในการจ าโดยผ่านบทเพลงและบทกลอน นอกจากผู้เรียนจะได้รับ
ประโยชน์ในเรื่องของความรู้วิชาวิทยาศาสตร์แล้วยังเกิดความสนุกสนาน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
เจตคติที่ดีในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนได้น าเทคนิคจากกิจกรรม Fun for science ไปใช้ในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 
เป้าหมาย  

 ปริมาณ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว จ านวน 70 คน 

 คุณภาพ  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
และน าเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นเตรียมการ 

 1. วางแผนการจัดโครงการ  

 2. ออกแบบกิจกรรมในโครงการ 

 3. ประชุมเตรียมความพร้อม และประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ขั้นด าเนินการ/กิจกรรม 

 1. คณะผู้จัดท าโครงการแนะน าตัว และท าความรู้จักนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ทดสอบสมองสองซีก) 
 3. ทดสอบก่อนเรียน 

 4. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยผ่านเพลงและบทกลอน 

 5. ทดสอบหลังเรียน 

ระยะเวลาด าเนินการ          16 กุมภาพันธ์ 2559 

งบประมาณ           ค่าจัดท าสมดุเพลงและกลอน 600 บาท 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 
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การประเมินผล 

 1. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียน 

 2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 3. จากแบบสอบถาม และแบบทดสอบ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2. นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ 
 3. นักเรียนได้น าเทคนิคจากกิจกรรม Fun for science ไปใช้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.5 กิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์พาเพลิน (Fun for science) 
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ตัวอย่างโครงการจัดวางตัวผู้เรียนที่เกี่ยวกับอาชีพ 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

ชื่อแผนงาน แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
โครงการ  โครงการจัดวางตัวนักเรียนเกี่ยวกับงานอาชีพ 

หลักการและเหตุผล 

 บริการจัดวางตัวบุคคลเป็นการจัดบุคคลให้อยู่ในที่ที่ควรอยู่ในโรงเรียน บริการจัดวางตัว
บุคคลเป็นบริการที่จัดขึ้นเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนให้ได้ด าเนินการตามโครงการที่นักเรียนได้ตัดสินใจเลือก
แล้ว โดยเฉพาะในการท างานหรือการประกอบอาชีพ นักเรียนควรได้ประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับ
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพ 

 การจัดวางตัวนักเรียนเกี่ยวกับงานอาชีพ เป็นการเตรียมตัวนักเรียน เข้าสู่งานอาชีพ ให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพในปัจจุบัน สามารถปรับตัว และเจริญก้าวหน้าในชีวิต
การท างาน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสนอข้อมูลในด้านอาชีพต่างๆ ให้นักเรียนเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพให้เหมาะสม
กับความสนใจ ความถนัด และความสามารถ 

 2. เพ่ือเตรียมตัวนักเรียนทางด้านการเรียน ส าหรับใช้เป็นพื้นฐานในการเข้าสู่อาชีพต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

เป้าหมาย 

 ปริมาณ  เสนอป้ายอาชีพเก่ียวกับอาชีพเดือนละ 1 อาชีพ 

                          จัดท าแฟ้มอาชีพที่นักเรียนสนใจ ประมาณ 300 อาชีพ (อาชีพส าหรับผู้มีความรู้
พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ ศิลป์ค านวณ และศิลป์ภาษา อย่างละ 1 อาชีพ) 
 คุณภาพ  นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับข้อมูลด้านอาชีพ 

 พื้นที่ด าเนินการ  ห้องแนะแนว ป้ายนิเทศของหน่วยแนะแนว บริเวณชั้นวางแฟ้มอาชีพ 

วิธีด าเนินการ 
 ขั้นเตรียมการ 

 1. ก าหนดข้อมูลเรื่องท่ีจะจัดป้ายประกาศ 

 2. ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนสนใจ 

 ขั้นด าเนินการ 
 1. จัดป้ายประกาศเกี่ยวกับอาชีพ เดือนละ 1 อาชีพ  

 2. จัดข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือน าไปสู่อาชีพนั้นๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

 3. จัดท าแฟ้มอาชีพ 30 อาชีพ 
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ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มด าเนินการตั้งแต่พฤษภาคม 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 

งบประมาณ    เบิกจากพัสดุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   อาจารย์และเจ้าหน้าที่หน่วยแนะแนว 

การประเมินผล    ประเมินจากการสังเกตและสอบถาม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนไดม้ีโอกาสส ารวจตัวเองและเตรียมตัวในการเลือกอาชีพ 

 2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง 
 

ตัวอย่างท่ี 2 

โครงการ    เส้นทางสู่อาชีพในฝัน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หลักการและเหตุผล 

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ “กิจกรรม               

แนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ  
คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทางด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม” การบริการสนเทศด้านอาชีพมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตมนุษย์ เพราะเกี่ยวพันกับการ
ด ารงชีวิต เศรษฐกิจ เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความพึงพอใจในตนเอง การประกอบอาชีพจะท าให้
บุคคลเกิดความภาคภูมิใจตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ได้แสดงถึงความสามารถในการพ่ึงตนเองและ 

ท าประโยชน์ให้แก่สังคม 

 ปัจจุบันเยาวชนไทยต้องการการแนะแนวในการเลือกอาชีพที่ถูกต้อง ฉะนั้นการตัดสินใจ
เลือกอาชีพและการปรับตัวในการประกอบอาชีพจึงเป็นสิ่งส าคัญมาก ถ้าเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม
และประสบความส าเร็จในอาชีพนั้น จะเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้บุคคลมีความสุขในชีวิต แต่ในทางตรง
ข้าม ถ้าเลือกอาชีพไม่ได้หรือได้ไม่เหมาะสม จะมีปัญหาในการประกอบอาชีพ และคิดจะเปลี่ยนอาชีพ
ใหม่ไม่ใช่สิ่งที่จะท าได้โดยง่าย เนื่องจากการที่จะประกอบอาชีพแต่ละอย่างต้องมีการเตรียมตัว หรือ
ฝึกฝนในอาชีพนั้นๆ ด้วย ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร 

 ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการบริการสนเทศด้านอาชีพ  ผู้ด าเนินโครงการจึงได้ท าโครงการ  
“เส้นทางสู่อาชีพในฝัน” ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเลือกประกอบอาชีพ
เริ่มจากต้องรู้จักตนเอง ต้องรู้จักอาชีพที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ต้องศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจสังคมโลก  และต้องทราบแนวโน้มของเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศ ดังนั้น              
หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง คนหางาน รวมทั้งผู้ก าลังเข้าสู่ตลาดแรงงานทุกคนจะมี
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ข้อมูลส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกเรียน  สมัครงานและได้งานท าในอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
ตามท่ีใฝ่ฝันและตั้งใจเอาไว้ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเพ่ือประกอบอาชีพ และวางแผนการ
ประกอบอาชีพตามท่ีมุ่งหวัง 
 2. ให้นักเรียนทราบถึงวิธีการวางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือประกอบอาชีพ เพ่ือไปสู่
จุดมุ่งหมายสูงสุดของการประกอบอาชีพ 

 3. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการเลือกสายวิชาชีพที่ถนัดหรือมีความสนใจของนักเรียน 

เป้าหมาย  

 ปริมาณ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จ านวน 40 คน 

 คุณภาพ  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเพ่ือประกอบอาชีพ และวางแผนการ
ประกอบอาชีพตามท่ีมุ่งหวัง และทราบถึงวิธีการวางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือประกอบอาชีพ 

 พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นเตรียมการ 

 1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนด าเนินงาน  

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 3. เสนอโครงการกับที่ปรึกษาโครงการ เพ่ืออนุมัติโครงการ 

 ขั้นด าเนินการ/กิจกรรม 

 1. คณะผู้จัดท าโครงการแนะน าตัว และท าความรู้จักนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม และเกริ่นน าเข้าสู่การให้ความรู้ เพ่ือดึงดูดความสนใจให้
นักเรียนเกิดความสนใจและใส่ใจในการฟัง 
 3. สอบถามถึงอาชีพที่นักเรียนมีความต้องการอยากเป็น 

 4. แจกเอกสาร/สื่อ ประกอบการให้ความรู้ 
 5. ให้ความรู้เรื่อง แนะแนวการศึกษาต่อเพ่ือประกอบอาชีพ 

 6. สรุปองค์ความรู้ต่างๆ 

ระยะเวลาด าเนินการ          19 กันยายน 2559 

งบประมาณ           ค่าเอกสาร 200 บาท 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน งานแนะแนว  โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
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การประเมินผล 

 1. สังเกตจากความสนใจของผู้เรียน 

 2. จากแบบสอบถาม  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเพ่ือประกอบอาชีพ และวางแผนการประกอบ
อาชีพตามท่ีมุ่งหวัง 
 2. นักเรียนทราบถึงวิธีการวางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือประกอบอาชีพ เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมาย
สูงสุดของการประกอบอาชีพ 

 3. นักเรียนสามารถตัดสินใจเบื้องต้นในการเลือกสายวิชาชีพที่ถนัดหรือมีความสนใจของ
นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.6 กิจกรรมโครงการเส้นทางสู่อาชีพในฝัน 
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ตัวอย่างโครงการจัดวางตัวผู้เรียนในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

ตัวอย่างท่ี 1 

ชื่อแผนงาน แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
โครงการ  โครงการจัดวางตัวนักเรียนในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

หลักการและเหตุผล 

 เนื้อหาวิชาในการเรียนแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาได้ครบทุกด้าน 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสนองนโยบายของหลักสูตรที่จะช่วยนักเรียนได้ครบทั้ง
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆ ตามความพอใจและความ
เหมาะสม 

 2. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสปรับตัวเข้ากับสมาชิก และบรรยากาศการร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต 

เป้าหมาย 

 ปริมาณ  นักเรียน  จ านวน 2,000 คน 

 คุณภาพ  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้ตามความสนใจ และความ
เหมาะสม 

 พื้นที่ด าเนินการ  ห้องเรียนของนักเรียน ห้องชมรมต่างๆ 

วิธีด าเนินการ 
 ขั้นเตรียมการ 

 1. ครูแนะแนวปรึกษากับฝ่ายกิจการนักเรียน เพ่ือรับทราบจ านวนชมรม และเกณฑ์การรับ
สมาชิกของชมรมต่างๆ ที่มีในโรงเรียน 

 2. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับชมรมต่างๆ โดยจัดป้ายนิเทศ 

 ขั้นด าเนินการ 

 1. จัดนักเรียนเข้าชมรมตามที่ตนสมัคร  

 2. ด าเนินการเชิญวิทยากรมาบรรยายในบางชมรม 

 3. จัดทัศนศึกษาในบางชมรม 

 4. จัดนิทรรศการเปิดโลกกิจกรรมเป็นการแสดงผลงานของชมรมทุกชมรม 

ระยะเวลาด าเนินการ    

 มิถุนายน – กุมภาพันธ์ ของปีต่อมา 
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งบประมาณ     

 งบค่าใช้จ่ายของงานกิจกรรมชมรมเก็บค่าสมาชิกของชมรม ชมรมละ 5 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานแนะแนว 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ฝ่ายกิจการนักเรียน  สมาคมผู้ปกครองและครู 
การประเมินผล 

 1. สังเกตการณ์เลือกชมรมต่างๆ ของนักเรียน 

 2. ประเมินการท างานของชมรมต่างๆ เป็นระยะๆ และระยะสุดท้ายในงานเปิดโลกกิจกรรม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความถนัด และความสนใจ 

 2. นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะ และแสดงความสามารถในกิจกรรมของชมรมที่ตนสังกัด 

 3. นักเรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกัน ท าให้เกิดความรักใคร่สามัคคี 

 4. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอน และเกิดความภาคภูมิใจว่าตนมีความสามารถ
เหมือนกับคนอ่ืนๆ 

 

ตัวอย่างท่ี 2 

โครงการ    วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจมารยาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย  

    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
หลักการและเหตุผล 

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ “กิจกรรม            

แนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทางด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม” การบริการสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้ปรับปรุงตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้นในด้านสุขภาพของตน มารยาทในการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกันควรวางตัวอย่างไร ศิลปะใน
การพูดคุยกับผู้อ่ืน การรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การวางตัวในการเข้าสังคม การวางแผนใช้
จ่ายเงิน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนต่างเพศ บริการด้านนี้จะช่วยให้เด็กรู้กาลเทศะในการวาง
ตนได้เป็นอย่างด ี

 ปัจจุบันเยาวชนไทยจ านวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องมารยาทไทย และละเลยที่จะ
น ามาปฏิบัติให้ถูกต้อง ไม่รู้จักเลือกใช้มารยาทไทยให้เหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และวัยของบุคคล
ต่างๆในสังคมไทย โดยส่วนมากยังมักเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องวิธีการเข้าสังคม ปรับตัวให้เข้ากับหมู่คณะเพ่ือ
ความเป็นระเบียบ เพ่ือความงดงามน่าดู แท้จริงแล้วมารยาทเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและ
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ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ซึ่งมารยาทไทย เป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญของสังคมไทยที่สะท้อนถึง
ความเป็นไทย คนไทยมีความสุภาพอ่อนโยน อันเป็นกิริยามารยาทที่ดีงาม มีคุณค่า และมีความหมายที่
สั่งสมสืบทอดสืบต่อกันมายาวนาน 

 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริการสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม ผู้ด าเนินโครงการจึงได้
จัดโครงการ “วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจมารยาท” ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาท
เบื้องต้น สามารถปฏิบัติมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และวัย มีจิตส านึก 
ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าด้านมารยาทไทยและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอย่างภาคภูมิใจ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมารยาทเบื้องต้น 

 2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานภาพ เพศ 
และวัย 

 3. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึก ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าด้านมารยาทไทย และเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติอย่างภาคภูมิใจ 

เป้าหมาย  

 ปริมาณ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนหนองหานวิทยา จ านวน 40 คน 

 คุณภาพ  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง 
 พื้นที่ด าเนินการ  โรงเรียนหนองหานวิทยา อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
วิธีด าเนินการ 
 ขั้นเตรียมการ 

 1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนด าเนินงาน  

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 3. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
 ขั้นด าเนินการ/กิจกรรม 

 1. แนะน าวิทยากร 

 2. ละลายพฤติกรรม 

 3. วิทยากรให้ความรู้เรื่องมารยาทไทย และสาธิตมารยาทเบื้องต้น 

 4. แบ่งกลุ่มนักเรียนท ากิจกรรม นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาฝึกปฏิบัติ เพ่ือทดสอบความ
เข้าใจ 

 5. ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึกต่อกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ          12 พฤศจิกายน 2558 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ฝ่ายวิชาการ งานแนะแนว โรงเรียนหนองหานวิทยา 
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การประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 2. จากแบบสอบถาม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมารยาทเบื้องต้น 

 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และวัย 

 3. นักเรียนมีจิตส านึก ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าด้านมารยาทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.7 กิจกรรมโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจมารยาท 

 

ประโยชน์ของบริการจัดวางตัวบุคคล 

 

 การจัดบริการจัดวางตัวบุคคลมีประโยชน์หลากหลายประการ สามารถสรุปได้ดังนี้                                          
 1. ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมตามความสามารถและความถนัดของ
ตนเอง 
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 2. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิต 

 3. ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความสนใจความสามารถของตนเอง 
 4. ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างท างานพิเศษตามที่ตนเองถนัดท้ังสร้างรายได้แก่ผู้เรียน 

 5. ผู้เรียนได้เลือกอาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 6. ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วมีโอกาสได้รับผลส าเร็จจากการปฏิบัติงาน 

 7. ผู้ เรียนที่ จ าเป็นต้องออกจากโรงเรียนกลางคันได้มี งานท าตามความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง 
 8. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการต่างๆ และสามารถด าเนินการตามแผน การปฏิบัติเหมาะสมกับ
ตนเองอย่างชาญฉลาด   
 9. ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

 10. สังคมและประเทศชาติได้ประชากรที่มีคุณภาพ                                                                          
 

บทสรุป 

 

 บริการจัดวางตัวบุคคล เป็นบริการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์ การฝึกฝน และปฏิบัติเพ่ือด าเนินการตามแผนที่วางไว้ตามศักยภาพความ
ถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  กระทรวงศึกษาธิการให้ค านิยามของการให้บริการจัดวาง          
ตัวบุคคลว่า “งานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา และช่วยเหลือ” โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาตนเองตามความต้องการและความเหมาะสม ส าหรับหลักการของ
บริการจัดวางตัวบุคคล ประกอบด้วย สถานศึกษามีหน้าที่ในการจัดวางตัวผู้เรียนให้เหมาะสม จัดวางตัว
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดวางตัวผู้เรียนโดยมุ่งให้ประสบความส าเร็จในชีวิต 
การจัดวางตัวผู้เรียนยึดหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคล โดยปราศจากอคติใดๆ การจัดวางตัวผู้เรียน ยึดหลัก
ความร่วมมือ จัดวางตัวผู้เรียนบนพื้นฐานข้อมูล และจัดวางตัวผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 ประเภทของบริการจัดวางตัวบุคคล แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ การจัดวางตัวบุคคล
ด้านการศึกษา การจัดวางตัวบุคคลด้านการอาชีพ และการจัดวางตัวบุคคลด้านส่วนตัวและสังคม ส่วน
การจัดระบบบริการจัดวางตัวบุคคลในสถานศึกษา แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ การจัดแบบระบบกระจาย 
หรือแยกหน้าที่รับผิดชอบ การจัดแบบมีศูนย์กลางรับผิดชอบ และการจัดแบบผสมผสาน นอกจากนี้            
ในบริการนี้ยังมีการจัดท าโครงการจัดวางตัวบุคคลเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุด             
ทั้งทางด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมอีกด้วย 
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ค าถามท้ายบท 

 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้  โดยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 

 1. บริการจัดวางตัวบุคคลมีความหมายอย่างไรตามทัศนะของท่าน 

 2. บริการจัดวางตัวบุคคลมีความส าคัญกับการแนะแนวอย่างไร 

 3. บริการจัดวางตัวบุคคลมีจุดมุ่งหมายต่อผู้เรียนในยุคปัจจุบันอย่างไร 

 4. จงอธิบายหลักการของบริการจัดวางตัวบุคคลมาพอสังเขป 

 5. จงยกตัวอย่างบริการจัดวางตัวบุคคลที่ท่านเคยได้รับบริการจากสถานศึกษา 
 6. จากค าตอบข้อ 5 ให้ท่านจัดประเภทข้อมูลประสบการณ์เหล่านั้น ตามประเภทของการ
จัดบริการจัดวางตัวบุคคล 

 7. “ครูวันชัยเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนั้น ครูวันชัยจึงควรจัดวางตัว
ผู้เรียนในชั้นเรียนให้เหมือนกันทุกคน” จากข้อความนี้ท่านคดิเห็นอย่างไร 

 8. หากท่านเป็นครูบรรจุใหม่แล้วได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ท่านจะมีหลักการจัดวางตัวผู้เรียนที่ตนเองรับผิดชอบอย่างไร 

 9. จากแนวคิดในข้อ 8 ท่านจะมีแนวทาง และวิธีการจัดท าโครงการจัดวางตัวบุคคลอย่างไร 
 10. เมื่อท่านศึกษาเนื้อหาในบทนี้จบแล้ว ท่านคิดว่าครูแนะแนวที่สามารถจะจัดวางตัว
บุคคลให้ประสบความส าเร็จควรมีบุคลิกภาพอย่างไร 

 



บทท่ี 6 

บริการติดตามผล 

 

 

 บริการติดตามผล (follow-up service) เป็นบริการส าคัญอีกบริการหนึ่งของการจัดบริการ
แนะแนวในสถานศึกษา ซึ่งครูหรือผู้แนะแนวควรมีการติดตามผลควบคู่ไปกับการให้บริการทุกประเภท 
ซึ่งอาจด าเนินการทั้งในรูปแบบของการติดตามผลเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ ม โดยน าข้อมูลต่างๆ ที่
ได้รับจากกระบวนการติดตามผลมาพัฒนางานบริการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง 
 

ความหมายของบริการติดตามผล 

 

 นักจิตวิทยาและนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของบริการติดตามผล สามารถน าเสนอได้
ดังนี้   
 ดาว์นิ่ง (Downing, 1968: 208) กล่าวว่า บริการติดตามผลเป็นเรื่องพ้ืนฐานเรื่องหนึ่งของ
การแนะแนว อันมีส่วนในการช่วยให้ข้อมูล เพ่ือให้ผู้เรียนปรับตัวเข้ากับสถานศึกษา การฝึกฝนงานอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามผลเป็นส่วนหนึ่งของงานแนะแนว ซึ่งรวมงานด้านการพัฒนาผู้เรียน 
ความส าเร็จในการเรียน การปรับตัวที่ดี และการเลือกตัดสินใจทุกอย่างในสถานศึกษาอย่างฉลาด 
กระบวนการติดตามผลจึงเป็นกระบวนการที่จัดข้อมูลให้ผู้เรียนเพ่ิมเติมหลังจากท่ีได้รับบริการต่างๆ จาก
สถานศึกษาไปแล้ว 

 สมร ทองดี (2544: 221) กล่าวว่า บริการติดตามผล หมายถึง บริการที่จัดขึ้นเพ่ือศึกษาผล
ของการจัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่ผู้รับบริการทุกบริการ โดยจัดให้ครอบคลุมผู้รับบริการทุกคน ทั้งนี้
เพ่ือช่วยให้ผู้ให้บริการแนะแนวทุกบริการสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลเป็นแนวทางในการ
ให้บริการต่างๆ ได้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริการได้มากข้ึน  
 จิตตินันท์ บุญสถิรกุล (2549: 214) สรุปความหมายของบริการติดตามผลว่า หมายถึง
บริการที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือศึกษาติดตามผลการให้ความช่วยเหลือที่ทางสถานศึกษาจัดให้แก่
ผู้เรียนของตน ไม่ว่าจะยังอยู่ในสถานศึกษาหรือออกจากสถานศึกษาไปแล้วว่ามีการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่และมีข้อบกพร่องของบริการแนะแนวใดบ้างท่ีควรได้รับการปรับปรุง  
 วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี และศิรินันท์ ด ารงผล (2549: 270) กล่าวว่า บริการติดตามผลเป็น
บริการที่จัดขึ้นเพ่ือตรวจสอบว่า การช่วยเหลือผู้เรียนที่เคยมารับบริการแนะแนวนั้น ท าให้ผู้เรียนประสบ
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ผลส าเร็จมากน้อยเพียง หรือต้องช่วยเหลือเพ่ิมเติมต่อไปหรือไม่อย่างไร ตลอดทั้งบริการนี้จะเป็นการ
ประเมินผลบริการแนะแนวว่าบริการต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด             
 นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2554: 266) สรุปความหมายของบริการติดตามผลว่า เป็นขอบข่ายของ
งานบริการอย่างหนึ่งของงานแนะแนวที่เกี่ยวข้องกับการติดตามดูพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน
ตลอดจนความส าเร็จในการจัดบริการแนะแนว และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาโดย
ส่วนรวม 

 จากความหมายของบริการติดตามผลข้างต้น สามารถสรุปความหมายของบริการ              
ติดตามผลได้ว่า บริการติดตามผล เป็นบริการที่จัดขึ้นเพ่ือศึกษาผลของการจัดบริการแนะแนวให้แก่
ผู้รับบริการทุกบริการ ว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่อย่างไร และมีคุณภาพอย่างไร โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการให้บริการแนะแนวได้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริการได้มากข้ึน 

 

ความส าคัญของบริการติดตามผล 

 

 บริการติดตามผลมีความส าคัญต่อการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
เพราะเป็นบริการที่จะช่วยให้ครูแนะแนว คณะกรรมการแนะแนว รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน    

แนะแนวได้ทราบว่า การให้ความช่วยเหลือและการให้บริการแนะแนวแต่ละบริการที่จัดให้แก่ผู้เรียนนั้น
ได้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด ตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือทั้ง
ในด้านแก้ปัญหา และป้องกันปัญหาในด้านต่างๆ ของผู้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการแนะแนวได้
อย่างแท้จริงหรือไม่ มีปัญหาหรือมีอุปสรรคใดบ้าง รวมทั้งการจัดบริการต่างๆ มีจุดดีหรือข้อบกพร่อง
อย่างไร เพ่ือที่ครูแนะแนวและคณะกรรมการแนะแนวจะได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการให้
ความช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเป็นรายบุคคล และเป็นแนวทางในการพัฒนางานแนะแนวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น การติดตามผลในงานแนะแนวมีความส าคัญต่อ
การจัดบริการแนะแนวดังต่อไปนี้          
 1. ช่วยให้การจัดบริการแนะแนวทุกบริการ ได้แก่ บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา และบริการจัดวางตัวบุคคล สามารถด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิผลต่อผู้เรียนแต่ละบุคคลได้มากข้ึน  
 2. ช่วยท าให้คณะกรรมการแนะแนวมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  อันจะน าไปสู่การให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ิมเติมที่จ าเป็นได้ทันท่วงที  
 3. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานแนะแนวโดยให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง ปัญหา และข้อเสนอแนะที่ผู้เรียนพบด้วยตนเองทั้งในด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัว
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และสังคม ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและขยายงานบริการต่างๆ ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนยิ่งขึ้น  
 4. ช่วยให้ผู้ เรียนแต่ละคนได้ตระหนักว่า บริการแนะแนวของสถานศึกษาจะให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้เรียนเสมอถึงแม้ผู้เรียนจะออกจากสถานศึกษาแล้วก็ตาม  
 5. ช่วยค้นหาว่าผู้เรียนแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม
หรือไม่ เพียงใด ทั้งนี้ เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนสามารถปฏิบัติตนและวางแผนการด าเนินชีวิตของตนได้
เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 จะเห็นได้ว่า การติดตามในงานแนะแนวมุ่งเน้นไปที่ตัวผู้รับบริการ หรือผู้เรียนทีม่ารับบริการ
แนะแนวให้สามารถพัฒนาตนและน าตนเองได้อย่างเหมาะสม การศึกษาและติดตามผลของครูแนะแนว
หรือผู้ให้บริการแนะแนวจึงเป็นกระบวนการติดตามผลจากผู้รับบริการแนะแนวทุกบริการ ซึ่งจะเป็น
แนวทางน าไปสู่การพัฒนาบริการแนะแนวอีกด้วย   
 แม้ว่าบริการติดตามผลจะมีความส าคัญต่อการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาก็ตาม              
แต่พบว่าสถานศึกษาเป็นจ านวนมากท่ีไม่ได้มีการจัดบริการติดตามผล โดยสถานศึกษาเหล่านั้นจะอ้างว่า
การที่สถานศึกษาไม่สามารถจัดบริการติดตามผลได้เนื่องมาจากปัญหาในเรื่องไม่มีงบประมาณ ไม่มี
ก าลังคน และไม่มีเวลา ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ถ้าทางสถานศึกษาและผู้บริหารเห็นความส าคัญของบริการนี้
อย่างแท้จริงแล้ว ปัญหาดังกล่าวก็คงจะสามารถขจัดได้ไม่ยาก และถ้าผู้บริหารสถานศึกษาให้ความ
สนับสนุนอย่างแท้จริงในการให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ ด้านก าลังคน และเวลาแล้ว 
สถานศึกษาก็จะได้รับประโยชน์อย่างมากมาย เพราะข้อมูลต่างๆ ที่ทางสถานศึกษาและฝ่ายแนะแนวได้
จากการติดตามผล สามารถน าไปประเมินการให้บริการต่างๆ ของสถานศึกษา เพ่ือที่จะได้มีการปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนให้มากที่สุด 

 

จุดมุ่งหมายของบริการตดิตามผล 

 

 การจัดบริการติดตามผลมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 1. เพ่ือเป็นการประเมินผลการจัดบริการแนะแนวที่ด าเนินไปแล้ว ว่าได้ผลเพียงใด อันจะ
เป็นแนวทางในการน ามาปรับปรุงแก้ไข และแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป 

 2. เพ่ือช่วยให้การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบว่าผู้เรียนที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วยังประสบปัญหาอยู่หรือมีปัญหาใหม่
เกิดข้ึน 
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 3. เพ่ือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 

และทราบความก้าวหน้าด้านต่างๆ ของผู้เรียน เช่น โอกาสในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการ
ใช้ชีวิตในสังคม 

 4. เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา และ
อาชีพจากผู้เรียน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และบริการแนะแนวของสถานศึกษา        
อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนคนอ่ืนต่อไป 

 5. เพ่ือทราบถึงสาเหตุการออกจากสถานศึกษากลางคันของผู้เรียน โดยที่ยังไม่ ส าเร็จ
การศึกษาว่ามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

 6. เพ่ือทราบถึงความคิดเห็นของผู้เรียนเก่าที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมและงานบริการต้านต่างๆ ของสถานศึกษาว่าเหมาะสมเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 7. เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหาที่มีต่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพของผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว เพ่ือเป็นการเตรียมการป้องกันให้แก่ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 

 8. เพ่ือทราบถึงความต้องการของผู้เรียนเก่าที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว เพ่ือสถานศึกษาจะได้
มีโอกาสจัดโครงการให้ความช่วยเหลือเป็นบริการต่อเนื่องไป 

 9. เพ่ือทราบเกี่ยวกับสถิติผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วว่าศึกษาต่อ ประกอบอาชีพหรือ
ว่างงานมากน้อยเพียงใด 

 10. เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษากับผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง 
และชุมชน ซึ่งจะมีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา และเผยแพร่ชื่อเสียงของสถานศึกษา 
 

หลักการของบริการติดตามผล 

 

 หลักการส าคัญของการจัดบริการติดตามผลเพ่ือมุ่งพัฒนาและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผู้เรียน  

บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการแนะแนวควรได้รับรู้จุดอ่อน จุดแข็งและข้อบกพร่องในการให้บริการเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้งานแนะแนวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้สรุปได้ดังนี้ 
(สมร ทองดี, 2544: 225 และพัชรินทร์ พูลเพ็ชรพันธุ์, 2545: 264) 
 1. บริการติดตามผลควรเน้นการให้บริการรายบุคคล เพ่ือส ารวจว่าผู้เรียนแต่ละคนที่รับ
บริการแนะแนวแล้วได้ผลเป็นอย่างไร และบริการติดตามผลเป็นบริการที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดบริการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการและ
กิจกรรมต่างๆ ในโอกาสต่อไป 
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 2. บริการติดตามผลควรติดตามผู้เรียนหรือกิจกรรมต่างๆ ทุกบริการที่ฝ่ ายแนะแนวจัดให้
โดยครอบคลุมทั้งผู้ได้รับการศึกษารายกรณี ผู้เรียนแนะแนวทุกคน ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ผู้ออกกลางคัน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการแนะแนว เช่น ครูประจ าชั้น ผู้ปกครอง เจ้าของสถานประกอบการ 
เป็นต้น 

 3. สถานศึกษาทุกระดับชั้นควรจัดบริการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอและเป็นระบบ และ             
ทุกหน่วยงานหรือองค์กร ที่มีการจัดบริการหรือสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากร ควรมีการติดตามผลการ
ให้การบริการหรือสวัสดิการต่างๆ อย่างมีระบบเช่นกัน 

 4. บริการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ บุคลากรผู้ด าเนินการ 
วัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา และการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานตามความ
จ าเป็น องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้สามารถด าเนินงานแนะแนวได้อย่างราบรื่น 

 5. บริการติดตามผลเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้จัดบริการแนะแนวทุกบริการ และผู้จัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้รู้ผลของการให้บริการเป็นรายบุคคล และหากผู้ด าเนินการติดตามผลด าเนินการรวบรวมข้อมูล
รายบุคคลอย่างมีระบบแล้วน าไปสู่กระบวนการวิจัย และประเมินผลการจัดบริการแนะแนวก็จะเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางาน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า บริการติดตามผลเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาการจัดบริการแนะแนวและกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานจัดให้แก่ผู้เรียน 

 6. การจัดบริการติดตามผลให้ประสบความส าเร็จนั้น ควรจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
ติดตามผลโดยเฉพาะ มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย ขอบข่ายและประชาสัมพันธ์การติดตามผล 

 7. ควรน าข้อมูลจากการจัดบริการติดตามผลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร การด าเนินงาน
โครงการต่างๆ เพ่ือช่วยให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งควรมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ 

 

ลักษณะของการติดตามผล 

 

 การติดตามผลสามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ (พนม ลิ้มอารีย์, 2548: 235) 
 1. การติดตามผลตามโอกาสที่อ านวยให้ (incidental follow-up) การติดตามผลลักษณะนี้ 
หมายถึง การที่ครูหรือผู้แนะแนวได้พบปะผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง แล้วท าการสัมภาษณ์หรือซักถามปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนหรือการได้รับบริการหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผู้เรี ยนว่าเกิดผลเป็น
อย่างไรบ้าง เพ่ือที่ครูหรือผู้แนะแนวจะได้หาวิธีการให้ความช่วยเหลือ หรือให้การส่งเสริมและช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามและมีพัฒนาการสูงสุด แต่ในการติดตามผลลักษณะนี้ ครูหรือผู้แนะแนว
ไม่ได้มีการเตรียมการอะไรมากนัก ขึ้นอยู่กับโอกาสในการพบปะผู้ เรียนว่าได้พบปะกับผู้เรียนคนใด ก็จะ
พูดคุยซักถามผู้เรียนเหล่านั้นเป็นรายๆ ไป 
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 2. การติดตามผลอย่างมีระบบ (systematic follow-up) การติดตามผลลักษณะนี้กล่าวได้
ว่ามีความจ าเป็นและส าคัญมาก เพราะเป็นการติดตามผลที่มีการวางแผนและมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย
ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนบุคลากร เครื่องมือ เวลา และประชากร เพ่ือช่วยให้การติดตามผลเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง 
 

 ประเภทของการติดตามผล 

 

 การติดตามผลในงานแนะแนว แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
 1. การติดตามผลงานแนะแนว การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษานั้น ควรเริ่มต้นโดย
การจัดท าโครงการแนะแนวขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและมีขั้นตอน                    
ซึ่งโครงการแนะแนวโดยทั่วไปนั้นจะมีการก าหนดหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ บุคลากร และวิธีการติดตามและประเมินผลไว้ครบถ้วน ดังนั้น การติดตาม
ผลงานแนะแนวจึงควรด าเนินการให้ครอบคลุม เพ่ือจะได้น าผลที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 การติดตามผลงานแนะแนวโดยทั่วไปจะด าเนินการเพ่ือศึกษาผลของการให้บริการแนะแนว
ทั้งหมด โดยอาจจะศึกษาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
     1) ลักษณะทั่วไปของงานแนะแนว เช่น ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของงาน           
แนะแนวกับความต้องการของผู้เรียน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการแนะแนว ความพร้อมด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และงบประมาณ เป็นต้น 

     2) ความคิดเห็นในการจัดบริการแนะแนว เช่น ความเหมาะสมของบริการ ความทั่วถึง
ของการให้บริการ ความถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันสมัย เป็นต้น 

     3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการแนะแนว เช่น คุณวุฒิ คุณสมบัติของครูแนะแนว 
ความสามารถและทักษะของครูแนะแนว บุคลิกภาพของครูแนะแนว เป็นต้น 

     4) วิธีด าเนินการในการให้บริการต่างๆ เช่น ขั้นตอนการด าเนินงาน ความเหมาะสมของ
วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการ เป็นต้น 

     5) การประเมินกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้แก่ผู้เรียนตลอดปีการศึกษา เช่น การจัดกิจกรรม
ในชั่วโมงแนะแนว สัปดาห์แนะแนวการศึกษา สัปดาห์แนะแนวอาชีพ การประชุมผู้ปกครองในสัปดาห์
เพ่ือลูกและศิษย์รัก โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ เป็นต้น 

 การด าเนินงานเพ่ือการติดตามผลงานแนะแนว เป็นงานที่มีขอบข่ายกว้างขวางและต้อง
เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่าย ดังนั้นการติดตามผลงานแนะแนวจึงควรจัดด า เนินการในรูปของ
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คณะกรรมการ โดยอาจใช้วิธีการออกแบบสอบถาม แล้วรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ หรืออาจ
ด าเนินการในรูปแบบของการวิจัย ซึ่งการจะใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ด าเนินการเป็น
ส าคัญ 

 2. การติดตามผลเป็นรายบุคคล ในการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคลอาจด าเนินการติดตามผลจากผู้เรียนในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
     2.1 ผู้เรียนที่รับบริการแนะแนว การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา จะมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคมให้แก่
ผู้เรียนทุกคน รวมทั้งมีการให้บริการแนะแนวหลายบริการ เช่น บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา และบริการจัดวางตัวบุคคล ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนที่
ได้รับบริการแนะแนวไปแล้วอาจจะยังต้องการความช่วยเหลือ ทั้งในระหว่างการให้บริการและหลังการ
ให้บริการ ดังนั้นผู้ให้บริการหรือครูแนะแนวควรจะมีการติดตามผลผู้เรียนทั้งเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
เพ่ือจะได้ทราบความเปลี่ยนแปลงหรือผู้เรียนปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้รับจากบริการแนะแนวไปได้          
มากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้ให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที และเพ่ือจะได้ข้อมูลเพ่ิมเติมซึ่งอาจจะ
เป็นประโยชน์ต่อการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนและพัฒนาวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในโอกาสต่อไป
อีกด้วย 

     2.2 ผู้เรียนที่ได้รับการศึกษารายกรณี การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนเป็นรายกรณี 
(case study) ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาส าคัญบางประการ เช่น ผู้เรียนที่มารับบริการให้ค าปรึกษา ผู้เรียนที่
ขอรับทุนการศึกษา หรือผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการปรับตัว ซึ่งครูแนะแนวหรือครูผู้ให้ค าปรึกษาให้บริการ
ไปแล้ว และเห็นสมควรที่จะต้องให้บริการอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะหนึ่ง ผู้เรียนที่มีลักษณะดังกล่าว 
ควรจะมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือส ารวจดูว่าการให้ความช่วยเหลือได้ผลเป็นอย่างไร มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางใด ควรจะได้รับความช่วยเหลือเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร จึงจะสามารถช่วยให้
ผู้เรียนผ่านพ้นปัญหา และให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

     2.3 ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาไปแล้ว การติดตามผลโดยค านึงถึงกลุ่มผู้เรียนที่ออก
จากสถานศึกษาไปแล้ว อาจจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

      1) ผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นสูงสุดของสถานศึกษาไปแล้ว อาจมุ่งสู่การศึกษาต่อ 
หรือออกไปประกอบอาชีพ ผู้เรียนเหล่านี้อาจยังต้องการความช่วยเหลือจากฝ่ายแนะแนวต่อไป และใน
ขณะเดียวกันการที่ฝ่ายแนะแนวหรือคณะกรรมการแนะแนวด าเนินการติดตามผลจากผู้เรียนในกลุ่ม
ดังกล่าว จะช่วยให้ฝ่ายแนะแนวได้ขัอมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ให้บริการแนะแนวแก่ผู้ เรียนปัจจุบันได้อีกด้วย เช่น ผลของการติดตามผลผู้จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จะช่วยให้ทราบสัดส่วนของการเรียนต่อและไม่เรียนต่อ เหตุผลและองค์ประกอบ
ของการเรียนต่อและไม่เรียนต่อ เป็นต้น หรือการติดตามผลการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของ
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ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะช่วยให้ทราบว่าการให้บริการแนะแนวด้านการศึกษาต่อของ
ฝ่ายแนะแนวบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามผลดังกล่าว จะช่วยให้ฝ่าย
แนะแนวน ามาเป็นแนวทางในการจัดบริการแนะแนวด้านการศึกษาต่อให้แก่ผู้เรียนปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

      2) ผู้เรียนที่ออกกลางคัน ส าหรับผู้เรียนบางส่วนที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุผล             
บางประการที่ท าให้ต้องออกจากสถานศึกษากลางคัน ถึงแม้ว่าผู้เรียนในกลุ่มนี้จะไม่มีมากนักก็ตาม              
ฝ่ายแนะแนวควรจะมีการติดตามและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น           
การหางานท า การประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น นอกจากนี้การติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคัน อันเกิด
จากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวที่ขาดแคลน การจัดหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้ฝ่ายแนะแนวแสวงหา
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี เช่น 
การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ การให้ทุนการศึกษา การจัดบริการแนะแนวอาชีพในรูปแบบที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน เป็นต้น 

     นอกจากการติดตามผลจากผู้เรียนในกลุ่มต่างๆ แล้ว ควรมีการติดตามผลกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการแนะแนวด้วย เนื่องจากการแนะแนวเป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องเกี่ยวข้องกับ
บุคคลหลายฝ่าย ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง ครูแนะแนวควรติดตามขอข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดบริการแนะแนว อันได้แก่ ข้อมูลผู้เรียนที่ได้รับบริการแนะแนวไปแล้ว และข้อมูลปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานต่างๆ ขณะมีส่วนร่วมจัดบริการแนะแนวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการแนะแนวด้วย เช่น  
ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา เพื่อนผู้เรียน ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน เป็นต้น หากครูแนะแนวสามารถ
ติดตามผลกับบุคคลเหล่านี้ได้ครบถ้วน ก็จะท าให้การจัดบริการแนะแนวมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิด
ประโยชน์แก่ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้รับบริการอย่างเต็มที ่
 

การด าเนินการติดตามผลบริการแนะแนว 

 

 การจัดบริการติดตามผลบริการแนะแนวให้ประสบผลส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์นั้น 
คณะท างานติดตามผลควรมีการด าเนินการเป็นระบบตามล าดับขั้นตอนและต่อเนื่อง ปัจจุบันนิยมการ
ควบคุมคุณภาพตามวงจรเดมิ่ง (Deming Cycle) หรือกระบวนการคุณภาพ PDCA มุ่งพัฒนางานให้มี
คุณภาพในระดับท่ีสูงขึ้นด้วย โดยการด าเนินการดังนี้ (สมศักดิ์ สินชุระเวชญ์, 2542: 187-188) 
 1. ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และความต้องการในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
โดยก าหนดเป็นแผน (Plan - P) หรือแผนปฏิบัติการ (action plan) โดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 
(full participation) 
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 2. น าไปสู่การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด (Do - D) โดยส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งนี้  ต้องอาศัยความร่วมมือ รวมพลัง (participation and 

collaboration) ของบุคลากรทุกกลุ่มทุกงาน 

 3. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (Check - C) โดยการ
เปรียบเทียบข้อมูลก่อนการปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงาน ถ้าผลลัพธ์ออกมาตามเป้าหมายก็จะ
น าไปจัดท ามาตรฐานส าหรับการปฏิบัติงานครั้งต่อไป แต่ถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะต้อง
ศึกษาวิเคราะห์ และหาทางแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

 4. การปรับปรุง (Act - A) ผลจากการตรวจสอบ ประเมินผลงานที่ปฏิบัติและศึกษา
วิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง แล้วต้องด าเนินการปรับปรุง และแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตาม
เป้าหมาย มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นทุกกลุ่ม ทุกงาน ทั่วทั้งองค์กร 

 วงจรเดมิ่งหรือวงจร PDCA จะไม่หยุดหรือจบลงเมื่อหมุนครบรอบ แต่วงจรหรือวงล้อ 
PDCA จะหมุนไปข้างหน้าเรื่อยๆ โดยจะด าเนินการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้น และยากขึ้น  
เป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด กระบวนการ PDCA จึงเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่ต้องด าเนินการอย่างมี
วินัย ให้ครบวงจร อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ หมุนเวียนไปไม่มีสิ้นสุด 

 จากหลักการวงจรกระบวนการ PDCA สามารถน ามาใช้กับการจัดบริการแนะแนวได้ 
ดังต่อไปนี้ (เจษฎา บุญมาโฮม, 2558: 256-259) 
 1. วางแผนการให้บริการเพื่อก าหนดปฏิทินกิจกรรมล่วงหน้าในการติดตามผล 

     โดยการก าหนดขั้นตอน การด าเนินกิจกรรม ที่เป็นรูปธรรม สามารถน ามาปฏิบัติได้          
ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา เป้าหมายของสถานศึกษาที่ตั้งไว้ การให้บริการติดตามผล 
และการช่วยเหลือหลังการติดตามและประเมินผล การวางแผนควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว รวมทั้งการเลือกกลยุทธ์มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการดังนี้ 
     1.1 การตั้งเป้าหมาย 

     1.1.1 ผู้เรียนทุกคนสามารถจบการศึกษาได้ตามเกณฑ์ 

     1.1.2 ผู้เรียนทุกคนสามารถได้รับการบริการแนะแนวอย่างทั่วถึงและตรงตามความ
ต้องการ 
     1.1.3 ผู้เรียนทุกคนสามารถทราบถึงความสนใจ ความถนัด และความสามารถของ
ตนได้อย่างแท้จริง 
     1.1.4 ผู้เรียนทุกคนสามารถรับรู้คุณค่าและภูมิใจในตนเองและยอมรับความรู้
ความสามารถของผู้อื่น 

     1.1.5 ผู้เรียนทุกคนสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเองได้ 
     1.1.6 ผู้เรียนทุกคนมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน คุณลักษณะ ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
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     1.1.7 จัดสรรทรัพยากรได้สอดคล้องกับจ านวนผู้ใช้บริการ 

     1.1.8 การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและสร้างความ             
พึงพอใจแก่ทุกฝ่าย 

     1.2 แหล่งข้อมูล ได้แก่ 

     1.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
     1.2.2 ตัวผู้เรียน 

     1.2.3 ครูและครูที่ปรึกษา 
     1.2.4 ครอบครัว 

     1.2.5 เพ่ือนผู้เรียน 

     1.3 การใหบ้ริการติดตามผล ประกอบด้วย 

     1.3.1 เครื่องมือที่น ามาใช้ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบันทึก 
การเยี่ยมบ้าน แบบทดสอบ 

     1.3.2 วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ ซึ่งต้องพิจารณาถึงสิ่งที่จะวัดเครื่องมือ
ที่จะเลือกน ามาใช้ คุณภาพของเครื่องมือ 

     1.4 แหล่งข้อมูล ได้แก่ 

     1.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา 

     1.4.2 เกณฑ์ในการประเมิน 

     1.4.3 ทดสอบคุณภาพมาตรฐานต้นแบบแล้วน ามาปรับปรุง 
     1.4.4 จัดท าคู่มือการประเมิน 

 

 2. การลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ 

     ด าเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ล าดับความส าคัญ แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม น าไปสู่การปฏิบัติ 
 

 3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ส ารวจ สอบถาม วิจัย เป็นต้น 
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่วิธีการก ากับดูแลติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือวิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้ 
     3.1 การท างานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
     3.2 การท างานเป็นทีมหรือไม่ 
     3.3 วิธีการที่ใช้เป็นประโยชน์ต่อแผนหรือไม่ 
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     3.4 กระบวนการและข้ันตอนการท างานเป็นประโยชน์ต่อแผนหรือไม่ 
     3.5 มีวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถท าให้กระบวนการพัฒนาเพิ่มข้ึนหรือไม่ 
 

 ทั้งนี้ สามารถน าเสนอเป็นภาพแผนวงจรกระบวนการ PDCA ได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.1 แผนภาพวงจรกระบวนการ PDCA 

 

 

1. วางแผน (P) 
1.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแนะแนว 

1.2 ศึกษาข้อมูล ความต้องการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา 

1.3 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. ปฏิบัติตามแผน (D) 
1.1 สร้างความตระหนักและความเข้าใจ 

     กับบุคลากร 
1.2 ด าเนินการตามแผน 

 

4. ปรับปรุงและพัฒนา (A) 
1.1 ปรับปรุงพัฒนา 

1.2 รายงานผลการด าเนินงาน 

1.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

3. ก ากับติดตามประเมินผลและติดตาม (C) 
3.1 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและติดตาม 

3.2 ตรวจสอบ ทบทวน 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติการติดตามและประเมินผล 

 

 ขั้นตอน       แนวทางปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.2 แผนภาพแสดงขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการติดตามและประเมินผล 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย 

   คณะอนุกรรมการแนะแนวของสถานศึกษา 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด  
   ความส าเร็จของงาน เครื่องมือและวิธีการ 

3. ชี้แจงและพัฒนาผู้มีส่วนร่วม ให้เกิดความ 

    เข้าใจ 

4. ก าหนดแผนงาน/ปฏิทิน 

ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตาม
สภาพจริง โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาระบบ 

1. น าแบบประเมินไปวิเคราะห์และสรุปผล 

2. จัดท ารายงาน 

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา 

น าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการ
ตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนางาน 

ขั้นวางแผน 

ขัน้ด าเนินงาน 

ขั้นสรุปรายงานผล 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนางาน 



219 

เทคนิคและเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามผล 

 

 การติดตามผลสามารถท าได้หลายวิธี ครูแนะแนวอาจทดลองใช้วิธีต่างๆ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม ความสะดวก และประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท างาน สถานศึกษา และ
ผู้เรียน โดยการติดตามผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทางการแนะแนว สามารถที่จะเลือกใช้เทคนิค
ต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ (นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2554: 268-270) 

 1. การติดตามเป็นเอกสารถึงตัวบุคคล 

    1.1 แบบสอบถามใช้เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับประสบการณ์ สภาพในปัจจุบัน และ
ความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อสถานศึกษาและสังคมท่ัวไป 

    1.2 แบบส ารวจใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการส ารวจหัวข้อเรื่องหรือข้อมูลเฉพาะอย่าง 
    1.3 จดหมาย อาจจัดท าเป็นรูปแบบ (form) ที่พิมพ์ไว้แล้วหรือท าขึ้นเป็นการส่วนตัวเป็น
ครั้งคราว สามารถที่จะช่วยในการติดตามผลเป็นขั้นต้นได้หลังจากนั้นอาจมีการพูดคุยเป็นส่วนตัว
โดยตรง 
 2. การติดต่อเป็นการส่วนตัวโดยตรง 
     2.1 การสัมภาษณ์เป็นเทคนิคท่ีช่วยให้ทราบได้ว่าบุคคลใดต้องการบริการเพ่ิมเติมหรือไม่ 
และยังท าให้ได้ข้อมูลจากบุคคลที่ต้องการอีกด้วย 

     2.2 การสนทนาทางโทรศัพท์เป็นการช่วยให้การให้ข้อมูลและการติดต่อง่าย และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  
     2.3 การประชุมอย่างไม่เป็นทางการท าให้มีโอกาสพบปะและได้ข้อมูลจากผู้ที่ต้องการ
ติดตามผลเป็นกลุ่ม  
     2.4 การอภิปรายกลุ่ม สามารถจัดได้ทั้งผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว นอกเหนือจากจะช่วยให้ได้ข้อมูลเพ่ือการติดตามผลแล้วยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมอภิปราย
เกิดปฏิสัมพันธ์และมีเจตคติที่ดีต่อกัน 

     2.5 การให้ค าปรึกษา น ามาใช้เมื่อบุคคลจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมเติมใน
ภายหลัง 
     2.6 การสังเกต เพ่ือช่วยให้ทราบข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว และ
เพ่ือประเมินว่าการจัดบริการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ไปแล้วนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถท าการสังเกตได้ทั้งขณะท างานร่วมกับเพ่ือน ขณะก าลังเล่น
ภายในห้องเรียน หรือการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลโดยทั่วๆ ไป 
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 3. การติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้รับการติดตามผล 

     3.1 การเชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาประชุม ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลพ้ืนฐานที่
ส าคัญต่อผู้ที่ได้รับการติดตามผลด้วย 

     3.2 การประชุมคณะครู อาจารย์ ในสถานศึกษาเป็นเทคนิคที่ส าคัญในการติดตามผล 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และเพ่ือให้ได้รับข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงานในระดับวิชาชีพ
ด้วยกัน 

     3.3 การเชิญนายจ้างมาประชุม โดยเชิญผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการที่มีศิษย์เก่าเข้าไป
ท างานหรือนายจ้างที่รับบุคคลเข้าท างานโดยผ่านฝ่ายแนะแนว ซึ่งจะช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการท างานและลักษณะนิสัยส่วนตัวของบุคคลจบจากสถานศึกษาไป และยังช่วยให้ทราบถึง
ความต้องการก าลังคนของสถานประกอบการต่างๆ 

     3.4 การเยี่ยมชมสถานศึกษา การไปเยี่ยมชนสถานศึกษา โรงเรียน หรือสถานฝึกอบรม 
และมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหาร ครู อาจารย์ ของสถานศึกษาที่มีศิษย์เก่าจากสถานศึกษาไปศึกษาต่อ 
จะช่วยให้ทราบถึงคุณภาพด้านต่างๆ ของศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาไปแล้ว 

     3.5 การติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่มีการลงข่าวเกี่ยวกับสถานศึกษา และศิษย์เก่าโดย
ใช้วิธีการตัดข่าวใส่แฟ้ม จะช่วยให้ทราบถึงสภาพของสถานศึกษาในสายตาของสื่อมวลชน และความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับศิษย์เก่าอยู่ตลอดเวลา 

 จากเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือในการติดต่อ
ประเมินผลได้หลายรูปแบบ มีความทันสมัย รวดเร็ว และมีวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือที่แตกต่าง
กัน ท าให้กระบวนการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพียงแต่บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการ
ติดตามผลต้องศึกษาและท าความเข้าใจข้อดีและข้อจ ากัดของเครื่องมือแต่ละชนิดให้ชัดเจนก่อนที่จะ
ตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือ นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547: 64-65)             
ได้น าเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามตารางท่ี 6.1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6.1 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้กับผู้เรียน 

 

เครื่องมือ วิธีการใช้/ประโยชน์ของเครื่องมือ ข้อมูลที่ได้ 
1. แบบสังเกต ใช้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เรียน

ในสถานการณ์ต่างๆ 

ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ละเอียด
ชัดเจน ถูกต้อง 

2. แบบสัมภาษณ์ ใช้สอบถามผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง
กับผู้เรียนทุกคน ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

ได้ข้อเท็จจริงเป็นข้อมูล
พฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์เป็น
ข้อมูลตรง 
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เครื่องมือ วิธีการใช้/ประโยชน์ของเครื่องมือ ข้อมูลที่ได้ 
3. แบบสอบถาม ใช้ส ารวจข้อมูลผู้เรียน ในเรื่องราว

ต่างๆ ที่ต้องการทราบ อาจใช้เป็น
กลุ่มหรือรายบุคคล 

ได้ข้อมูลในประเด็นที่ครูต้องการ
ทราบ สามารถใช้กับผู้เรียนคราว
ละมากๆ และประหยัดเวลา 

4. การเขียนอัตชีวประวัติ ส าหรับให้ผู้เรียนเขียนบรรยาย
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองทั้งที่เป็น
ความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม 
ความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องและ
ความใฝ่ฝันในอนาคต 

ได้ข้อมูลของผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
ความต้องการ สัมพันธภาพของ
ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องที่ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว 

5. การเขียนบันทึก 

   ประจ าวัน 

ใช้โดยให้ผู้เรียนบันทึกพฤติกรรมที่
ตนเองได้ท าในแต่ละวัน 

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในแต่ละวัน 

6. สังคมมิติ ใช้ส ารวจสัมพันธภาพของผู้เรียน
กับเพ่ือนๆ 

ได้รู้ถึงความสัมพันธ์ของผู้เรียนใน
ห้องเรียน เพื่อน ามาจัดกลุ่มการ
เรียนรู้หรือให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนได้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมท่ีเป็นอยู่ 

7. แบบบันทึกการ 

   เยี่ยมบ้าน 

ใช้เมื่อครูต้องการรู้ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับครอบครัว ความเป็นอยู่
ของผู้เรียน 

ได้รู้จักและเข้าใจถึงเจตคติ 
สภาพแวดล้อม สภาพครอบครัว 
และฐานะทางเศรษฐกิจของ
ผู้เรียนตามสภาพที่เป็นจริง 

8. การศึกษารายกรณี เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาศึกษา 
วิเคราะห์ และตีความได้อย่าง
ถูกต้อง 

ได้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
เพ่ือใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน 
ช่วยเหลือเฉพาะบุคคล 

9. แบบส ารวจ ใช้รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ความรู้สึก
นึกคิด เจตคติ 

ได้ข้อมูลที่ต้องการรู้ตาม
จุดประสงค์ที่วางไว้ เพื่อการรู้จัก
ผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน 

10. การเขียนเรียงความ ใช้ศึกษาความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียน 
สภาพแวดล้อม บุคคลที่เก่ียวข้อง
กับผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

ได้ข้อมูลตรงจากผู้เรียนตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือหัวข้อที่ตั้งไว้ 
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เครื่องมือ วิธีการใช้/ประโยชน์ของเครื่องมือ ข้อมูลที่ได้ 
11. ระเบียนสะสม ใช้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของ

ผู้เรียนทุกด้าน ทั้งสภาพทั่วไป 
ประวัติการเรียน สุขภาพ 
พฤติกรรม 

ได้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานส าหรับ
น าไปใช้ในการวางแผนการดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน 

12. แบบระเบียน 

     พฤติการณ์ 
ใช้รายงานพฤติกรรมผู้เรียนว่าท า
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร โดยครู
หลายคน ในหลายเหตุการณ์ 

ได้รับรู้พฤติกรรมของผู้เรียนใน
หลายสถานการณ์และจากบุคคล
หลายฝ่ายที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน 

13. แบบบันทึกสุขภาพ ใช้บันทึกข้อมูลทางด้านสุขภาพของ
ผู้เรียน 

ได้ข้อมูลสุขภาพผู้เรียน 

14. แฟ้มสะสมงาน ใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน
ของผู้เรียน 

ได้ข้อมูลที่ครูจะใช้ประเมินการ
ท างานและผลงานของผู้เรียน      
ซึ่งน ามาเพ่ือจัดการป้องกัน 
ช่วยเหลือ หรือส่งเสริม 

 

 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล 

 

  ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 
 

โครงการสัปดาห์แนะแนวการศึกษา 

 

 เพศ   □  ชาย   □  หญิง 
 ชั้นเรียน  □  ม.1   □  ม.2   □  ม.3 

    □  ม.4   □  ม.5   □  ม.6 

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสัปดาห์แนะแนวการศึกษา 

 ระยะเวลา            □  น้อยไป  □  ปานกลาง  □  นานเกินไป 

 ประโยชน์ที่ได้รับ □  น้อยไป  □  ปานกลาง  □  นานเกินไป 
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 สิ่งท่ีอยากให้ปรับปรุง 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

             ...................................................... ลงชื่อผู้สมัภาษณ์ 

      (         ) 
             ...................................................... วนั/เดือน/ป ี

 

  ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามเพื่อการประเมินผลงานแนะแนวของโรงเรียน 

 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้มี 2 ตอน 

ตอนที่ 1  โปรดตอบค าถามโดยกาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน เพ่ือฝ่าย 

               แนะแนวจะได้ข้อมูลของท่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานแนะแนวของโรงเรียนต่อไป 

 

ข้อความ 
ระดับความพอใจ 

หมายเหตุ มากที่สุด พอประมาณ น้อย 

1. บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

   1.1 ช่วยให้รู้จักและเข้าใจตนเอง 
   1.2 ช่วยให้มีการพัฒนาด้านการปรับตัว 

   1.3 ช่วยให้มีการเตรียมตัวด้านการศึกษา 
การเลือกแผนการเรียน 

   1.4 ช่วยให้มีการเตรียมตัวด้านอาชีพ 

   1.5 ช่วยให้มีการพัฒนาปรัชญาชีวิต 
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ข้อความ 
ระดับความพอใจ 

หมายเหตุ มากที่สุด พอประมาณ น้อย 

2. บริการสนเทศ 

    2.1 การจัดปฐมนิเทศ 

    2.2 การจัดปัจฉิมนิเทศ 

    2.3 การจัดป้ายสนเทศด้านการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

    2.4 การจัดรายการเสียงตามสาย 

    2.5 การจัดท าจุลสารแนะแนวของ
โรงเรียน 

3. บริการให้ค าปรึกษา 

    3.1 การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

    3.2 การให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม 

    3.3 ระยะเวลาในการรับค าปรึกษา 

    3.4 สถานที่ในการให้ค าปรึกษา 

    3.5 คุณสมบัติของผู้ให้ค าปรึกษา 

4. บริการจัดวางตัวบุคคล 

    4.1 การให้ทุนการศึกษา 
    4.2 การให้ทุนโครงการอาหารกลางวัน 

    4.3 การจัดหางานพิเศษในเวลา 
    4.4 การจัดหางานพิเศษนอกเวลา 

    4.5 การเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

    

 

ตอนที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานแนะแนว 

 2.1 ท่านมีความเห็นว่ากิจกรรมใดที่ควรยกเลิก พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล................................. 
................................................................................................................................................................ ... 
 2.2 ท่านมีความเห็นว่ากิจกรรมใดที่ควรให้บริการแก่นักเรียนมากข้ึน..................................... 
...................................................................................................................................................... ............. 
 2.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ................................................................................................. ............ 
................................................................................................................................................................... 
 



225 

  ตัวอย่างไปรษณียบัตรการติดตามผล 

 

ด้านหน้า 
 

 

ค าชี้แจง 
        โรงเรียนมีความสนใจในความเป็นไปของ
นักเรียนเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนศึกษาต่อหรือ
ท างานที่ใด และถ้านักเรียนต้องการให้โรงเรียน
ช่ วย เหลือใน เรื่องใดขอให้ แจ้ งหั วหน้ าฝ่ าย               
แนะแนวให้ทราบ  โดยกรอกข้อความหลั ง
ไปรษณียบัตร และส่งกลับคืนมาที่โรงเรียนทันที 
หวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดี 
         หน่วยแนะแนวโรงเรียน............................ 
 

 

 

เรียน 

       หัวหน้าฝ่ายแนะแนว 

       โรงเรียน..................................................  
       ถนน........................................................  
       อ าเภอ..................................................... 
       จังหวัด....................................................  
       รหัส........................................................  

 

ด้านหลัง 
                                                                                                      ช.4001 

   ข้าพเจ้าชื่อ....................................................นามสกุล...................................................... ................ 
   ส าเร็จจากโรงเรียนในปีการศึกษา................................. .................................................................... 
   ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................. ........................ 
   ข้าพเจ้าศึกษาต่อที่............................................................................................................................ 
            สายวิชาที่ศึกษา.............................................................................................................. ...... 
   ข้าพเจ้าประกอบอาชีพที่....................................................................................................... ........... 
            ต าแหน่ง.................................................อัตราเงินเดือน................................. ...................... 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................. .................. 
   สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือ.............................................. ................................................ 
   ......................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................... 
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  ตัวอย่างแบบสอบถามนายจ้าง/หัวหน้างาน 

 

ค าชี้แจง  ค าตอบของท่าน คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงบริการแนะแนวของ 
               โรงเรียนและเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพยิ่งข้ึน โปรดสละเวลาอันมีค่าของท่าน 

               ตอบค าถามข้างล่างนี้ 
 

ชื่อสถานที่ท างาน............................................................................................................. ........................... 
 ที่ตั้ง...................................................................................................................... ................... 
 โทรศัพท์........................................................................................... ....................................... 
 นักเรียนชื่อ....................................................นามสกุล...................................................... ...... 

 ความสามารถในการปฏิบัติงาน  □  ดี  □  พอใช้ □  ควรแก้ไข 

 ผลการปฏิบัติงาน □  ไม่เป็นที่พอใจ  เพราะ..................................................................  
     □  พอใจ   เพราะ...................................................................  

 ท่านมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างที่จะช่วยให้โรงเรียนเตรียมนักเรียนที่จะมาปฏิบัติงานกับท่านให้ 
 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น........................................................................................................ ....... 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................ 
 

        ลงชื่อ......................................................... 
        ต าแหน่ง.................................................... 
        วันที่..........................................................  
  

       ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง 
       ฝ่ายแนะแนว 

       โรงเรียน....................................................... 
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  ตัวอย่างแบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
 

วันที่.............. เดือน............................... พ.ศ. .................... 
  เริ่มเวลา................................... น. ถึงเวลา............................... น. 

      การใหค้ าปรึกษาครั้งท่ี................ 

1. ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน 

   ชื่อ-นามสกุล................................................................. (ชื่อจริงหรือแฝง ตามความเหมาะสม) และ  

   ต้องเก็บเป็นความลับ 

   เพศ (     )  ชาย   (      )  หญิง 
   อายุ............................ ปี   ศึกษาอยู่ในชั้น.............................................................  

2. สาเหตุ/ความต้องการที่มาขอรับค าปรึกษา......................................................................................... .. 
   .................................................................................................................................................. ............ 
   .............................................................................................................................................................. 

3. ปัญหาที่พบ................................................................................................................... ....................... 
   ..............................................................................................................................................................  
   .............................................................................................................................................................. 

4. ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว............................................................................................... ....... 
   .............................................................................................................................................................. 
   .............................................................................................................................................................. 

5. แนวทางการให้ความช่วยเหลือ............................................................................................................. 
   .............................................................................................................................................................. 
   .............................................................................................................................................................. 

6. การนัดหมายครั้งต่อไป (ถ้ามี) .............................................................. ................................................ 

       ลงชื่อ ....................................................................  
               (.................................................................)  
             ผู้ให้ค าปรึกษา 
หมายเหตุ.................................................................................................................................. ................. 
...................................................................................................................................................................  
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  ตัวอย่างแบบบันทึกการติดตามผลการให้ค าปรึกษา (ฉบับครูแนะแนว) 

 

นักเรียนชื่อ-สกุล............................................................................ ชั้น........................ เลขที่......... ............ 
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ..................................... 
โทรศัพท์ ............................................................................ .......................................................................  
ผู้ปกครองชื่อ................................................................................................................ .............................. 
โทรศัพท์ที่ท างาน....................................................... โทรศัพท์ที่บ้าน.......................................................  
 

วัน เดือน ปี / 
จ านวนครั้ง  

เรื่องท่ี          
ติดตามดูแล 

วิธีการ           
ติดตามดูแล 

ผลการติดตาม ชื่อผู้ติดตามดูแล 

ครั้งที่ 1 

 

 

 

    

ครัง้ที่ 2 

 

 

 

    

ครั้งที่ 3 

 

 

 

    

ครั้งที่ 4 

 

 

 

    

 

สรุปผลการติดตาม................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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  ตัวอย่างแบบบันทึกปริมาณของผู้มาขอรับค าปรึกษา (ฉบับครูแนะแนว) 

 

วัน/เดือน/ปี ชือ่-สกุลนักเรียน ปัญหา 
แนวทาง/วิธีการ
ช่วยเหลือแก้ไข 

หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

สรุปปริมาณของผู้มาขอรับค าปรึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
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  ตัวอย่างแบบบันทึกผลการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
นักเรียน (ฉบับครูแนะแนว) 

 

นักเรียนชื่อ-สกุล............................................................................ ชั้น........................ เลขที่......... ............ 

ลักษณะของปัญหา □ การเรียน        □ การปรับตัว      □ บุคลิกภาพ     □ พฤติกรรม 

   □ อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................  
 

วัน/เดือน/ปี ผู้เกี่ยวข้อง แนวทาง/วิธีการช่วยเหลือแก้ไข หมายเหตุ 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

       ผู้บันทึก..................................................................  
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ขอบข่ายของบรกิารติดตามผล 

 

 บริการติดตามผล เป็นบริการที่ต้องการให้ครอบคลุมบริการทั้ง 4 ด้านที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ 
ดังมีรายละเอียดของแต่ละบริการ ดังนี้ 
 1. บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นการติดตามผลผู้เรียนที่เลื่อน
ไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้น เช่น จากมัธยมศึกษาตอนต้นไปสู่มัธยมศึกษาตอนปลาย จากประถมศึกษาขึ้นสู่
มัธยมศึกษา เป็นต้น เพ่ือจะได้ศึกษาพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ในเชิงปฏิบัติ การส่งต่อข้อมูล
รายบุคคลของผู้เรียนจะท าภายใต้ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยครูที่ปรึกษาของผู้เรียนในระดับชั้น
ที่ต่ ากว่าจะส่งมอบแฟ้มข้อมูลผู้เรียน (แฟ้มระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน) ให้ครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่
สูงขึ้น ก่อนปีการศึกษาถัดไป 

 2. บริการสนเทศ ภายหลังการให้ข้อสนเทศแก่ผู้เรียนแล้ว ควรมีการติดตามผลว่าผู้เรียน
ได้รับข่าวสารโดยทั่วกันหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคในการสื่อสาร หรือจ าเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร
หรือไม่ ข้อมูลทันต่อเหตุการณ์หรือไม่ ข้อมูลบางอย่างมีก าหนดระยะเวลาในการท างาน เช่น การส่ ง
ทุนการศึกษา โควตาการศึกษาต่อ เป็นต้น และติดตามผลว่าได้ด าเนินการลุล่วงตามเวลาที่ก าหนด
หรือไม ่

 3. บริการให้ค าปรึกษา เป็นงานที่ละเอียดอ่อนและจ าเป็นต้องมีการติดตามผลอย่างยิ่ง 
เพราะครูแนะแนวต้องติดตามพัฒนาการของผู้รับค าปรึกษา โดยจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาของแต่ละ
บุคคลแล้วแต่ละกรณี โดยปกติแล้วการให้ค าปรึกษาในทุกกรณีต้องมีการติดตามผล เพ่ือตรวจสอบ          
ผลการให้ค าปรึกษาว่า ผู้เรียนที่มารับบริการมีพัฒนาการเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ ส่วนมากการให้
ค าปรึกษาจ าเป็นต้องท าหลายครั้งเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ สร้างความ
เข้มแข็งในการด าเนินชีวิต และสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างเป็นสุข 

     การติดตามผลการให้ค าปรึกษา ต้องพิจารณาว่าผู้เรียนได้ท าตามข้อตกลงในการให้
ค าปรึกษาหรือไม่ ได้ผลเป็นอย่างไร ครูแนะแนวสามารถติดตามผลจากผู้ขอรับค าปรึกษาโดยตรง หรือ
จากบุคคลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพ่ือนร่วมชั้น ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ในกรณีที่เป็นการให้
ค าปรึกษาโดยผู้เรียนที่ครูท่านอ่ืนส่งมา ครูแนะแนวควรรายงานความคืบหน้าให้ครูท่านนั้นทราบ เพ่ือ
ร่วมกันดูแลช่วยเหลือต่อไป 

 4. บริการจัดวางตัวบุคคล เป็นบริการที่จัดโอกาสหรือส่งเสริมให้เรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ตามความต้องการ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด เพ่ือพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพทั้งด้าน
การศึกษา การประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ดังนี้   
     4.1 ด้านการศึกษา ในเรื่องการศึกษาต่อ ครูแนะแนวต้องติดตามผลผู้เรียนที่จบหลักสูตร
เกี่ยวกับสถาบันที่ไปศึกษาต่อ การท างาน ฯลฯ เพ่ือเป็นสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ต่อไป ส่วนในบริการทุนการศึกษา จ าเป็นต้องติดตามผลผู้เรียนที่ได้รับทุนว่า หลังจากที่ได้รับทุนไปแล้ว 
ได้น าเงินไปใช้เพ่ือการเรียนหรือไม่ ทั้งยังต้องติดตามผลการเรียน และความประพฤติของผู้เรียนที่ได้รับ
ทุน ว่าเหมาะสมในการรับทุนครั้งต่อไปหรือไม่ เมื่อติดตามผลแล้ว ต้องแจ้งให้ผู้มอบทุนทราบเป็นราย
กรณีไป 

     4.2 ด้านอาชีพ ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับการหางานพิเศษให้ผู้เรียน เช่น การส่ง
ผู้เรียนไปท างานในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม โดยแต่ละงานต้องการผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
ต่างกันไป ก่อนที่จะส่งผู้เรียนไปท างาน ครูแนะแนวต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้เรียน รวมทั้งให้ผู้ปกครอง
ของผู้เรียนรับทราบและยอมรับ หลังจากส่งผู้เรียนไปท างานแล้วจะต้องติดตามผล ทั้งจากตัวผู้เรียนและ
ผู้จ้างงาน ว่ามีอุปสรรคใดหรือไม่ ได้ค่าตอบแทนตามที่แจ้งไว้หรือไม่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ประสานงานในปีต่อไป 

     4.3 ด้านส่วนตัวและสังคม เป็นการติดตามผลการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองดีขึ้น เกิดทักษะทางสังคม สามารถวางตัวในสังคมไทยได้อย่า ง
ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ ว่าเมื่อผู้เรียนได้รับบริการไปแล้วเกิดผลอย่างไรบ้าง 
 

 จากการด าเนินงานทั้ง 5 บริการของงานแนะแนว ซึ่งประกอบด้วย บริการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และ
บริการติดตามผล สามารถสรุปเป็นตารางแสดงแนวทางการด าเนินงานจัดบริการแนะแนว ดังนี้ 
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ตารางที่ 6.2 สรุปแนวทางการด าเนินงานการจัดบริการแนะแนว 

 

บริการแนะแนว/ 
ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบการ

พิจารณา 

1. บริการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

มีแนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
    1.1 จัดหา และใช้
เครื่องมือในการรู้จัก
และเข้าใจผู้เรียนที่
หลากหลาย จัดเป็น
หมวดหมู่ และสามารถ
ใช้ได้จริง 

การใช้เครื่องมือต่างๆ 
ในการศึกษา และ
รวบรวมข้อมูลผู้เรียน 

1. เครื่องมือทาง
จิตวิทยาที่ไม่ใช่
แบบทดสอบ           
(non-test) 
- แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 

- การเขียน 

  อัตชีวประวัติ 
- การเขียนบันทึก 

  ประจ าวันและอนุทิน 

- สังคมมิติและใครเอ่ย 

- แบบเยี่ยมบ้าน 

- การศึกษารายกรณี 
- แบบส ารวจ 

  พหุปัญญา 

- แบบบันทึกพฤติกรรม 

- แบบบันทึกสุขภาพ 

- แบบส ารวจบุคลิกภาพ 

- ระเบียนสะสม 

- แบบบันทึกข้อมูล 

  ผู้เรียนเพื่อการศึกษา 

  ต่อและอาชีพ 

          ฯลฯ 

บันทึกร่องรอยการใช้
เครื่องมือต่างๆ 
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บริการแนะแนว/ 
ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบการ

พิจารณา 

  2. เครื่องมือทาง
จิตวิทยาที่เป็น
แบบทดสอบ (test)  
- แบบส ารวจความ 

  สนใจในอาชีพ (SDS)  
- แบบประเมิน SDQ 

- แบบประเมินความ 

  ฉลาดทางอารมณ์ (EQ)    
- แบบคัดกรองซึมเศร้า 

  ในวัยรุ่น 

- แบบคัดกรองปัญหา 

  ยาเสพติด 

- แบบคัดกรองผู้เรียน 

  รายบุคคล 

- แบบประเมิน 

  พฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น 

- แบบประเมินความ 

  เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 

- แบบส ารวจค่านิยม 

- แบบทดสอบ VISA 

- แบบประเมินความสุข 

- แบบประเมิน 

  ความเครียด 

- แบบทดสอบบุคลิกภาพ 

- แบบทดสอบ 

  ความสามารถ/ความ 

  สนใจ 

            ฯลฯ 
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บริการแนะ
แนว/ 

ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ 
หลักฐาน

ประกอบการ
พิจารณา 

    1.2 

รวบรวม
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันด้วย
วิธีการ
หลากหลาย 

มีการ
รวบรวม
ข้อมูลผู้เรียน
ที่เป็น
ปัจจุบันและ
เป็นระบบ 

แบบบันทึกข้อมูลที่ชัดเจน เข้าใจง่ายและเป็น
ปัจจุบัน 

ข้อมูลผู้เรียน 

    1.3 
วิเคราะห์ 
และ
สังเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือ
การรู้จัก
ผู้เรียนที่
เหมาะสม 

มีการจัด
กระท า 
(วิเคราะห์/
สังเคราะห์) 
ข้อมูลอย่าง
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ลักษณะของ
ผู้เรียนแต่ละ
คน 

วิธี/สูตรที่ใช้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ บันทึกผลการ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์
ข้อมูลผู้เรียน 

    1.4 น า
ข้อมูลที่ได้มา
รวบรวมเก็บ
ไว้อย่างเป็น
ระบบ สะดวก
ต่อการ
น ามาใช้ 

มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

- แฟ้มข้อมูล 

- ระบบ IT 

- ข้อมูลของ
ผู้เรียนที่เป็น
หมวดหมู่ 
- ข้อมูล
ภาพรวมของ
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

    1.5 น า
ข้อมูลไปใช้
แบบบูรณา
การ 

ให้ผู้เรียนน า
ข้อมูลไปใช้
พัฒนาตนเอง 
และครู

แบบบันทึกการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน หรือช่วยเหลือผู้เรียน 

ร่องรอย 
หลักฐานที่
แสดงถึงการน า
ข้อมูลไปใช้
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น าไปใช้เพ่ือ
พัฒนา
ช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียน
รู้จักและเข้าใจ
ตนเองในด้าน
ต่างๆ และครู
น าไปใช้ เพื่อ
พัฒนา
ช่วยเหลือ
ผู้เรียน เช่น 
แบบบันทึกการ
วางแผนศึกษา
ต่อ เอกสาร
การส่งต่อ
ผู้เรียน เป็นต้น 

 

 

 
 

บริการแนะแนว/ ขั้นตอน 
แนวทางการประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เครื่อง
มือ 

หลักฐา
น

ประกอ
บการ

พิจารณ
า 

2. บริการสนเทศ 

    2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา และแลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศ
ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปวางแผน
และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

มีการ
สนับส
นุน 
ส่งเสริม
ให้
ผู้เรียน
แสวงห
า และ

รูปแบ
บ/
วิธีการ
/
กิจกรร
มใน
การ
ส่งเสริ

ร่องรอย 
หลักฐา
นที่
แสดงถึง
การ
สนับสนุ
น 
ส่งเสริม
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แลกเป
ลี่ยน
ข้อมูล 
สารสน
เทศ
ด้าน
การศึก
ษา 
อาชีพ 
ส่วนตัว
และ
สังคม 
เพ่ือให้
ผู้เรียน
น าไป
วางแผ
นและ
ตัดสินใ
จได้
อย่าง
เหมาะ
สม 

มให้
ผู้เรียน
แสวงห
าข้อมูล
สารสน
เทศใน
ด้าน
ต่างๆ 

ให้
ผู้เรียน
แสวงหา 
และ
แลกเปลี่
ยน
ข้อมูล
สารสนเ
ทศด้าน
การศึกษ
า อาชีพ 
ส่วนตัว
และ
สังคม 

เช่น ใบ
งาน 
ผลงาน
ผู้เรียน 
เป็นต้น 

    2.2 รวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุม ทันสมัย เป็นประโยชน์ และตรง
ความสนใจของผู้เรียน 

มีการ
รวบรว
มข้อมูล
ที่
ครอบค
ลุม 
ทันสมัย 
เป็น
ประโย

รูปแบ
บ/
วิธีการ
รวบรว
ม
ข้อมูล
ที่
ครอบ
คลุม 

ร่องรอย 
หลักฐา
นที่
แสดงถึง
การ
รวบรวม
ข้อมูลที่
ครอบค
ลุม 
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ชน์ 
และ
ตรง
ความ
สนใจ
ของ
ผู้เรียน 

ทันสมั
ย เป็น
ประโย
ชน์ 
และ
ตรง
ความ
สนใจ
ของ
ผู้เรียน 

ทันสมัย 
เป็น
ระบบ 
เช่น 
แฟ้ม 
ศูนย์
สนเทศ 
เอกสาร 
เป็นต้น 

    2.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ เช่น แฟ้มข้อมูล ระบบ IT 

มีข้อมูล
ที่เป็น
หมวดห
มู ่

วิธีการ
วิเครา
ะห์และ
สังเคร
าะห์
ข้อมูล
ให้เป็น
ระบบ 

ร่องรอย 
หลักฐา
นที่
แสดง
หมวดห
มู่ของ
ข้อมูล
ต่างๆ 
เช่น 
แฟ้มข้อ
มูลต่างๆ 
ศูนย์
สนเทศ 
ระบบ 
IT 

    2.4 การน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ศูนย์ข้อมูล 
แผ่นพับ เสียงตามสาย นิทรรศการ ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ การจัด
กิจกรรม 

มีการ
น าเสน
อข้อมูล
ด้วยวิธี
ที่
หลากห

รูปแบ
บ/
วิธีการ
/
กิจกรร
มต่างๆ 

- 
ร่องรอย
บันทึก
การจัด
กิจกรรม
ต่างๆ  
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ลาย ในการ
น าเสน
อ
ข้อมูล 

- 
เอกสาร
สรุป 
ประเมิน
และ
รายงาน
ผลการ
จัดบริกา
รแนะ
แนว 
กานจัด
กิจกรรม
ต่างๆ 

 
 

บริการแนะแนว/ 
ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบการ

พิจารณา 

แนะแนวในชั้นเรียน 
การใช้ประโยชน์จาก 
social network ฯลฯ 

  - หลักฐานเชิงประจักษ์ 
เช่น เอกสาร ป้าย
นิเทศ ศูนย์สนเทศ 

    2.5 การติดตาม
ประเมินผลบริการ
สนเทศและรายงานผล 

มีการติดตาม 
ประเมินผล และ
รายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 

- แบบส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

- แบบบันทึกการใช้
บริการ 

- แบบติดตาม 
ประเมินผล และ 
รายงานผล 

- หลักฐาน ร่องรอย
การใช้บริการ 

- เอกสาร รายงาน 
สรุปประเมินผลการ
ให้บริการสนเทศ 

- เอกสารสรุปผล
ส ารวจความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะ 

3. บริการให้
ค าปรึกษา 

    3.1 ให้ค าปรึกษา

ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มารับค า
ปรึกษา 

แบบบันทึกการให้
ค าปรึกษา 

- แบบบันทึกการให้
ค าปรึกษา 

- แบบสรุปผลการ
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แก่ผู้เรียน (การศึกษา 
อาชีพ ส่วนตัวและ
สังคม) ทั้งรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม 

ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียน ฯลฯ 

    3.2 เป็นที่ปรึกษา
แก่ผู้เกี่ยวข้องในการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- แบบประเมินความ       
พึงพอใจ 

- แบบบันทึกการ
ให้บริการ 

- แบบบันทึกปริมาณ      
ผู้มาขอรับบริการ 

- ข้อมูลผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ 

    3.3 ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้อง
ในการช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหาของผู้เรียน 
(เครือข่าย) เช่น จัด
สภาพแวดล้อมให้ 

มีการประสานความ
ร่วมมือผู้เกี่ยวข้องใน
การช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสม 

- แบบประเมินความ     
พึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง 
- แบบบันทึกการ
ประสานความร่วมมือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- ร่องรอยหลักฐานที่
แสดงถึงการประสาน
ต่อ เช่น บันทึก
ข้อความ แบบส่งต่อ
บันทึกการประชุม 

 
 

บริการแนะแนว/ 
ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบการ

พิจารณา 

เหมาะสม จัดเพ่ือนที่
ปรึกษา เป็นต้น 

  - แบบบันทึกผลการ
ประเมินกจิกรรม 

    3.4 การติดตาม 
ประเมินผลบริการให้
ค าปรึกษาและรายงาน
ผล 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- แบบบันทึกการให้
ค าปรึกษา 

- แบบสรุปผลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

- แบบส ารวจความ      
พึงพอใจ 

- สรุปรายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ 

- สรุปรายงานการ
ติดตามผลการให้
ค าปรึกษา 

4. บริการจัดวางตัว
บุคคล 

    บริการจัดวางตัว
บุคคลเป็นบริการ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้
สามารถด าเนินตาม

- จ านวนผู้เรียนที่รับ
บริการต่างๆ  
- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- พัฒนาการของผู้ที่
รับบริการ 

- แบบคัดกรองผู้เรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียน 

- คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- แบบทดสอบความถนัด 

- แบบบันทึกการเลือก

- เอกสารบันทึก/ติดต่อ
กับฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- ท าเนียบ
ทุนการศึกษา 
- ระเบียนสะสมของ
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แผนหรือโครงการที่ตน
ได้เลือกและตัดสินไว้ 
    4.1 วางแนวทางใน
การจัดวางตัวบุคคล
ด้านการศึกษา อาชีพ 
ส่วนตัวและสังคมให้แก่
ผู้เรียน ดังนี้ 
         4.1.1 การจัด
วางตัวด้านการศึกษา 
- การเลือกวิชาเรียน
และแผนการเรียน 

- การรับบริการใน
โครงการพิเศษ 

- การจัดเข้าชั้นเรียน   

- ผู้เรียนสามารถ
เลือกศึกษาต่อ/
ประกอบอาชีพได้
เหมาะสมสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของ
ตนเอง 

วิชาเรียน/แผนการเรียน 

- แบบทดสอบความ
สนใจเพ่ือบอกทิศทาง
อาชีพ 

- แบบส ารวจกิจนิสัยใน
การเรียน 

- แบบส ารวจการรู้จัก
ตนเอง (การ
วางเป้าหมายชีวิต) 
- แบบบันทึกการเลือก
คณะ/สาขาวิชา เพื่อศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา 
- แบบส ารวจความสนใจ
ในอาชีพ SDS ฯลฯ 

ผู้เรียน 

- สรุปรายงานการ
ติดตามผลการศึกษา
ต่อและอาชีพ 

- แฟ้มสะสมงานของ
ผู้เรียน 

- สรุปรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
            ฯลฯ 

 

บริการแนะแนว/ 
ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบการ

พิจารณา 

         4.1.2 การจัด
วางตัวด้านการศึกษา
ต่อและอาชีพ 

- การเลือกอาชีพและ
สถานศึกษาต่อ 

- การฝึกประสบการณ์
อาชีพ 

- การท างานระหว่าง
เรียน 

 - แบบส ารวจค่านิยมใน
อาชีพ 

- แบบส ารวจวุฒิภาวะ
ทางอาชีพ 

- แบบส ารวจจุดเด่นของ
ตนเอง 
- แบบส ารวจบุคลิกภาพ 

 

         4.1.3 การจัด
วางตัวด้านส่วนตัวและ
สังคม 

- ทุนการศึกษา
ประเภทต่างๆ 

 - แบบค าร้องขอ
ทุนการศึกษา 

- แบบค าร้องขอทุน
อาหารกลางวัน 

- แบบค าร้องจัดที่พัก
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- การหาที่อยู่อาศัย 

- การใช้เวลาว่าง 
- การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ  
- การหารายได้พิเศษ 

- กองทุนให้กู้ยืม 

ระหว่างเรียน 

- ใบสมัครกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
- ใบสมัครเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการหา
รายได้ระหว่างเรียน 

    4.2 มีการติดตาม
ผลการให้บริการ 

- จ านวนผู้รับบริการ 

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- การพัฒนาของ
ผู้รับบริการ 

- แบบสัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 

- เอกสารบันทึกและ
ติดตามผลการให้บริการ
ต่างๆ 

 

 

 
 

บริการแนะแนว/ 
ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบการ

พิจารณา 

5. บริการติดตามผล 

    5.1 ติดตามผลตาม
ขอบข่ายการแนะแนว 
(ด้านการศึกษา อาชีพ 
ส่วนตัวและสังคม) 
   5.2 ติดตามผลงาน
บริการแนะแนว             
(5 บริการ) 
   5.3 ติดตามผลตาม
แผนด าเนินงานของ
งานแนะแนว 

   5.4 รวบรวมข้อมูล 
เรื่องราว และผลการ
ด าเนินการ 

- จ านวนผู้รับบริการ 

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- การพัฒนาของ
ผู้รับบริการ 

1. เครื่องมือที่ใช้ 
   1.1 แบบสังเกต 

   1.2 แบบสัมภาษณ์ 

        - สัมภาษณ์ตัว
ผู้เรียนเอง 
        - สัมภาษณ์
ครอบครัว เช่น พ่อ แม่ 
พ่ี น้อง ญาติ ผู้ปกครอง 
        - สัมภาษณ์
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เพ่ือน ครู บุคลากรใน
สถานศึกษา แพทย์ 
พยาบาล และชุมชน 
เป็นต้น 

- เอกสารร่องรอยการ
บันทึกการสังเกต 
สัมภาษณ์ และ
สอบถาม เพ่ือติดตาม
ผล 

- เอกสารและร่องรอย
การติดตามผล
การศึกษาและ
ประกอบอาชีพ เช่น 
ติดตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- เอกสาร สรุป 
ประเมิน รายงานผล 
การจัดบริการและ
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        5.4.1 รวบรวม
ข้อมูล เรื่องราวสถิติ
ของผู้เรียนที่จบ
การศึกษาไปแล้ว 

       5.4.2 ประเมิน 
ผลการจัดกิจกรรม
บริการแนะแนวต่างๆ 
ที่ด าเนินการไปแล้ว 

       5.4.3 ศึกษาข้อดี 
ข้อที่ควรพัฒนา ปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดข้ึนจาก
การด าเนินการ 

 

   1.3 แบบสอบถาม/
แบบส ารวจ 

   1.4 การติดต่อสื่อสาร
ด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์ social 

network เป็นต้น 

2. ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้
ติดตามผลในสถานศึกษา 

   2.1 แบบบันทึกผล
การเรียน ผลการท า
แบบทดสอบ ความถนัด 
ความสามารถและความ
สนใจในอาชีพ 
แบบทดสอบค่านิยม  

กิจกรรมโครงการต่างๆ  
- เอกสารรายงานผล
การด าเนินงานให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  
           ฯลฯ 

 

 

บริการแนะแนว/ 
ขั้นตอน 

แนวทางการประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เครื่องมือ 
หลักฐานประกอบการ

พิจารณา 

       5.4.4 เสนอแนะ
แนวทางการ
ด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 แบบทดสอบบุคลิกภาพ
กับอาชีพ และ
กระบวนการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ ใน
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

   2.2 แบบติดตามผล
การศึกษาต่อของผู้เรียน 
ม.3 และ ม.6 

   2.3 แบบประเมินผล
การจัดงาน/โครงการ
ของงานแนะแนว 

   2.4 แบบสรุปจ านวน
และประเภทของผู้เรียน
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ที่มารับค าปรึกษา 

   2.5 แบบประเมินผล
การจัดบริการแนะแนว 

   2.6 แบบสรุปจุดเด่น
จุดที่ต้องพัฒนา ปัญหา
อุปสรรคในการจัด
กิจกรรมแนะแนวและ
ข้อเสนอแนะ  

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของบริการติดตามผล 

 

 การบริการติดตามผลของงานแนะแนวจะมีความหมายต่อเมื่อสามารถสร้างประโยชน์ได้ดังนี้ 
 1. สามารถติดตามผลการบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการที่ให้บริการแก่ผู้เรียนเพ่ือพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการบริการแนะแนว 
 2. สามารถติดตามผู้เรียนที่มาใช้บริการทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มส่งเสริม กลุ่มป้องกัน และกลุ่ม
แก้ไขว่ามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาได้เหมาะสมสอดคล้องกับวุฒิภาวะ  
 3. สามารถเลือกกลุ่มผู้เรียนได้ตรงตามเป้าหมายและวางแผนบริหารและจัดกิจกรรมได้
เหมาะสม 

 4. สถานศึกษามีข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการในการใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตร กิจกรรมเสริมศักยภาพ และพัฒนาการด้านต่างๆ ได้สอดคล้อง
กับความเป็นจริง 
 5. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในปัจจุบันให้มีความมั่นใจ  ต่อหลักสูตร ต่อสาขา และ
ภาคภูมิใจต่อสถาบัน  
 6. คณะกรรมการแนะแนวมีทิศทางในการช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนจบหลักสูตรตาม
เกณฑ์ของสถาบัน  
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 7. สถานศึกษาสามารถรู้จุดอ่อนจุดแข็งของการบริการแนะแนวในทุกระดับชั้น เพ่ือน ามา
ปรับแผนการปฏิบัติงานได้ทันสถานการณ์  
 8. สถานศึกษาสามารถจัดท าระบบฐานข้อมูล ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง
ทุกระดับชั้นตามข้อเท็จจริง 
 9. สถานศึกษามีข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลมาใช้ในการบริหารและพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป  
 10. บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการแนะแนวและ
สามารถน าผลที่ได้พัฒนาผู้เรียนต่อไป    
 

 

 

 

 

 

บทสรุป 

 

 บริการติดตามผล เป็นบริการที่จัดขึ้นเพ่ือศึกษาผลของการจัดบริการแนะแนวให้แก่
ผู้รับบริการทุกบริการ ว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่อย่างไร และมีคุณภาพอย่างไร โดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการให้บริการแนะแนวได้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริการได้มากข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว
และกระบวนการด าเนินงาน ซึ่งจะท าให้ทราบข้อดี ข้อที่ควรพัฒนา ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ลักษณะของการติดตามผล แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ การติดตามผลตามโอกาสที่อ านวยให้ และการ
ติดตามผลอย่างมีระบบ ส่วนประเภทของการติดตามผล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การติดตามผลงาน
แนะแนว และการติดตามผลเป็นรายบุคคล ซึ่งกลุ่มผู้เรียนที่ควรได้รับการติดตามผล ได้แก่ ผู้เรียนที่รับ
บริการแนะแนว ผู้เรียนที่ได้รับการศึกษารายกรณี และผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาไปแล้ว 
 ส าหรับการด าเนินการติดตามผลบริการแนะแนว สามารถใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA 
มาใช้กับการจัดบริการแนะแนวได้ ซึ่งประกอบด้วย วางแผนการให้บริการเพ่ือก าหนดปฏิทินกิจกรรม
ล่วงหน้าในการติดตามผล การลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ และการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ส่วนเทคนิคที่ใช้ในการติดตามผล เช่น การติดตามเป็นเอกสารถึงตัวบุคคล การติดต่อเป็น
การส่วนตัวโดยตรง และการติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ได้รับการติดตามผล โดยเครื่องมือที่
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ใช้ในการติดตามผลมีอยู่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ต่างๆ เช่น แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ แบบสอบถาม เป็นต้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามท้ายบท 

 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้  โดยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 

 1. จงอธิบายความหมายของบริการติดตามผล 

 2. บริการติดตามผลมีความส าคัญต่อผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างไร 

 3. สถานศึกษาจัดบริการติดตามผลด้วยจุดมุ่งหมายใด 

 4. จงอธิบายประเภทของการติดตามผล 

 5. หากท่านได้รับมอบหมายให้ติดตามผลผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา            
ปีที่ 6 ไปแล้ว ท่านจะมีหลักการด าเนินงานอย่างไร 

 6. จากค าตอบข้อ 5 ท่านจะเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลผู้เรียน
อย่างไร 
 7. วงจร PDCA เกี่ยวข้องกับบริการติดตามผลอย่างไร 

 8. อุปสรรคของการจัดบริการติดตามผลในสถานศึกษาคืออะไร 

 9. จากค าตอบข้อ 8 ขอให้ท่านเสนอแนะแนวทางแก้ไขอุปสรรคนั้น 

 10. ประโยชน์ของบริการติดตามผลที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษามีอะไรบ้าง 
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บทท่ี 7 

การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา 
 

 

 การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะท าให้การด าเนินงานแนะแนว               
มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จได้ เพราะงานแนะแนวเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่าย  
ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคลากรภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งตัวผู้เรียนซึ่งเป็นบุคคลส าคัญ
ของการแนะแนว ดังนั้น หลักการบริหารงานแนะแนวที่ส าคัญ คือ ผู้บริหารจะต้องเข้าใจขอบข่ายของ
งานแนะแนวเป็นอย่างดี มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจน บุคลากรที่จะรับผิดชอบงาน
แนะแนวควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การก าหนดจุดมุ่งหมายควรให้ครอบคลุมทั้งการป้องกัน
ปัญหา การแก้ปัญหา และการส่งเสริมพัฒนา การจัดบริการแนะแนวจะต้องให้ครอบคลุมทั้งด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม และมีการประชาสัมพันธ์งานแนะแนวที่ดีจะช่วยให้บุคลากร               
ทั้งภายในและภายนอกได้รับรู้และเข้าใจงานแนะแนวได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีผลต่อการได้รับความร่วมมือ
ในโอกาสต่างๆ อันจะส่งผลให้งานแนะแนวบรรลุความมุ่งหมายตามที่สถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
 

ความหมายของการบริหารงานแนะแนว 

 

 การบริหารงานแนะแนว หมายถึง การจัดการเพ่ือให้การจัดกิจกรรมแนะแนว การจัดบริการ
แนะแนว และการพัฒนาวิชาการแนะแนวด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน การบริหารงานแนะแนวยึดขอบข่ายการด ารงชีวิตด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม  
(คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555: 21) นอกจากนี้ยังหมายความว่า ความพยายามใน
การท างานและควบคุมการท างานแนะแนวของบุคคลให้บรรลุผลส าเร็จ รวมถึงการด าเนินงาน                
การรับผิดชอบหรือการปฏิบัติงานแนะแนวที่มีการช่วยเหลือและการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน   
แนะแนวรวมอยู่ด้วย ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักของการบริหารงานแนะแนวก็คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงาน หรือความส าเร็จนั่นเอง (นิภา พงศ์วิรัตน์, 2552: 163) 
 

ความส าคัญของการบริหารงานแนะแนว 

 

 การบริหารงานแนะแนวเป็นการจัดระบบงานแนะแนว คือ การวางระเบียบแบบแผนการ
ปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการท างาน มีข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือการเข้าใจในการท างาน การติดต่อสื่อสารและ
การประสานงานที่รวดเร็ว เรียบร้อย ทั้งในองค์การของงานแนะแนวเองและการประสานงานกับ
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องค์การภายนอก งานแนะแนวที่ขาดระบบการบริหารจะขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต่างคนต่างคิด 
ต่างคนต่างท า ท าให้เกิดความวุ่นวายและยุ่งยากในการประสานงาน ก่อให้เกิดงานซ้ าซ้อนหรือเกิดความ
ขัดแย้งในการท างานซึ่งเป็นผลเสียอย่างยิ่ง 
 การจัดระบบการบริหารงานแนะแนวช่วยให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ 
 1. เกิดความเข้าใจในทิศทางการท างานร่วมกัน เพราะมีนโยบายเป็นหลักในการท างาน 

 2. เกิดการกระจายงานแนะแนวและแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เกิดการท างาน         
แนะแนวเป็นทีม 

 3. เกิดการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่จ ากัดร่วมกัน เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และอาคาร
สถานที่ เป็นต้น 

 4. เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่คณะ ท าให้เกิดความสามัคคีและมีพลังในการท างาน
แนะแนว 

 5. สามารถติดตามตรวจสอบประเมินผลงานแนะแนว เพ่ือปรับปรุงแก้ไขวิธีการท างาน         
แนะแนวได้รวดเร็ว 

 6. เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแนะแนวร่วมกัน ท าให้งานแนะแนวก้าวหน้าได้
รวดเร็ว 

 7. เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานแนะแนวในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

หลักการบริหารงานแนะแนว 
 

   การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้งานแนะแนวลุล่วงไปด้วยดี
ฉะนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องวางโครงการเกี่ยวกับระบบบริหารหน่วยงานนี้อย่างรอบคอบ โดยมีหลักใน
การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา ดังนี้  
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและขอบข่ายของบริการ
แนะแนวเป็นอย่างดี และที่ส าคัญยิ่งคือจะต้องตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดตั้งบริการนี้ ใน
สถานศึกษา พร้อมที่จะสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ เวลาที่จะจัดกิจกรรม ก าลังคน ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2. บุคลากรทุกๆ ฝ่ายในสถานศึกษาจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของบริการแนะแนวใน
สถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่องานแนะแนว พร้อมที่จะให้ความร่วมมือตลอดเวลา ดังนั้น 
ในการริเริ่มโครงการแนะแนวจะต้องให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนรับรู้และร่วมในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานด้วย   
 3. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่มาร่วมรับผิดชอบงานแนะ
แนวไว้ชัดเจน 
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 4. จะต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายของบริการแนะแนวได้อย่างชัดเจน คือ ให้ครอบคลุมทั้ง
การป้องกันปัญหา การแก้ปัญหา และการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งมีนโยบายของงาน              
แนะแนวที่สอดคล้องกับนโยบายและปณิธานของสถานศึกษา 
 5. บริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ คือ บริการที่สนองความต้องการของผู้เรียน ฉะนั้น 
ก่อนจะวางโครงการจัดกิจกรรมใดๆ จะต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อบริการแนะแนว
เสียก่อน  
 6. บริการแนะแนวจะต้องจัดขึ้น เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนและทุกระดับชั้น   
 7. บริการแนะแนวจะต้องสามารถเชื่อมโยงและให้การสนับสนุนงานบริการด้านอ่ืนๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บริการด้านสุขภาพอนามัย ด้านหอพักและงานทะเบียน เป็นต้น 

 8. จะต้องมีการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาด าเนินการแนะแนว โดยเลือกจากบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนทั้งด้านความรู้  คือ ได้รับการฝึกอบรมโดยเฉพาะทางด้านการแนะแนวและ                   
การปรึกษา ตลอดจนมีประสบการณ์และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม    
 9. จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองได้รู้จัก 
เข้าใจ และทราบความเคลื่อนไหวของงานบริการแนะแนวในสถานศึกษา   
 10. มีการติดต่อประสานงานกับบุคลากรและสถาบันต่างๆ ที่เพ่ือขอความร่วมมือในการให้
ความช่วยเหลือผู้เรียนต่อไป   
 11. บริการแนะแนวของแต่ละสถานศึกษา ควรจะมีการก าหนดโครงสร้างโดยเฉพาะของ
ตนเอง เนื่องจากความแตกต่างในด้านความต้องการบริการแนะแนวของผู้เรียนแต่ละสถานศึกษา        
ความพร้อมของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์  
 12. จะต้องมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ ที่มีต่อบริการแนะแนวใน
สถานศึกษา และมีการประสานงานไม่ก้าวก่ายงานซึ่งกันและกัน  
 จากหลักการบริหารงานแนะแนวดังกล่าว จะเห็นได้ว่างานแนะแนวเป็นงานที่มีกระบวนการ
ท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงานและบุคคลอ่ืนๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายส าคัญในการป้องกัน ส่งเสริม แก้ไข  และช่วยเหลือผู้ เรียน              
ปัจจัยสำคัญที่จะท าให้การท างานแนะแนวสามารถประสานเชื่อมโยงกับงานอื่นๆ ในสถานศึกษาได้อย่าง
สอดคล้องกลมกลืน และช่วยให้การท างานแนะแนวประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรม คือการก าหนด
ขอบข่ายงานแนะแนวให้ชัดเจนและท าความเข้าใจเนื้อแท้ในการท างานตามขอบข่าย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการงานแนะแนว ท าให้ครูแนะแนวมีทิศทางในการด าเนินงาน และ
สามารถประสานการท างานแนะแนวเข้ากับงานและบุคคลต่างๆ ในสถานศึกษาได้อย่างกลมกลืน            

โดยการกำหนดขอบข่ายของงานแนะแนวในปัจจุบันจ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ 
ศาสตร์ของการแนะแนว กรอบแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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พุทธศักราช 2551 รวมถึงนโยบายจุดเน้นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งงานแต่ละด้านมีภารกิจตามลักษณะงาน และมีความเชื่อมโยง เกี่ยวพันกันอย่าง
กลมกลืน ดังแสดงด้วยแผนผังต่อไปน ี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.1 แผนภูมแิสดงขอบข่ายงานแนะแนว 

ที่มา: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555: 16 

 

องค์ประกอบของการบริหารงานแนะแนว 

 

 การด าเนินงานแนะแนวควรค านึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานแนะแนว 

     1.1 โครงสร้างการบริหารงานแนะแนว ประกอบด้วย คณะกรรมการการแนะแนวที่มี
ผู้บริหารเป็นประธาน ครู ผู้เรียน และเครือข่าย ผู้รับผิดชอบควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านจิตวิทยาการ          
แนะแนว เป็นเลขานุการหรือผู้ประสานงาน 

บริการศกึษารวบรวมข้อมูล
ผู้เรียน 

บริการสนเทศ 

บริการจัดวางตัวบุคคล 

บริการติดตามผล 

บริการการให้ค าปรึกษา 
เชิงจิตวิทยา 

ขอบข่ายงานแนะแนว 

งานบริการแนะแนว งานจัดกิจกรรมแนะแนว งานประสานระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

ประสานเครือข่าย 

ผู้ปกครอง นักเรียน 

ประสาน ช่วยเหลือครูที่ปรึกษา               
ในการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ประสาน ชว่ยเหลือครูที่ปรึกษา 
ในการคดักรองผูเ้รียน 

ประสาน ชว่ยเหลือครูที่ปรึกษา 
ในการส่งเสริม/พัฒนาผู้เรียน 

ประสาน ชว่ยเหลือครูที่ปรึกษา  
ในการช่วยเหลือ/แก้ไขผู้เรียน 

กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา/รับการส่งต่อ 

ด้าน
การศึกษา 

ด้าน
อาชีพ 

ด้าน
ส่วนตัว

และสังคม 
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     1.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การด าเนินงานแนะแนวจ าเป็นต้องท างานเป็นคณะกรรมการ
แต่งตั้งคณะท างาน ควรค านึงถึงความรู้ความสามารถด้านจิตวิทยาการแนะแนว ความพร้อมทางจิตใจที่
จะท างานและความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม บุคลากรที่ควรมีส่วนร่วมในงานแนะแนว คือ           
คณะผู้บริหาร ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เรียน และควรได้รับการพัฒนาความรู้
ตามบทบาทหน้าที่เพ่ือให้การด าเนินงานแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การยกย่อง ชมเชย การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น 

     1.3 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน เช่น โต๊ะท างาน ตู้เอกสาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

     1.4 สถานที่มีห้องแนะแนวและห้องให้ค าปรึกษา รวมทั้งเครื่องมือ ระเบียนสะสม 
แบบทดสอบ แบบวัดต่างๆ เป็นต้น 

     1.5 งบประมาณ สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมงานแนะแนว ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 

     1.6 การประสานสัมพันธ์ การด าเนินงานแนะแนวต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคลากร
หลายฝ่าย เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหาร รวมทั้งครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา                  
ครูแนะแนว ผู้ปกครอง ชุมชนผู้เรียน และบุคลากรนอกสถานศึกษา ซึ่งครูแนะแนวจะต้องเป็นผู้ที่มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

     1.7 การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการแนะแนว เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก             
ที่ดี เรียนรู้ผ่านกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องพัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อม แหล่งการ
เรียนรู้ การสื่อสารกับผู้เรียนทั้งในระหว่างจัดกิจกรรมแนะแนวและนอกห้องเรียน เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างเจตคติ ค่านิยมที่ดีงามตลอดจน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน 

     1.8 เครือข่ายการแนะแนว เป็นการผสมผสานความรู้และประสบการณ์ของบุคคล                  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบของ
เครือข่ายนั้นๆ ให้การบริหารงานแนะแนว บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2. กระบวนการงานแนะแนว 

     2.1 การจัดกิจกรรมแนะแนว 

     2.2 การจัดบริการแนะแนว 5 บริการ 
     2.3 การส่งต่อผู้เรียน 

 3. ผลผลิตที่เกิดจากการบริหารงานแนะแนว เพ่ือให้การบริหารงานแนะแนวจากการจัด
กิจกรรมแนะแนว และการจัดบริการแนะแนว เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสอดดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของการแนะแนวและคุณภาพของผู้เรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด การบริหารงาน           
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แนะแนวสถานศึกษาสมควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนว การจัดบริการแนะแนว 
เพ่ือการประเมินผลและน าไปพัฒนาปรับปรุง 
 

ระบบการบริหารงานแนะแนว 

 

 จากองค์ประกอบของการบริหารงานแนะแนว จะเห็นได้ว่า การบริหารงานแนะแนวใน
สถานศึกษาจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรในฝ่ายต่างๆ และการด าเนินงานจะเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย        
องค์ประกอบย่อยๆ ที่สัมพันธ์กัน เพ่ือสู่เป้าหมายเดียวกัน (goal) ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ ด้านปัจจัย 
(input) ด้านกระบวนการ (process) ด้านผลผลิต (output) / ผลลัพธ์ (outcome) และมีการควบคุม 
(control) หรือติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการด าเนินงานหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานและ
คุณภาพของผลผลิตที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อีกท้ังส่งผลกรพทบ (impact) ที่ดีต่อส่วนรวมได้ด้วย 

 ระบบที่มีคุณภาพ กระบวนการด าเนินงานต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งมี
หลายรูปแบบ แต่ที่นิยมและสะดวกต่อการน าไปปฏิบัติ คือ ระบบคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง (deming 

cycle) ที่มีข้ันตอนการด าเนินงาน 4 ขัน้ตอน ได้แก่ PDCA ประกอบด้วย  
 1. การวางแผน (Plan) คือ การเตรียมการและวางแผนการด าเนินงานแนะแนว เป็นการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา ความต้องการของผู้เรียน เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ก าหนดแผนการปฏิบัติงานแนะแนว และค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ และคณะท างานแนะแนว 

 2. การปฏิบัติตามแผน (Do) คือ การด าเนินงานแนะแนวตามแผน เป็นการชี้แจง
วัตถุประสงค์ สร้างความตระหนัก และความเข้าใจกับบุคลากรผู้ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การแนะแนว
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้รวมทั้งการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 3. การก ากับติดตามและประเมินผล (Check) คือ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงานแนะแนวตามแผนปฏิบัติการ ควรมีการตรวจสอบ ทบทวนว่าสามารถ
ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนการบันทึกผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้า 
ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการปฏิบัติงาน การน าผลการตรวจสอบและการทบทวนผลมาจัดระบบข้อมูล 
วิเคราะห์ สรุปรายงานผล และประชาสัมพันธ์ 
 4. การน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางาน (Act) คือ การปรับปรุงและพัฒนา เป็นการ
น าผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมแนะแนว และการบริการแนะแนว 

 ดังมีรายละเอียดตามแผนภาพต่อไปนี้  
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ภาพที่ 7.2 แสดงระบบการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา 

ที่มา: สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย, 2557: 8 

• ผู้บริหาร 
• ครูแนะแนว 

• ครู/บุคลากรที ่
   เกี่ยวข้อง 
• นักเรียน 

• ผู้ปกครอง 
• ชุมชน 

• หน่วยงานรัฐ/  
   เอกชน 

• เอกสารการ 
   จัดกิจกรรม 

   แนะแนว 

• กิจกรรม/ 
   โครงการ 

• จัดกิจกรรม 

   แนะแนวตาม 

   หลักสูตรฯ 

• บริการ 
   แนะแนว 

• ประสาน 

   เครือข่ายการ 
   แนะแนว 

• จัดโครงการ/ 
   กิจกรรมที ่
   สนับสนุน 

   การแนะแนว 

   และระบบ 

   การดูแล   
   ช่วยเหลือ 

   ผู้เรียน 

 

• ผู้เรยีนรู้จัก 

  เข้าใจตนเอง  
  รักและเห็น 

  คุณค่าใน 

  ตนเอง 
• ผู้เรยีนสามารถ 

   ตัดสินใจ และ 

   วางแผนด้าน 

   การศึกษา  
   อาชีพ ส่วนตัว 

   และสังคม 

• ผู้เรยีนสามารถ 

   ปรับตัวได้อย่าง 
   เหมาะสม และ 

   อยู่ร่วมกับผู้อื่น 

   ได้อย่างม ี

   ความสุข  
   ปฏิบัติตนเป็น 

   ประโยชน์ต่อ 

   สังคม 

• ผู้เรยีนม ี

   ผลสัมฤทธ์ิ 

   สูงขึ้น 

• ผู้เรยีนปฏิบตั ิ

   ตนตาม 

   ระเบียบของ 
   สถานศึกษา 
• ลดการตั้งครรภ ์

   ระหว่างเรียน 

• ลดปญัหา 
   ทะเลาะวิวาท 

• ลดการออก 

   กลางคัน 

 

Input Process Output Outcome 

Feedback 

คุณภาพของผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข 

Act 

Plan 

Do 

Check Process 
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แนวทางการบริหารงานแนะแนว 
 

 การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา มีแนวทางปฏิบัติซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี ้
 1. ก าหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติงานแนะแนวให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย 

     1.1 การรับนโยบายจากหน่วยงานหลักมาพิจารณาเป็นหลักในการวางขอบเขตนโยบาย
ของงานแนะแนว 

     1.2 ส ารวจสภาพปัจจุบันและปัญหาของหน่วยงาน พิจารณาดูข้อจ ากัดของทรัพยากร 
หาความเป็นไปได้ของการท างานแนะแนว 

     1.3 พิจารณาสภาพเศรษฐกิจและสังคมว่าเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานแนะแนวตาม
นโยบายได้มากน้อยเพียงใด 

     1.4 พิจารณาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และปัญหาของการท างานแนะแนวตามนโยบายนั้น
แล้วเตรียมหาทางแก้ไข 

     1.5 มองแนวโน้มอนาคตของงานแนะแนวในระยะใกล้และระยะไกล ดูแล ผลักดันที่จะ
เกิดข้ึน เพ่ือเตรียมการปฏิบัติงานแนะแนวให้สอดคล้องกับแนวโน้มนั้นๆ 

 2. ก าหนดปัญหาความต้องการและแนวทางพัฒนางานแนะแนว 

     2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายและหลักการ ทฤษฎีหรือหลักวิชาแนะแนวกับสภาพ
ปัจจุบันในเรื่องนั้น 

     2.2 ถ้าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบไม่ตรงกัน ไม่สอดคล้องกัน ก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข 

     2.3 ถ้าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตรงกัน สอดคล้องกันก็ไม่มีปัญหา สมควรที่จะ
พัฒนางานแนะแนว คือ ท าให้ดีขึ้น ท าให้มากข้ึน ท าให้มีอะไรใหม่ขึ้นในงานแนะแนว 

 3. การก าหนดแผนงานแนะแนว 

    3.1 ก าหนดกรอบของแผนงานโครงการและกิจกรรมแนะแนว 

    3.2 ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานบุคลากรแนะแนว 

    3.3 ก าหนดอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในงานแนะแนว 

    3.4 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานแนะแนว 

    3.5 ก าหนดงบประมาณท่ีใช้จ่ายในงานแนะแนว 

    3.6 ก าหนดการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามและประเมินผลงานแนะแนว 

 4. การก าหนดโครงสร้างการบริหารงานตามแผนงานแนะแนว 

     4.1 โครงสร้างการบริหารงานและคณะกรรมการแนะแนว 

     4.2 การจัดระบบการท างานของบุคลากรแนะแนว 

     4.3 การชี้น านโยบายและแนวทางปฏิบัติงานแนะแนว 

     4.4 การมอบหมายและกระจายงานแนะแนว 
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 5. การประสานงาน เร่งรัด ก ากับดูแล นิเทศ และติดตามงานแนะแนว 

     5.1 การประสานงาน ประสานแผน ประสานประโยชน์ และประสานทรัพยากร เช่น คน 
เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และวัน เวลา จัดงานในการแนะแนว 

     5.2 การเร่งรัด ควบคุม ก ากับดูแล ติดตามการท างานแนะแนวของบุคลากร 

     5.3 การนิเทศช่วยเหลือให้ขวัญและก าลังใจ 

     5.4 การยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานแนะแนวที่ดีเด่น 

     5.5 การน าชมผลงาน ทัศนศึกษา พัฒนาบุคลากรแนะแนว 

     5.6 การรายงานและเสนอผลงานแนะแนวต่อชุมชน 

 6. การประเมินผลงานแนะแนว มี 3 ลักษณะ 

     6.1 ประเมินผลก่อนการท างานแนะแนว 

     6.2 ประเมินผลขณะปฏิบัติงานแนะแนว 

     6.3 ประเมินผลหลังการปฏิบัติงานแนะแนว 

     น าผลจากการประเมินทั้งสามลักษณะนี้มาเปรียบเทียบกัน หาข้อบกพร่องเพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงในโอกาสต่อไป 

 7. การรายงานผลการท างานแนะแนว 

     7.1 รายงานผลเป็นระยะๆ ขณะปฏิบัติงานแนะแนว 

     7.2 รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการแนะแนวแล้ว 

 8. การประชาสัมพันธ์ 
     8.1 การประชาสัมพันธ์งานแนะแนว ในลักษณะเอกสารแผ่นพับ หนังสือวารสาร จุลสาร 

     8.2 ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวในรูปสื่อ สไลด์ เทป วีดิทัศน์ วิทยุเสียงตามสาย 

     8.3 ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวในรูปจัดนิทรรศการ โฆษณาและการแสดงต่างๆ เช่น 
แสดงบนเวที บรรยาย อภิปราย และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เป็นต้น 

 

บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว 

 

 การด าเนินงานและการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่ง   
โดยเฉพาะ แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ร่วมกันในการท างาน 
ถ้าหากปราศจากความร่วมมือของแต่ละฝ่ายแล้ว บริการแนะแนวในสถานศึกษาย่อมจะไม่ประสบ
ความส าเร็จ ดังนั้น การท างานแนะแนวจึงถือว่าเป็นการท างานเป็นทีม (team work) จากบุคคล              
ทุกๆ ฝ่าย ทั้งที่เป็นบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน 
ผู้ เรียน คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ บรรณารักษ์ พยาบาล นักการภารโรง และบุคลากรภายนอก



254 

สถานศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน แพทย์ นักจิตวิทยา จิตแพทย์  นักสังคมสงเคราะห์               
นักกฎหมาย ต ารวจ เป็นต้น โดยที่แต่ละบุคคลจะมีส่วนร่วมรับภาระหน้าที่ต่างๆ กัน ในที่นี้จะขอ
น าเสนอเฉพาะบุคคลที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่องานแนะแนวในสถานศึกษาอย่างมาก ซึ่งสรุปเป็นตาราง
ดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง 7.1 แสดงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา 

 

เครือข่ายการแนะแนว บทบาทหน้าที่ 
1. ผู้บริหาร 
    ผู้บริหารเป็นบุคคลส าคัญท่ีมีผลต่อ
การด าเนินงานแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการ
เป็นผู้น าในการก าหนดทิศทาง และ
สนับสนุนการท างานแนะแนว 

1) ก าหนดระบบงานและจัดโครงสร้างการบริหารงาน แนะ
แนวของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

2) สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการใช้
กระบวนการแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

3) ส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติม 

4) คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 

5) ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงาน
แนะแนวอย่างเป็นระบบ 

6) มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น แก้ไข สร้าง
ขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ต่างๆ 

7) ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู  
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย 

2. ครูแนะแนว 

    ครูแนะแนวเป็นบุคลากรหลักใน
การด าเนินงานแนะแนว เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตาม
เป้าหมายของกิจกรรมแนะแนวตาม
หลักสูตรการศึกษา 

1) เป็นคณะท างานแนะแนว มีหน้าที่จัดกิจกรรมแนะแนว 
จัดบริการแนะแนว ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุน
ให้งานแนะแนวบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติการให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการแนะแนวต่อ
คณะกรรมการแนะแนว 

2) เป็นที่ปรึกษา (supervisor) แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง          
ทุกคนในการให้ความรู้ เทคนิคกระบวนการแนะแนวตาม
หลักจิตวิทยาและการแนะแนว 

3) สนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียน
สามารถใช้กระบวนการแนะแนวในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง เช่น 
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เครือข่ายการแนะแนว บทบาทหน้าที่ 
    - การจัดประชุมอบรมให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง และ 

     ผู้เกี่ยวข้องในการรู้จัก และเข้าใจผู้เรียนด้วยวิธีการ 

     ต่างๆ เช่น การใช้ระเบียนสะสม การใช้แบบทดสอบ  
     การสังเกต เทคนิคการสัมภาษณ์ เทคนิคการ            
     เยี่ยมบ้าน เป็นต้น รวมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจ 

     เกี่ยวกับธรรมชาติ ลักษณะปัญหาของผู้เรียนแต่ละวัย 

   - เสนอแนะแนวทางจัดกิจกรรมโฮมรูม และบริการ 

     แนะแนวให้แก่ครูที่ปรึกษา เป็นต้น 

4) เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มาข้อรับ
บริการทั่วไป 

5) สนับสนุนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดย
ประสานความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและรับผู้เรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ
เป็นพิเศษจากครูที่ปรึกษา 

6) เป็นผู้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

3. ครูที่ปรึกษา 

    ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้เรียน
และเป็นบุคคลส าคัญในการดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

1) รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท าข้อมูล
เป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน 

2) คัดกรอง จ าแนกกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มพิเศษ 
และประสานข้อมูลกับครูแนะแนว 

3) ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 

4) ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การแนะแนว 

5) ติดตามผลการส่งเสริมพัฒนา และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 
6) ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมมือกันในการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 

7) มีส่วนร่วมในการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา 
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เครือข่ายการแนะแนว บทบาทหน้าที่ 
4. ครูผู้สอน 

    ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 

1) ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นในรายวิชาที่สอน ในด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

2) ใช้ข้อมูลเพื่อการรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ออกแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

3) หมั่นสังเกต และเอาใจใส่ผู้เรียน และประสานความ
ร่วมมือกับครูที่ปรึกษา และครูแนะแนว 

4) มีส่วนร่วมในการด าเนินงานแนะแนวของสถานศึกษา
ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 

5. ผู้เรียน 

    ผู้เรียนเป็นผู้รับการแนะแนวและ
สามารถเป็นผู้ให้บริการแนะแนว ที่มี
ความเข้าใจ ความต้องการของเพื่อน
ผู้เรียนวัยเดียวกันได้เป็นอย่างดี 

1) มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนางานแนะ
แนวของสถานศึกษา 

2) ร่วมท างานกับครูแนะแนวตามศักยภาพ เช่น การเป็น
เพ่ือนทีป่รึกษา (youth counselor) การจัดกิจกรรม 
แนะแนว เป็นต้น 

6. ผู้ปกครอง 
    ผู้ปกครองจะใกล้ชิดกับผู้เรียนมาก
ที่สุด มีบทบาทส าคัญ ในการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1) ยอมรับศักยภาพของผู้เรียน ให้โอกาสส ารวจตนเองเพ่ือ
ตัดสินใจเลือกศึกษาและเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 
2) มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมแนะแนว 

3) เป็นที่ปรึกษาการด าเนินชีวิตและเสริมสร้างทักษะชีวิต
ให้แก่ผู้เรียน 

7. ชุมชน 

    ชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาตามแนวทางที่เหมาะสม 

1) ร่วมมือกับครูแนะแนวในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์
แก่ผู้เรียน 

2) สอดส่องดูแลด้านพฤติกรรม ความปลอดภัยของผู้เรียน 

3) เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกทักษะด้านการศึกษา และ
อาชีพ 

4) ติดตามผลการด าเนินงาน สะท้อนปัญหา และแสดง
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน 

8. สหวิชาชีพ 

    สหวชิาชีพเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และ
ช่วยเหลือ แก้ปัญหาผู้เรียนอย่างมือ
อาชีพ 

1) ให้ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับวิชาชีพและชีวิต
ส่วนตัว 

2) ช่วยเหลือผู้เรียนตามความสามารถในอาชีพ 

3) เป็นที่ปรึกษาให้แก่ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียน 
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ภาพที่ 7.3 แสดงการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

ที่มา: สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย, 2557: 21 

ผู้อ านวยการและ 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 
คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา นักจิตวิทยาในสถานศึกษา 

ด าเนินงานตามภารกจิ
ของการแนะแนว 

การจัดกิจกรรมแนะแนว 

ในช้ันเรียน 

การจัดบริการแนะแนว 
5 บริการ 

การประสานงานเครือข่ายแนะแนว 
และจัดโครงการ/กิจกรรม 
สนับสนุนการแนะแนวและ            

ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน 

ประเมินผล 

การด าเนินงาน 

หาสาเหตุ/แกไ้ข/ปรับปรุง พัฒนางาน/ต่อยอด 

สรุปผล
จัดท า

รายงาน 

เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
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คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักแนะแนว 

 

 คุณสมบัติของนักแนะแนวในที่นี้เป็นคุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้ปฏิบัติ งานแนะแนว ไม่ว่าจะ
เป็นครูอาจารย์แนะแนวหรือนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ คุณสมบัติของนักแนะแนวนับว่าเป็น            
สิ่งส าคัญเพราะจะเป็นตัวก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการด าเนินงานแนะแนว เพราะเป็น
งานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะควบคู่กันไป ดังนั้น คุณสมบัติที่เหมาะสมจะประกอบด้วยคุณสมบัติ
พ้ืนฐานส่วนตัวและคุณสมบัติที่ได้มาจากการศึกษาฝึกอบรม ดังนี้ (นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2554: 310-314) 

 1. ลักษณะนิสัยประจ าตัว            
     1.1 สามารถที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     1.2 มีอารมณ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีความเชื่อมั่นว่าบุคคลแต่ละคนสามารถที่จะ
พัฒนาได้  
     1.3 มีความสามารถในการช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และเกิดความเข้าใจถึง
ลักษณะที่แท้จริงของตนเองได้ 
     1.4 มีความเป็นกันเองกับผู้อ่ืน และให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อขอรับความช่วยเหลือ
ด้วยความเต็มใจ 

     1.5 มีความสามารถในการปรับตัวได้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของตนเอง และพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขส่วนบกพร่องของตนเอง  
     1.6 มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างน่านับถือ และไว้วางใจได้ 
     1.7 มีความตั้งใจที่จะท างานนอกเหนืองานในหน้าที่ และต้องไม่ก้าวก่ายงานของผู้อื่น 

     1.8 มีความเข้าใจในปัญหาพิเศษที่เกิดขึ้นในหมู่คนกลุ่มเล็ก และมีความเข้าใจในระดับ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของคนส่วนรวม 

     1.9 มีความตั้งใจสูงที่จะปรับปรุงงานในหน้าที่ของตนเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา       
 2. เจตคติ   
     2.1 มีความสนใจอย่างแท้จริง ในปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวของผู้เรียน  
     2.2 มีความพอใจในการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ  
     2.3 มีความเชื่อมั่นและมีความเคารพในคุณค่าของผู้เรียนทุกคน โดยไม่มีความล าเอียง
เกี่ยวกับฐานะ ชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ศาสนาต่างๆ  
     2.4 ยอมรับในหลักการของความแตกต่างระหว่างบุคคล  
     2.5 วางตนเองเป็นกลาง ไม่ยอมคล้อยตามความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา แต่พยายาม
ศึกษาและท าความเข้าใจ รวมทั้งแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในปัญหาที่เกิดข้ึน  
     2.6 มีความเข้าใจและยอมรับในขอบข่ายแห่งความรู้ความสามารถของตน 
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     2.7 มีความสนใจเกี่ยวกับความเป็นไปของสังคมทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง
การปกครอง และการสาธารณสุข รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  
     2.8 มีเจตคติที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับผู้ เรียน ตลอดทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา              
บิดามารดาหรือผู้ปกครองผู้เรียนและบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน              
 3. ความรู้   
     3.1 มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ  เกี่ยวกับงานอาชีพที่จะน ามาใช้
ประโยชน์ในการจัดบริการสนเทศด้านอาชีพ 

     3.2 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเรื่องศึกษาต่อในระดับต่างๆรวมทั้ ง 
รายละเอียดต่างๆ ในการศึกษาต่อที่ผู้เรียนควรทราบ 

     3.3 มีความเข้าใจในลักษณะและขอบข่ายความสามารถ ความสนใจ ทักษะ ความถนัด
ตลอดจนลักษณะนิสัยส่วนตัวของแต่ละบุคคล  
     3.4 มีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะเบื้องต้นในการสัมภาษณ์  และมีความเข้าใจใน
กระบวนการสัมภาษณ์ให้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  
     3.5 มีความรู้และความเข้าใจในเทคนิควิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล หรือ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับตัวผู้เรียนเพ่ือน ามาบันทึกแปลความหมายและใช้ประโยชน์ในการแนะแนว 

     3.6 มีความเข้าใจในความรู้เบื้องต้นทางด้านจิตวิทยาเก่ียวกับพฤติกรรมของคน  
     3.7 มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และบริการต่างๆ ในชุมชน เช่น บริการจัดหางาน บริการ
ด้านสังคมสงเคราะห ์บริการสุขภาพ และบริการนันทนาการ เป็นต้น    
 4. ทักษะ นักแนะแนวควรมีทักษะต่างๆ ดังนี้   
     4.1 มีความรู้ความสามารถในการคัดเลือกด าเนินงาน การตรวจให้คะแนน การแปล
ความหมายของคะแนนจากแบบทดสอบชนิดต่างๆ เช่น แบบทดสอบความสามารถ ความถนัดความ
สนใจ บุคลิกภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น 

     4.2 มีทักษะในการสัมภาษณ์  ทั้งเพ่ือให้ค าปรึกษาและเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ                 
ตัวผู้เรียน 

     4.3 มีทักษะในการสังเกตและสามารถแปลความหมายที่ได้จากการสังเกตอย่างถูกต้อง
และมีเหตุผล           
     4.4 มีทักษะในการบันทึกการจัดเก็บและรักษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัวผู้เรียนแต่ละคน  
     4.5 มีทักษะในการจัดและด าเนินการจัดการประชุมรายกรณีโดยมีบุคลากรอ่ืนๆ เข้า
มาร่วมด้วย  
     4.6 มีทักษะในการติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ เพ่ือขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
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     4.7 มีทักษะในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีกับคณะบุคลากรในโรงเรียนและ
บุคคลอื่นในสังคม 

 5. การศึกษาอบรมในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าเกี่ยวกับ
วิชาต่างๆ ดังนี้  
     5.1 วิชาหลักของการแนะแนว และการฝึกปฏิบัติเบื้องต้น 

     5.2 วิชาจิตวิทยาต่างๆ เช่น จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาพัฒนาการของคนในช่วงวัยต่างๆ
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาสังคม และจิตวิทยาปกติ เป็นต้น  
     5.3 วิชาด้านรวบรวมและน าเสนอข้อสนเทศ 

     5.4 วิชาเกี่ยวกับเทคนิค และทฤษฎีต่างๆ ในการให้ค าปรึกษา ตลอดจนเกี่ยวกับการ
ท าการศึกษารายกรณ ีและประชุมรายกรณี  
     5.5 วิชาเกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา  
     5.6 วิชาเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินผล และการแปลความหมายจากแบบทดสอบต่างๆ   
 6. ประสบการณ์เดิม นักแนะแนวนอกเหนือจากความรู้ความสามารถท่ีได้มาจากการศึกษา
อบรมแล้ว ประสบการณ์ของผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นนักแนะแนว นับว่าเป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่
ประสบการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
     6.1 ควรเป็นครูที่เคยท าหน้าที่สอนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี เพ่ือจะเกิดความเข้าใจใน
ผู้เรียน และมีโลกทัศน์เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้กว้างขึ้น  
     6.2 มีประสบการณ์ในการท างานด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี  
     6.3 มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับตัวแทนในด้านต่างๆ ของชุมชนในการจัดบริการ
พิเศษต่างๆ ส าหรับผู้เรียน 

 

 จรรยาบรรณของนักแนะแนว 

 นอกจากบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของนักแนะแนวที่กล่าวมาแล้ว วิชาชีพการแนะแนว
นับว่าเป็นวิชาชีพ (profession) ที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของบุคคลทั้งปัจจุบันและอนาคต ผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่นี้จึงมีความจ าเป็นต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด สมาคมแนะแนวแห่งประเทศ
ไทยได้ก าหนดจรรยาบรรณของนักแนะแนวไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ต้องรักษาความลับและรักษาประโยชน์ของผู้มารับบริการ 

 2. ต้องมีศรัทธาต่องานช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเคร่งครัดและมี
วิจารณญาณอันดี 
 3. ต้องให้บริการในขอบเขตความสามารถของตน ไม่หลอกลวงผู้มารับบริการเพ่ือหา
ประโยชน์ส่วนตัว 
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 4. ต้องประพฤติตนอยู่ในขอบข่ายศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เป็นผู้ทรงคุณธรรม มีความ
เมตตาการุณย์แก่ผู้มารับบริการ 
 5. ต้องยึดมั่นในหลักวิชาชีพ เคารพสิทธิของผู้มารับบริการ และไม่มีอคติในการให้บริการ 

   ส าหรับในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดจรรยาบรรณของนักแนะแนวไว้
นานแล้วเช่นเดียวกัน จรรยาบรรณของนักแนะแนวซึ่งสมาคมแนะแนวแห่งสหรัฐอเมริกา (American 

Personal and Guidance Association หรือ APGA) ก าหนดไว้ดังนี้ (ประหยัด ลักษณะงาม, 2524: 
132-133)  
 1. นักแนะแนวจะต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของผู้รับบริการ โดยจะไม่กระท าการใดๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้รับบริการ 

 2. นักแนะแนวจะต้องรักษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้รับบริการไว้เป็นความลับ ในกรณีที่นัก
แนะแนวต้องการปรึกษากับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือหาทางช่วยเหลือผู้รับบริการจะต้องปกปิดหลักฐานแสดง
ตัวผู้รับบริการนั้น เช่น ชื่อสกุล ที่อยู่ ชื่อบิดามารดา เป็นต้น  
 3. ถ้านักแนะแนวต้องการน าข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการไปเผยแพร่ เช่น น าไปยกตัวอย่าง
ประกอบการอบรมการแนะแนวแก่บุคลากรในสถานศึกษาน าไปประกอบการสอน การเรียน การเขียน
บทความจะต้องตัดหลักฐานแสดงตัวผู้เรียนผู้นั้นออก 

 4. ถ้าปัญหาผู้รับบริการอยู่นอกขอบข่ายบริการแนะแนว นักแนะแนวควรจะส่งตัวผู้เรียน              
ผู้นั้นไปรับบริการจากบุคลากรอ่ืนๆ เช่น แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แต่ก่อนจะ
ส่งตัวผู้เรียนไปจะต้องให้เจ้าตัวยินยอมและจะต้องชี้แจงให้ผู้เรียนผู้นั้นทราบขอบข่ายที่บุคลากรเหล่านั้น
จะช่วยเขาได้ 
 5. นักแนะแนวจะต้องช่วยเหลือผู้รับบริการให้พัฒนาจนถึงขีดสุดตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

 6. นักแนะแนวพึงสละเวลาให้แก ่งานแนะแนวอย่างเต็มที่  แม้ว่าบางครั้งจะต้องใช้เวลา
นอกเหนือเวลาปฏิบัติงานตามปกติ เช่น การสละเวลาไปเยี่ยมบ้านผู้เรียน เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ปกครอง              
เป็นต้น 

 7. นักแนะแนวจะต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมตามขอบข่าย  ศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 

เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  
 กล่าวโดยสรุป การด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาทุกระดับเป็นภาระหน้าที่ของบุคลากร
หลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะนักแนะแนวซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องานแนะแนวโดยตรงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่ง จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างเคร่งครัดและต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือสร้างศรัทธาการ
ยอมรับและช่วยกันธ ารงไว้ซึ่งวิชาชีพที่ดีงามตลอดไป 
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การวางแผนหรือโครงการปฏิบัติงานแนะแนว 

 

 งานแนะแนวเป็นงานที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและนาคต ดังนั้น  

การท างานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าตลอดปีอย่างเป็นระบบ
และครอบคลุม ว่าจะมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องใด ใครรับผิดชอบ วิธีการด าเนินการ งบประมาณ และวิธี
ประเมินผล และจากแผนที่ก าหนดขึ้นก็จะสามารถท าเป็นปฏิทินงานแนะแนวแจกจ่ายแก่คณะครูเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือได้อย่างดี ซึ่งต้องมีการวางแผนโครงการงานแนะแนวใน
สถานศึกษาก่อนการริเริ่ม โครงการแนะแนวในสถานศึกษาแต่ละแห่งไม่เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันใน
เรื่องระดับการศึกษาหรือขนาดหรือการบริหาร ฉะนั้นวิธีการเริ่มต้นโครงการแนะแนวก็สมควรแล้วแต่
ความเหมาะสมของสถานศึกษา  
 แนวทางในการเริ่มต้นโครงการแนะแนว คือ  
 1. ส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้เรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดบริการแนะแนวให้
ผู้เรียน 

 2. ปรึกษาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้รับทราบความส าคัญของงานแนะแนว อาจจะเสนอ
ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือได้รับความร่วมมือช่วยเหลือในด้านสิ่งต่างๆ
เช่น งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
 3. ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของโครงการแนะแนว  
 4. พาคณะครูไปเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดบริการแนะแนวที่ เพ่ือจะได้สังเกต และเรียนรู้                
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 

 5. ส่งเสริมให้คณะครูศึกษาเครื่องมือและกลวิธีของการแนะแนว  เช่น การทดสอบ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ ระเบียบต่างๆ เป็นต้น 

 6. ส่งเสริมให้ครูศึกษาต าราแนะแนว วารสารการแนะแนว ตลอดจนจุลสารต่างๆ 

 7. คัดเลือกบุคลากรในการแนะแนว เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการด าเนินงาน ซึ่งอาจจะ
ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ และความสามารถทางการแนะแนว หรือบุคคลอื่นที่สนใจในงานแนะแนว
และมีคุณสมบัติส่วนตัว ซึ่งเชื่อว่าถ้าเขาได้อบรมเกี่ยวกับการแนะแนวก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ 
 8. อบรมครูประจ าการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนว  
 9. การจัดให้บริการแนะแนวที่ส าคัญและจ าเป็น  ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความพร้อมของ
สถานศึกษาด้วย  
 10. เขียนร่างโครงการแนะแนวเพ่ือด าเนินงานต่อไป    
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 งานแนะแนวต้องปฏิบัติกันตลอดทั้งปี ซึ่งลักษณะงานมีหลายด้าน หลายเรื่องและเกี่ยวข้อง
กับบุคคลทุกฝ่าย การปฏิบัติงานจะเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีการก าหนดเวลาการท างาน
ออกมาชัดเจนในรูปแบบของแผนการปฏิบัติงานแนะแนว และปฏิทินงานแนะแนวตลอดปี            
 ต่อไปนี้ขอเสนอตัวอย่างแผนการปฏิบัติงานแนะแนวของฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานแนะแนวของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ ก และปฏิทินการปฏิบัติงาน          
แนะแนว ดังนี้ 
 

ตัวอย่างแผนการปฏิบัติงานแนะแนว ประจ าปีการศึกษา............................ 
โรงเรียน................................................. อ าเภอ................................ จังหวัด.................................. 

สังกัด........................................................ เขต................................................. 
 

1. ฝ่ายรวบรวมข้อมูลและติดตามผล 

 

งาน วิธีการ ระยะเวลา 

1. ส ารวจข้อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคล (ท าในวัน
แรกท่ีเปิดเรียนหรือวันที่
ผู้ปกครองน านักเรียนมา
มอบตัว) 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 

1. ผู้ปกครองกรอกประวัติของนักเรียนลงในแบบกรอก 

   ประวัติ 
2. หากผู้ปกครองเขียนหนังสือไม่ได้ให้ครูประจ าชั้น 

    สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนแล้วบันทึกลงในแบบ 

    กรอกประวัติ 
3. ให้นักเรียนเป็นผู้กรอกในแบบกรอกประวัติของตนเอง 

พฤษภาคม 

2. บันทึกข้อมูลลงใน
ระเบียนสะสม 

ครูประจ าชั้นศึกษาและบันทึกข้อมูล จากแบบกรอก
ประวัติลงในระเบียนสะสมของนักเรียนแต่ละคน ในกรณี
ที่เคยกรอกประวัติของนักเรียนลงในทะเบียนสะสมมาแล้ว
ให้บันทึกเฉพาะข้อมูลที่เพ่ิมเติมข้ึนหรือเปลี่ยนแปลง 

พฤษภาคม 

3. วิเคราะห์รายละเอียด
ของข้อมูลที่ได้จากแบบ
กรอกประวัตินักเรียน 

1. ครูประจ าชั้นวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบกรอกประวัติ 
   นักเรียนในชั้นของตน 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลควรท าไว้ 2 ชุด ชุดหนึ่งครู 
   ประจ าชั้นเก็บไว้เองเพ่ือใช้ปรับปรุงช่วยเหลือและ 

   พัฒนานักเรียนของตนในโอกาสต่อไป อีกชุดหนึ่งมอบ 

   ให้ฝ่ายรวบรวมข้อมูลและติดตามผล เพื่อน าไปใช้ 

มิถุนายน 
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งาน วิธีการ ระยะเวลา 

    ประกอบการวางแผนจัดบริการแนะแนวด้านต่างๆ  
   ให้แก่นักเรียน 

3. ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วและควรแก่การบันทึกลงใน 

   ระเบียนสะสมให้ครูประจ าชั้นบันทึกเก็บไว้ด้วย 

 

4. ส ารวจและวิเคราะห์
ปัญหาของนักเรียน 

ใช้แบบสอบถามปัญหาทั่วไปให้นักเรียนกรอก 

1. ในกรณีที่นักเรียนกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองไม่ได้   
   ให้ครูประจ าชั้นสัมภาษณ์นักเรียนทีละคน แล้วบันทึก      
   ข้อมูลลงในแบบสอบถามถามปัญหาทั่วไป ครูอาจนัด 

   สัมภาษณ์ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ระหว่างพักกลางวัน 

   หรือหลังเลิกเรียน ช่วงเวลาละ 1 - 2 คน 

2. ส าหรับนักเรียนชั้น ป.3 - ป.6 ให้ครูประจ าชั้นแจก 

   แบบสอบถามปัญหาทั่วไปให้นักเรียนตอบด้วยตนเอง  
   แต่ครูไม่ควรเร่งรัดเวลาตอบและไม่ควรให้นักเรียน 

   ปรึกษากัน ในขณะตอบแบบสอบถาม 

3. ครูประจ าชั้นน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ 
4. ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วให้ครูประจ าชั้นเก็บไว้ 1 ชุดอีก 

   ชุดหนึ่งเก็บไว้ที่ฝ่ายรวบรวมข้อมูลและติดตามผล 

5. หากพบว่านักเรียนคนใดมีปัญหาเฉพาะในด้านใดด้าน 

   หนึ่ง ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมให้ละเอียดโดยการสัมภาษณ์ 
   นักเรียนเป็นรายบุคคล 

6. หากพบว่านักเรียนมีปัญหาเฉพาะตัวในด้านที่เกี่ยวข้อง 
    กับฝ่ายอื่นให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ปัญหา เช่น  
    ถ้ามีปัญหาการเงินให้ส่งฝ่ายให้ค าปรึกษาและจัดวาง 
    ตัวบุคคล เป็นต้น 

กรกฎาคม 

5. ติดตามผลนักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษา 

1. ส่งแบบติดตามผลไปให้นักเรียนที่จบ ป.6 ทุกคน 

2. ก าหนดระยะเวลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมและ 

   ตรวจสอบจ านวนแบบการติดตามผลที่ส่งกลับคืนมา 

3. ติดตามทวงถามแบบการติดตามผลที่ยังไม่ได้รับกลับคืน 

   มาภายในเวลาที่ก าหนด 

มีนาคม 
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 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบการติดตามผลทั้งหมดแล้ว 

   เขียนรายงานสรุปชุดหนึ่ง รายงานให้ผู้บริหารทราบเพ่ือ 

   น าไปวางแผนจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงการ 

   เรียนการสอนต่อไป จัดท าแผนภูมิหรือสื่ออุปกรณ์อ่ืนๆ  
   ส าหรับบริการสนเทศด้านการศึกษาแก่นักเรียนและ 

   ประกอบการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่ก าลังจะจบ 

   การศึกษาหรือประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจะได้เห็น 

   สถิติของนักเรียนที่จบการศึกษาและได้ศึกษาต่อหรือ    
   ประกอบอาชีพต่างๆ อย่างไร หากโรงเรียนไม่สามารถ 

   ติดต่อนักเรียนที่จบไปแล้วโดยตรงได้ โรงเรียนอาจใช้ 
   วิธีการอ่ืนๆ รวบรวมข้อมูล เช่น การถามนักเรียนรุ่น 

   น้อง หรือเพ่ือนบ้านหรือผู้ปกครองของนักเรียน เป็นต้น 

 

6. ประเมินผลการ
จัดบริการแนะแนว 
ตลอดปีของโรงเรียน 

ให้ตัวแทนของแต่ละฝ่ายรายงานผลการปฏิบัติงาน ปลายปี
การศึกษา 

7. เยี่ยมบ้านนักเรียน 1. ให้ฝ่ายรวบรวมข้อมูลและติดตามผลจัดครูที่มีคุณสมบัติ 
   เหมาะสมออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน 

2. กรณีส ารวจพบนักเรียนมีปัญหาให้ฝ่ายรวบรวมข้อมูล 

   และติดตามผลการจัดครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  
   คนนั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

2. ฝ่ายบริการสนเทศ 

 

งาน วิธีการ ระยะเวลา 

1. แนะน าการใช้ของ
ส่วนรวม เช่น สว้ม           
โรงอาหาร น้ าดื่ม        
เป็นต้น 

1. จัดท าป้ายสนเทศ 

2. สาธิต 

ทั้งนี้อาจให้นักเรียนและครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท า สังเกต และตรวจดูนักเรียนก็ได้ 

1. เปิดเทอม 

   ใหม ่

2. ทุกโอกาส 

   และเวลา 
   ที่เห็นว่า 
   เหมาะสม 
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     หรือทุก 

   เดือน 

   อย่างน้อย 

   เดือนละ 

   หนึ่งเรื่อง 
2. แนะน าการคบเพ่ือน
หรือการปรับตัว เช่น 
มารยาท การท าให้พ่อ
แม่และเพ่ือนรัก ฯลฯ 

1. จัดท าป้ายสนเทศ 

2. รวบรวมเอกสารและอนุญาตให้นักเรียนอ่านได้ 
3. สาธิต 

1. เปิดเทอม 

   ใหม่ 
2. ทุกโอกาส 

   และเวลา 
   ที่เห็นว่า 
   เหมาะสม 

   หรือทุก 

   เดือน 

   อย่างน้อย 

   เดือนละ 

   หนึ่งเรื่อง 
3. การเลือกวิชาเรียน  
ในชั้น ป.5 - ป.6 

1. ชี้แจงเรื่องหลักสูตรแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
2. จัดท าป้ายนิเทศ 

กุมภาพันธ์ 

4. ประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงและขอความร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนของ
บุตรและการท ากิจกรรมของโรงเรียน 

เปิดเทอม
ใหม่ 

5. แนะน าอาชีพใน
ท้องถิ่น 

1. จัดท าป้ายสนเทศ 

2. รวบรวมเอกสาร 

3. เชิญวิทยากร 

4. จัดทัศนศึกษา 
5. จัดฉายภาพนิ่งหรือภาพยนตร์ 

ตุลาคม - 
ธันวาคม 

6. แนะแนวการศึกษาต่อ 1. จัดท าป้ายสนเทศ 

2. รวบรวมเอกสารและอนุญาตให้นักเรียนอ่านได้ 
3. เชิญวิทยากร 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 
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3. ฝ่ายให้ค าปรึกษาและจัดวางตัวบุคคล 

 

งาน วิธีการ ระยะเวลา 

1. ส ารวจปัญหาเฉพาะ
ด้านของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

1. รวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่มีปัญหาให้สมบูรณ์ โดยใช้ 
    วิธีการและเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งศึกษาข้อมูลที่ฝ่าย 

    รวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมไว้ 
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของนักเรียน เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือที่เหมาสม 

ต้นปี
การศึกษา 

2. ให้ค าปรึกษา 1. ให้ค าปรึกษา 
2. หากปัญหาใดเกินกว่าความสามารถของตนเองให้ 
    ปรึกษาผู้รู้หรือส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักแนะแนว 

    หรือจิตแทพย์ 

สัปดาห์ละ  
1 ครั้งเป็น
อย่างน้อย
จนกว่าจะ
แก้ปัญหาได้ 

3. จัดหาทุนให้แก่
นักเรียนที่ขัดสน            
อาจเป็นเงินหรือเสื้อผ้า 
หรืออุปกรณ์การเรียน 

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนขัดสนที่ต้องการรับทุน 

2. จัดหาทุนจากแหล่งต่างๆ ทั้งในและนอกชุมชน 

3. คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมจะได้รับทุน 

4. ติดตามผลการใช้เงินทุนการศึกษา 

ตลอดปี 

4. จัดหางานให้นักเรียน
ท า 

1. ติดต่อแหล่งงาน 

2. ประกาศและคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมกับงานแต่ละ 

    ประเภท 

3. ปฐมนิเทศนักเรียนที่จะออกไปปฏิบัติงาน 

ตลอดปี 

5. จัดอาหารกลางวันให้
นัเรียน 

1. ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารกลางวัน 

   ของนักเรียน 

2. จัดอาหารกลางวันตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

3. ติดตามผลและประเมินผล 

ตลอดปี 

6. จัดกลุ่มหรือชุมชน
เพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพ
หรือตอบสนองความ
สนใจพิเศษของนักเรียน 

1. ส ารวจปัญหาและความต้องการพิเศษของนักเรียน 

2. จัดกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมบุคลิกภาพหรือ
สนองความสนใจที่แตกต่างกัน 

3. จัดครูที่ปรึกษาและจัดนักเรียนเข้ากลุ่มตามความ
เหมาะสม 

4. ติดตามผลและประเมินผลเป็นระยะๆ 

ต้นปี
การศึกษา 
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ตัวอย่างปฏิทินการปฏิบัติงานแนะแนว ประจ าปีการศึกษา............................ 
โรงเรียน................................................. อ าเภอ................................ จังหวัด.................................. 

สังกัด........................................................ เขต................................................. 
 

วัน/เดือน/ปี โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

16 - 20 พ.ค. โครงการปรับปรุง
และพัฒนางาน           
แนะแนว 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
งานแนะแนวให้มีเนื้อหา
สาระมากขึ้น 

1. ท าแผนการสอนก่อน 

    ล่วงหน้า 
2. หาเกมและการแสดง 
    ต่างๆ มาให้นักเรียนได้ 
    ร่วมกันท าบทบาทสมมติ 
3. จัดป้ายสนเทศดึงดูด 

    ความสนใจของนักเรียน 

23 - 27 พ.ค. การส ารวจปัญหา
นักเรียน เพ่ือรับ
ทุนการศึกษา 

1. เพ่ือทราบปัญหาของ 
   นักเรียน 

2. เพ่ือท าความเข้าใจ 

    เกี่ยวกับกิจกรรม 

    คาบแนะแนว 

1. ออกแบบสอบถามแจก 

    ให้กับนักเรียนทุกคน 

2. ให้แสดงความคิดเห็นใน 

   ชั่วโมงกิจกรรมคาบ 

   แนะแนว 

30 พ.ค. -       
3 มิ.ย. 

ทุนการศึกษา 1. เพ่ือแนะน าเรื่องของ 
   ทุนการศึกษาท่ีภาครัฐ 

   และเอกชนให้ทุน 

2. เพ่ือช่วยเหลือเรื่องค่า 

    เล่าเรียนของทาง 
    ผู้ปกครอง 

1. ประกาศหน้าเสาธง 
2. ติดป้ายประกาศ 

3. แนะน าเรื่อง 
   ทุนการศึกษาในชั่วโมง 
   สอนและโฮมรูม 

6 - 17 มิ.ย. ส ารวจและจัดเก็บ
ระเบียนสะสม 

1. เพ่ือทราบประวัติการ 

   เรียนและประวัติทาง 
   บ้านของนักเรียน 

2. เพ่ือรู้จักและเข้าใจใน 

   ตัวของนักเรียนมากข้ึน 

1. ให้กรอกแบบส ารวจ 

   ระเบียนสะสมของ 
   นักเรียน 

2. ส ารวจดูเอกสารต่างๆ  
   ในห้องแนะแนวว่ามี 
   อะไรบ้าง 

20 - 30 มิ.ย. จัดป้ายสนเทศ 1. เพ่ือให้นักเรียนรับทราบ 

   ข้อมูลข่าวสาร 

1. แจกเอกสาร 

2. จัดป้ายสนเทศ 
 



269 

 

วัน/เดือน/ปี โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 

  2. เพ่ือให้นักเรียนรับทราบ 

   วิธีเรียนในรูปแบบต่างๆ 

   - ข้อมูลข่าวสาร 

   - วธิีเรียนในรูปแบบ 

     ต่างๆ 

1 - 15 ก.ค. บริการให้ค าปรึกษา 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 

   ที่จะน าปัญหาของตนเอง 
   มาขอรับค าปรึกษาได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนรับรู้ว่าครู 
   แนะแนวเป็นที่ปรึกษา 

   เรื่องต่างๆ ของนักเรียน 

   ได้ 

1. จัดห้องให้ค าปรึกษาเป็น 

   ส่วนตัวในห้องแนะแนว 

2. สร้างบรรยากาศให้ 
   เหมือนบ้านของนักเรียน 

   เอง 
3. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

   ทุกๆ เรื่อง 
18 - 22 ก.ค. ติดตามผลการเรียน 1. ทราบผลการเรียนของ 

    นักเรียน 

2. เพ่ือทราบว่าขณะนี้ 
    นักเรียนมีผลการเรียน 

    เป็นอย่างไรบ้าง 

1. ขอดูผลการเรียนจาก 

    ครูประจ าชั้น 

2. ตรวจดูผลการเรียนแต่ 
    ละคนว่าดีขึ้นหรือต่ าลง 
3. สังเกตพฤติกรรมในชั้น 

   เรียนวิชาต่างๆ 

25 - 31 ก.ค. รวบรวมข้อมูลอาชีพ
ต่างๆ 

1. เพ่ือให้นักเรียนทราบ 

   ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ 

   ต่างๆ ได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนทราบว่า 

   ตนเองควรจะไป 

   ประกอบอาชีพใดเมื่อจบ 

   การศึกษาไปแล้ว 

1. จัดป้ายสนเทศ 

2. สอนเรื่องอาชีพต่างๆ ใน 

   หลายๆ แง่มุมในคาบ 

   แนะแนว 

3. ให้นักเรียนแสดงความ 

   คิดเห็นในอาชีพต่างๆ ที่ 
   นักเรียนอยากจะเป็นใน 

   อนาคต 

1 - 5 ส.ค. การเรียนต่อของ
สถาบันการศึกษา
ต่างๆ 

1. เพ่ือให้นักเรียนรับทราบ 

   ข้อมูลข่าวสารจาก 

   สถาบันต่างๆ ที่นักเรียน 

   อยากจะไปเรียนต่อ 

1. แจกเอกสาร 

2. จัดป้ายสนเทศ 

   - ข้อมูลข่าวสาร 
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  2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 

   ตัดสินใจว่าจะเรียนต่อท่ี 

   ไหนดี 

3. ค้นคว้าหาข้อมูลจากห้อง 
   แนะแนวในเรื่องสถาบัน 

   ที่ตนเองอยากจะไปเรียน 

   ต่อ 

8 - 19 ส.ค. แนะแนวการเตรียม
ตัวสอบในภาคเรียน 
ที่ 1 

1. เพ่ือให้นักเรียนเตรียมตัว 

   สอบภาคเรียนที่ 1 

2. เพ่ือเตือนให้นักเรียนรู้ว่า 

   ถึงก าหนดสอบแล้ว 

1. ติดป้ายประกาศตาราง 
   สอบปลายภาคเรียนที่ 1 

2. แนะแนวเรื่องการเตรียม 

   สอบในคาบแนะแนว 

3. หาข้อมูลเกี่ยวกับการ 

   เตรียมตัวสอบมาเล่าให้ 
   นักเรียนฟัง 

22 ส.ค. -        
16 ก.ย. 

โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

1. เพ่ือทราบข้อมูลทางบ้าน 

   ของตัวนักเรียน 

2. เพ่ือครูจะได้รู้จัก 

   ผู้ปกครองของนักเรียน 

1. นัดหมายเวลาให้ 
   เรียบร้อยจะได้ไปพบ 

   ผู้ปกครองนักเรียนได้ 
   ถูกต้อง 
2. ท าหนังสือแจ้งให้ 
   ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า 

19 - 30 ก.ย. โครงการจัด
นิทรรศการอาชีพ
และหนังสือ 

1. เพ่ือให้นักเรียนรับทราบ 

   ข้อมูลข่าวสารเรื่องอาชีพ 

   และหนังสือต่างๆ ที่เป็น 

   ประโยชน์ต่อตัวนักเรียน 

   เอง 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 

   ตัดสินใจว่าจะเลือก 

   อาชีพใดดี 

1. แจกเอกสาร 

2. จัดป้ายสนเทศ 

3. ค้นคว้าหาข้อมูลจากห้อง 
   แนะแนวในเรื่องอาชีพ 

   และหนังสือที่จะเป็น 

   ประโยชน์ต่อนักเรียนเอง 
   ทีห่้องแนะแนวและ 

   ห้องสมุด 

1 – 31 ต.ค. แนะแนวการเตรียม
ตัวสอบในภาคเรียน 
ที่ 2  

1. เพ่ือให้นักเรียนเตรียมตัว 

   สอบภาคเรียนที่ 2 

2. เพ่ือเตือนให้นักเรียนรู้ว่า 

   ถึงก าหนดสอบแล้ว 

1. ติดป้ายประกาศตาราง 
   สอบปลายภาคเรียนที่ 2 

2. แนะแนวเรื่องการเตรียม 

   สอบในคาบแนะแนว 
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   3. หาข้อมูลเกี่ยวกับการ 

   เตรียมตัวสอบมาเล่าให้ 
   นักเรียนฟัง 

1 - 30 พ.ย. ด าเนินการเกี่ยวกับ
การทดสอบ
ความสามารถ          
ทางวิชาการ 

1. เพ่ือทราบว่านักเรียนมี 
   ความรู้ทางวิชาการมาก 

   น้อยเพียงใด 

2. เพ่ือครูจะได้น า 

   ข้อบกพร่องในการท า 

   ข้อสอบมาหาทางแก้ไข  
   ช่วยนักเรียนให้ท า 
   ข้อสอบได้มากขึ้น 

1. ให้นักเรียนทดสอบ 

   ความรู้ทางวิชาการท่ี 

   ครูแนะแนวได้เตรียมมา 

   ไว้ให้ท าการทดสอบ 

2. แจ้งคะแนนที่นักเรียน 

   ทดสอบได้ว่าได้เท่าไร 

3. เสนอแนะแนวทางแก้ไข 

   ในการทดสอบให้ได้ 
   คะแนนดีขึ้นกว่าเดิม 

1 - 31 ม.ค. โครงการแนะแนว
การศึกษาต่อทั้งใน
สายสามัญและสาย
อาชีพ 

1. เพ่ือให้นักเรียนรับทราบ 

   ข้อมูลข่าวสารเรื่อง 
   การศึกษาต่อที่เป็น 

   ประโยชน์ต่อนักเรียน 

2. เพ่ือเตือนให้นักเรียนรู้ว่า 

   ถึงวันสมัครสอบและวัน 

   สอบของโรงเรียนที่ 
   นักเรียนไปสมัครสอบ 

1. แจกเอกสาร 

2. จัดป้ายสนเทศ เช่น  
   - ข้อมูลข่าวสาร 

3. ค้นคว้าหาข้อมูลจากห้อง 
   แนะแนวในเรื่อง 
   การศึกษาต่อและอาชีพ 

   ต่างๆ ที่นักเรียนสนใจที่ 
   ห้องแนะแนวและ 

   ห้องสมุด 

1 – 28 ก.พ. ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการรับสมัคร
นักเรียนเพื่อเข้า
ศึกษาต่อใน
สถานศึกษาต่างๆ 

1. เพ่ือให้นักเรียนเตรียมตัว 

   สอบแข่งขันเข้าโรงเรียน 

   ที่นักเรียนได้ตั้งใจเอาไว้ 
2. เพ่ือเตือนให้นักเรียนรู้ว่า 

   ถึงวันสมัครสอบและวัน 

   สอบของโรงเรียนที่ 
   นักเรียนไปสมัครสอบ 

1. ติดป้ายประกาศตาม 

   บอร์ดในบริเวณโรงเรียน 

   และห้องแนะแนว 

2. แนะน าเรื่องการเตรียม 

   สอบในคาบแนะแนว 

3. หาข้อมูลเกี่ยวกับการ 

   เตรียมตัวสอบมาติดไว้ที่ 
   ห้องแนะแนว 
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1 - 15 มี.ค. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแนะแนว
ในปีการศึกษานั้น 

1. เพ่ือประเมินผลการ 

   ปฏิบัติงานของฝ่าย 

   แนะแนวว่าปีการศึกษานี้ 
   ได้ปฏิบัติงานอะไรบ้าง  
   แล้วควรจะท าสิ่งใด 

   เพ่ิมเติมในปีการศึกษา 

   ถัดไป 

2. เพ่ือประเนผลการสอน 

   ของครูแนะแนว 

ฝ่ายบริหารและฝ่าย
วิชาการท าการประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝ่ายแนะ
แนว และประเมินผลการ
สอนของครูแนะแนวตลอด
ทั้งปี 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว 

 

 หลังจากปฏิบัติงานตามแผน หรือโครงการปฏิบัติงานแนะแนวที่วางไว้แล้ว จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลงาน ทั้งนี้เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรค ข้อดีข้อบกพร่องที่
จะต้องแก้ไขเพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการให้บริการแนะแนวในปีต่อไป  การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและแนวอาจท าได้  2 ประการ คือ ติดตามและประเมินผลงานในแต่ละ
โครงการหลังจากโครงการสิ้นสุดลงแล้วโดยให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ เป็นผู้ประเมินผล  และ
รายงานและติดตามประเมินผลงานรวมทุกงาน หรือทุกโครงการโดยให้คณะกรรมการปฏิบัติงาน              

แนะแนวหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินผลงานและรายงานผู้บริหาร   
 การประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว ถือเป็นการตัดสินอย่างมีระบบระเบียบว่าการ
ด าเนินงานแนะแนวสนองวัตถุประสงค์ตามที่ ได้วางมาตรฐานไว้หรือไม่ ดังนั้น การที่จะประเมินการ
ปฏิบัติงานแนะแนวได้ ผู้ประเมินจะต้องรู้ถึงลักษณะหรือหลักเกณฑ์ของงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว มีดังนี้ (วัชรี ทรัพย์มี, 2531: 131-132) 

 1. อัตราส่วนระหว่างนักแนะแนวกับผู้เรียนควรเป็น 1 ต่อ 250 หรือ 300 เพ่ือให้ปริมาณ
งานของนักแนะแนวไม่มากเกินก าลังที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. นักแนะแนวจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งด้านวุฒิและประสบการณ์ บุคลิกภาพ 
ตลอดจนจรรยาบรรณ 

 3. มีระเบียนสะสมที่ดี ส าหรับรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ 

    3.1 ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง จะได้ตัดสินใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
    3.2 ช่วยให้ครู ผู้ปกครอง และนักแนะแนวได้เข้าใจผู้เรียน 
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 4. มีเครื่องมือที่ใช้ส ารวจผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่เชื่อถือได้ และได้น าไปใช้ประโยชน์ ทั้งกลวิธี
ที่ใช้แบบทดสอบและไม่ใช้แบบทดสอบ 

 5. การจัดบริการให้ค าปรึกษาทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มนั้น จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เรียนและบุคลากรอ่ืนได้รู้ลักษณะและจุดมุ่งหมายของบริการนี้ จัดเวลาให้บริการอย่างเหมาะสม 
ตลอดจนสภาพของห้องที่จะให้บริการนี้จะต้องเงียบสงบและเป็นสัดส่วน 

 6. จัดบริการสนเทศที่มีประสิทธิภาพ คือ มีข้อมูลที่ทันสมัย นักแนะแนวจะต้องรู้แหล่งที่จะ
ไปหาข้อมูลเหล่านั้นอย่างกว้างขวาง ผู้เรียนสนใจมาหาข้อมูล มีการจัดป้ายประกาศเพ่ือให้ข้อมูลเหล่านี้ 
ไปถึงผู้เรียนและดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน มีการจัดการแนะแนวหมู่ในลักษณะของกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมประจ าห้องเรียน กิจกรรมส ารวจ จัดสัปดาห์แนะแนวการศึกษา หรือประกอบอาชีพ จัดงานวัน
อาชีพ จัดทัศนศึกษาตามสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ  
 7. ด าเนินบริการจัดวางตัวบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้ผู้ เรียนได้เรี ยนตาม
หลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดการสอนซ่อมเสริม จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ผู้เรียนถนัดและสนใจ จัดหางานให้ผู้เรียนท าทั้งงานนอกเวลาและเต็มเวลา หลังจากจบ
การศึกษาแล้ว 

 8. จัดบริการติดตามผลผู้ เรียนหลังจากได้รับบริการแนะแนว และการให้ค าปรึกษา 
ตลอดจนผู้เรียนที่เรียนส าเร็จหลักสูตรของสถานศึกษาแล้ว หรือผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษากลางคัน
ก่อนจบการศึกษา 
 9. มีการประเมินผลบริการนี้โดยบุคลากรที่ท าหน้าที่แนะแนว จะต้องส ารวจการท างานของ
ตนเองเพ่ือปรับปรุงการให้บริการต่างๆ  
 10. บริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพจะต้องจัดให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น ไม่ใช่ชั้นใดชั้นหนึ่ง 
โดยเฉพาะ เพราะเป็นบริการต่อเนื่อง 
 11. มี อุปกรณ์และสถานที่อย่างพร้อมเพรียง เช่น ห้องแนะแนว เอกสาร วารสาร 
แบบสอบถาม แบบทดสอบท่ีใช้ในการแนะแนว เป็นต้น 

 12. งบประมาณควรจะพอเพียงในการจัดซื้ออุปกรณ์ และเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้เรียน 
ตลอดจนทุนท าวิจัย 

 13. จัดโครงการแนะแนวให้ครอบคลุมทั้งการป้องกันปัญหา การแก้ปัญหา และการส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียน 

 14. บริการต่างๆ ในการแนะแนวควรจะมีความส าคัญเท่าๆ กัน ไม่ใช่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง
โดยเฉพาะ 

 15. มีความยืดหยุ่นของบริการต่างๆ เป็นต้นว่า การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการของ
บริการต่างๆ ปรับปรุงขอบข่ายและลักษณะของบริการต่างๆ ให้ดีขึ้น 
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 16. การร่วมมือกันระหว่างบุคลากรแนะแนวและบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา 
 17. การติดต่อกับบุคลากรอ่ืนๆ นอกสถานศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งที่จะส่งผู้เรียนไปขอความ
ช่วยเหลือ ถ้าบริการนั้นอยู่นอกขอบข่ายงานของนักแนะแนว 

 18. บริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพจะต้องสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน เช่น 
ความต้องการเข้าใจตนเอง รู้จักบุคลิกภาพของตน การปรับปรุงตนเอง การพัฒนาศักยภาพของตน 
ต้องการที่จะตัดสินใจหรือแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจนความต้องการที่จะมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม            
เป็นต้นว่า การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 19. จัดการประชาสัมพันธ์บริการแนะแนวด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์บริการ           
แนะแนวเมื่อมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ การประชุมครูผู้ปกครอง หรือประชาสัมพันธ์โดยใช้เอกสาร
ข่าวสารการแนะแนว การออกรายการวิทยุโทรทัศน์ 
 20. ความร่วมมือของบุคลากรอ่ืนๆ ที่มีต่อบริการแนะแนว เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ผู้เรียน บรรณารักษ์ ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากร และสถาบันต่างๆ ในชุมชน 

 นอกจากนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว สามารถพิจารณาจากเกณฑ์ตัวบ่งชี้ใน
มาตรฐานการแนะแนวได้ ซึ่งมีทั้งมาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านผู้รับบริการ ด้านกระบวนการ และด้าน
ปัจจัย ตัวอย่างตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานแนะแนว มีดังนี้ 
 ด้านผลผลิต 

 1. ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

 2. ผู้เรียนรู้ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และจุดเด่น จุดด้อย ของตนเอง 
 3. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ ตลอดจนสภาพ
สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต 

 4. ผู้เรียนรู้จักพัฒนาศักยภาพ และการใช้ศักยภาพของตนให้เป็นประโยชน์ต่อตน ครอบครัว 
สังคม ประเทศชาติ ได้ตามสภาพของแต่ละบุคคล 

 5. ผู้เรียนมีเป้าหมายชีวิต รู้จักวางแผนชีวิต การเรียน การงาน ที่เหมาะสมกับความถนัด 
ความสนใจ และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยี 
 6. ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ ทักษะในการเรียนและ
ทักษะในการท างาน ที่มีประสิทธิภาพตามวุฒิภาวะ ความถนัด ความสนใจ 

 7. ผู้เรียนรู้จักเลือกตัดสินใจและแก้ปัญหา รวมทั้งสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในชีวิตอย่างเหมาะสม 

 8. ผู้เรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพที่ดี 
 9. ผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยงอบายมุข เช่น สารเสพติด การพนัน หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้
ทุกช่วงชีวิต 
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 10. ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครู 
 ด้านกระบวนการ 
 1. มีการท างานร่วมกันเป็นทีมระหว่างบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 2. มีการศึกษา ส ารวจ ข้อมูล เกี่ยวกับตัวผู้เรียน และจัดท าข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทันสมัย 

 3. มีการจัดโปรแกรมชุดกิจกรรมพัฒนาตนต่างๆ เช่น ชุดกิจกรรมการรักและเห็นคุณค่าใน
ตน ชุดกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการเรียน ชุดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และชุดกิจกรรมการ
สร้างเสริมวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม 

 4. มีการจัดบริการข่าวสาร ข้อมูล สารสนเทศ ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

 5. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน และเสนอแนะวิธีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยให้
เรียนรู้อย่างสนุกสนาน แปลกใหม่ และน่าสนใจ 

 6. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด ศูนย์วิชาการ ศูนย์
สุขภาพ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน แหล่งฝึกงานอาชีพ สหกรณ์ 
 7. มีการประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง และหลากหลายรูปแบบ 

 8. มีการจัดโครงการ/งาน/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน อย่างหลากหลายตามสภาพปัญหา
และความต้องการของผู้เรียน 

 9. มีการจัดโครงการ/งาน/กิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของตน ตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ 

 10. มีการจัดกิจกรรมการเสริมหลักสูตร เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสมและ
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 11. มีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกเวลาเรียน ให้ครูและผู้เรียน ได้พลปะใกล้ชิดเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคย เช่น กิจกรรมรับศิษย์ใหม่ วันไหว้ครู วันเด็ก วันขึ้นปีใหม่ 
 ด้านปัจจัย 

 1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและเห็นความส าคัญของการแนะแนว 

 2. ครูทุกคนตระหนักเห็นความส าคัญของการแนะแนว และมีความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐาน
ด้านจิตวิทยาการแนะแนว 

 3. ครูทุกคนมีบทบาทในการด าเนินงานแนะแนว 

 4. มีคณะท างานที่รับผิดชอบการด าเนินงานแนะแนวโดยตรง 
 5. มีแผนการด าเนินงานแนะแนวที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

 6. มีโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่สนองความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 

 7. มีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานแนะแนวและมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
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 8. มีเครื่องมือการรู้จักและเข้าใจผู้เรียนที่หลากหลาย ทันสมัย และมีการน าไปใช้ 
 9. มีศูนย์ปฏิบัติการแนะแนวของสถานศึกษา 
 10. มีเครือข่ายการพัฒนาดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 

 ส าหรับวิธีที่ใช้ติดตามและประเมินผลมีหลายวิธี เช่น แบบส ารวจ แบบสอบถาม จดหมาย
สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ วิจัย เป็นต้น คณะผู้ติดตามและประเมินผลควรเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับ              

หัวเรื่องและกลุ่มบุคคลที่จะติดตามและประเมินผล  
 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานแนะแนว 

 

 จากอดีตที่ผ่านมาจะพบว่าการพัฒนางานแนะแนวในประเทศไทยเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งมา
จากสาเหตุหลายประการ เช่น ผู้ปกครองและผู้เรียนให้ความส าคัญต่องานแนะแนวน้อย อาจมีผลมาจาก
ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ผู้บริหารในระดับสถานศึกษาหรือระดับที่สูงขึ้นไปไม่มีความรู้ความเข้าใจถึง
ลักษณะของงานแนะแนวอย่างแท้จริง ท าให้ไม่ได้รับความสนับสนุนอย่างเต็มที่และบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานแนะแนวเองบางคน ไม่ได้รับปฏิบัติงานแนะแนวด้วยใจรักอย่างแท้จริงจึงขาดความเอาใจใส่และ
ทุ่มเทที่จะมุ่งพัฒนางานแนะแนวอย่างเต็มความสามารถ  
 ปัจจุบันบทบาทของงานแนะแนวเป็นที่ยอมรับมากขึ้น จากบุคลากรที่อยู่ภายในสถานศึกษา
และบุคคลทั่วไป แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคในแง่ของการบริหารบางประการที่ยังเป็นสิ่งขัดขวางการ
พัฒนางานแนะแนวอยู่บ้างขอที่จะสรุปได้ดังนี้  
 1. ปัญหาด้านบุคลากร โดยเฉพาะครูแนะแนวเองมีก าลังไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้เรียน
ตามสัดส่วนที่เหมาะสมของครูแนะแนว 1 คนต่อจ านวนผู้เรียน 250 คน ซึ่งในความเป็นจริงมีไม่กี่
สถานศึกษาที่เป็นไปตามสัดส่วนนี้ ในทางปฏิบัติครูแนะแนวต้องรับภาระงานส่วนคาบกิจกรรมแนะแนว
1 คาบต่อสัปดาห์ทุกห้องเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และส่วนหนึ่งต้อง
ช่วยเหลืองานส่วนกลางของสถานศึกษาจึงมีเวลาให้แก่ผู้เรียนได้ไม่เต็มที่        
 2. ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน ผู้เรียนให้ความส าคัญต่อการเรียนคาบกิจกรรมแนะแนวน้อย
เพราะถือว่าไม่มีการนับหน่วยการเรียน ไม่มีการวัดและการประเมินผลการเรียนออกมาเป็นเกรดหรือ
คะแนน และไม่ค่อยสนใจเนื้อหาวิชา เกี่ยวกับการขอให้ใช้บริการแนะแนว ผู้เรียนบางคนไม่เข้าใจและ   
ไม่กล้ามาพบครูท าให้บริการที่ฝ่ายแนะแนวจัดขึ้นได้ผลไม่เต็มที่   
 3. ปัญหาด้านการจัดการ แบ่งออกเป็น 3 ประการ  
    3.1 ปัญหาการจัดสายงานการบริหารงานแนะแนวบางสถานศึกษาเขียนไว้ไม่ชัดเจน ไม่มี
การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงาน ไม่มีการมอบหมายงาน ขาดการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน  
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     3.2 ปัญหาการประสานงาน และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มบุคลากรในสถานศึกษา 
บางคนไม่ให้ความร่วมมือต่องานแนะแนวเท่าที่ควร เกิดความขัดแย้งระหว่างครูอาจารย์ด้วยกัน             
ครูอาจารย์บางคนรู้สึกว่าเป็นการเพ่ิมภาระงานให้แก่ตนเอง  
     3.3 ผู้บริหารสถานศึกษาบางสถานศึกษาไม่ให้การสนับสนุนงานแนะแนวเท่าที่ควร ท า
ให้ครูแนะแนวขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน    
 4. ปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากจัดกิจกรรมทางการแนะแนวส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้
งบประมาณ เช่น การจัดโครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ การเชิญวิทยากรมาบรรยายหรืออภิปราย  
การจัดนิทรรศการ การจัดป้ายนิเทศ การจัดท าแบบส ารวจหรือแบบสอบถามต่างๆ งบประมาณ            
ส่วนใหญ่เป็นหมวดค่าวัสดุ ค่าตอบแทนและใช้สอย ซึ่งถ้าไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอก็จะมีผลต่อ
การปฎิบัติงานแนะแนวให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง    
 5. ปัญหาด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ หลายสถานศึกษาไม่มีห้องแนะแนวที่เป็นสัดส่วน
เฉพาะ ท าให้ไม่สะดวกต่อการเข้ามาใช้บริการของผู้เรียน และต่อการปฏิบัติงานครูแนะแนว เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะเก้าอ้ี ป้ายประกาศ เครื่องพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์และ
แบบทดสอบชนิดต่างๆ บางสถานศึกษาไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่มีเลยท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ให้บริการแกผู่้เรียนเป็นอย่างมาก           
 

ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 

 การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น 
นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนแล้ว การป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดกับผู้เรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้าน
การสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการ
แข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต
และสุขภาพกายของทุกคน จนน าไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤติทางสังคม ดังนั้น ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้เรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู ้
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต กระทรางศึกษาธิการจึงได้
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนขึ้นตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีใน
สถานศึกษาที่ด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังนั้น ทุกสถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่ต้อง
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รับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน และแก้วิกฤติสังคม จึงควรน าระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาให้
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่
เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย  
 ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีหลักฐาน
การท างานที่ตรวจสอบได้ โดยมีครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน  ผู้บริหาร และครูทุกคน เป็นต้น 

 

 จุดมุ่งหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 กรมสุขภาพจิต (2544) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนไว้                  
2 ประการ ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของสถานศึกษา เป็นไปอย่างระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือให้สถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการท างานร่วมกัน  

โดยผ่านกระบวนการท างานที่มีระบบ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือ
รับการประเมินได้ 
 

 กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 

      1) การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้วยความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนที่มีพ้ืนฐาน
ความเป็นมาของชีวิตที่หลากหลาย ผ่านการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมในหลายลักษณะ ทั้งด้านบวก
และด้านลบ ดังนั้น การรู้จักข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวผู้เรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามี
ความเข้าใจผู้เรียนมากขึ้น สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองผู้เรียน และน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาส่งเสริม  การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่ได้จากเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายตามหลักวิชาการ มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการ        
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คาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาผู้เรียน  ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือผู้เรียนหรือ
เกิดได้น้อยท่ีสุด 

  2) การคัดกรองผู้เรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวผู้เรียน เพ่ือการจัดกลุ่ม
ผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ตรงกับ
สภาพปัญหาและความต้องการด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นย า ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอาจ
จัดกลุ่มผู้เรียนตามผลการคัดกรองเป็น 2, 3 หรือ 4 กลุ่มก็ได้ ตามขอบข่ายและเกณฑ์การคัดกรองที่
สถานศึกษาก าหนด เช่น ในกรณีที่แบ่งผู้เรียนเป็น 4 กลุ่มอาจมีนิยามกลุ่มได้ ดังนี้             
   2.1) กลุ่มปกติ คือ ผู้เรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัด
กรองของสถานศึกษาแล้ว อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการ
ส่งเสริมพัฒนา             
   2.2) กลุ่มเสี่ยง คือ ผู้เรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรอง
ของสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาต้องให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี          
   2.3) กลุ่มมีปัญหา คือ ผู้เรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การ
คัดกรองของสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน   
   2.4) กลุ่มพิ เศษ  คือ ผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะ 
แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน อย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับ   
ผู้มีอายุในระดับเดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งสถานศึกษาต้องให้การส่งเสริมผู้เรียนได้
พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขั้นสูงสุด  
  ส าหรับแนวทางการวิเคราะห์และประเมินเพ่ือการแบ่งกลุ่ม ครูสามารถวิเคราะห์และ
ประเมินจากข้อมูลที่ได้จากการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรืออาจใช้วิธีการศึกษารายกรณี การประชุม
รายกรณี เป็นต้น โดยผลการคัดกรองผู้เรียน ครูควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งต้องเก็บไว้เป็นความลับ           
ไม่ท าให้ผู้เรียนรับรู้ได้ว่าตนถูกจัดอยู่ในกลุ่มใด เพราะจะมีผลต่อความรู้สึกอย่างรุนแรงของผู้เรียนทั้งต่อ
ตนเองและความสัมพันธ์ทางสังคมภายในกลุ่ม นอกจากนี้ การสื่อสารกับผู้ปกครองผู้เรียนต้องควร
ระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกัน เพราะผู้ปกครองบางคนอาจรับไม่ได้ถ้ารู้ว่าบุตรหลานของตนเองมีความ
ผิดปกติ ไปจากคนอ่ืนๆ ส่วนเครื่องมือและเกณฑ์ในการคัดกรองผู้เรียนสามารถพิจารณาได้จากข้อมูล
พ้ืนฐานของผู้เรียนแต่ละคน และการใช้แบบทดสอบ แบบส ารวจ และแบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน 

  3) การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน เป็นการสนับสนุน กระตุ้น จูงใจให้ผู้เรียนทุกคน              
ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากขึ้น               
ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่ม
ปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหา และเป็นการช่วยให้ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงหรือ
กลุ่มมีปัญหากลับมาเป็นผู้เรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวัง
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ต่อไป การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีหลายวิธีที่สถานศึกษาสามารถพิจารณาด าเนินการได้ แต่มีกิจกรรม
หลักส าคัญที่สถานศึกษาต้องด าเนินการ คือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม การเยี่ยมบ้าน การจัดประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน (classroom meeting) และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
  4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ครูควรให้ความเอาใจใส่
กับผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ส าหรับผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มประสบปัญหานั้นจ าเป็นอย่าง
มากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และหาวิธีการช่วยเหลือทั้งการป้องกัน และการแก้ไขปัญหา 
โดยไม่ปล่อยปละละเลยผู้เรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียน จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากที่ครู สถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
ชุมชนร่วมมือกันในการพัฒนาให้ผู้เรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป การป้องกันและ
การแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนนั้นมีหลายเทคนิค วิธีการ เช่น การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กลุ่ม การใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน การใช้วิธีการสอนซ่อมเสริม การจัดค่ายผู้น าหรือค่ายมนุษยสัมพันธ์         
และการจัดกจิกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นต้น 

  5) การส่งต่อ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนโดยครูที่ปรึกษา อาจมีกรณีที่
บางปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วผู้เรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรด าเนินการ 
ส่งต่อ (refer) ไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพ่ือให้ปัญหาของผู้เรียนได้รับการช่วยเหลืออย่าง              
ถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเพียงล า พัง  
ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้น หรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข                  
ซึ่งครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาสามารถด าเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือ
การคัดกรองผู้เรียน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะปัญหาของผู้เรียนในแต่ละกรณี การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

   5.1 การส่งต่อภายใน โดยครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือ
ผู้เรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาของผู้เรียน เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา  
หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น 

   5.2 การส่งต่อภายนอก โดยครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ด าเนินการส่ง
ต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาที่มีความยากเกินกว่าศักยภาพของ
สถานศึกษาจะดูแลช่วยเหลือได้ เช่น นักจิตวิทยา แพทย์ ศูนย์บ าบัดทางกายหรือทางจิต ศูนย์บ าบัด            
ยาเสพติด เป็นต้น 

 กระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ 

สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 7.4 แผนภูมิแสดงกระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) 

คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) 

คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) 

ด าเนินงาน (ครูที่ปรึกษา) 

1. รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

2. คัดกรองผู้เรียน 

กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา (กลุ่มช่วยเหลือ) 

3. ส่งเสริมและพัฒนา 4. ป้องกัน 4. ช่วยเหลือ 

ครูแนะแนว/ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือ 

5. ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้ 
เป็นคนดี มีปัญญา มีสุขภาพ 

และด ารงความเป็นไทย 

ได้ 

ได้ 

ได้ 

ได้ 

ไม่ได้ 

ไม่ได้ 

ไม่ได้ 
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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2554: 322) สรุปประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ไว้ดังนี้ 
 1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน 

     1.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นระบบ  
     1.2 ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองสามารถวางแผนชีวิตของตนเองได้ 
     1.3 ผู้เรียนมีความรู้สึกอบอุ่น และเป็นสุขต่อการด าเนินชีวิต 

 2. ประโยชน์ต่อครูและสถานศึกษา     
     2.1 ช่วยให้ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และครูประจ าวิชามีเครื่องมือ และเทคนิควิธีการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
     2.2 ช่วยให้สัมพันธภาพระหว่างครูกับผู้เรียนเป็นไปด้วยดี มีความใกล้ชิดและอบอุ่น 

     2.3 สถานศึกษาสามารถน าระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมาเป็นว่าดัชนีประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  
 3. ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง  
     3.1 ผู้ปกครองมีความมั่นใจต่อระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้นว่าจะ
ช่วยป้องกันแก้ไขและส่งเสริมพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     3.2 ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบประกับครูและทางสถานศึกษามากขึ้น  
     3.3 ผู้ปกครองและชุมชนสามารถน าระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปขยายผลใช้ใน
ครอบครัวและชุมชนได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 ปัจจัยส าคัญต่อประสิทธิภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยส าคัญดังนี้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารทุกฝ่าย ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน และให้การสนับสนุนการด าเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่าง
สม่ าเสมอ 

 2. ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความตระหนักในความส าคัญของระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียน และมีความสุขที่จะพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน 

 3. คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด และมีการ
ประชุมในแต่ละคณะอย่างสม่ าเสมอตามที่ก าหนด 

 4. ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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 5. การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือ
ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในสิ่งที่จ าเป็น โดยเฉพาะเรื่องทักษะ              
การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

บทสรุป 

 

 การบริหารงานแนะแนว เป็นการจัดการเพ่ือให้การจัดกิจกรรมแนะแนว การจัดบริการ         
แนะแนว และการพัฒนาวิชาการแนะแนวด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน การบริหารงานแนะแนวยึดขอบข่ายการด ารงชีวิตด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม โดยมี
องค์ประกอบของการบริหารงานแนะแนว ได้แก่ ปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานแนะแนว กระบวนการ
งานแนะแนว และผลผลิตที่เกิดจากการบริหารงานแนะแนว ส าหรับระบบการบริหารงานแนะแนว มี
ขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การก ากับ
ติดตามและประเมินผล (Check) และการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางาน (Act) 
 ส าหรับแนวทางการบริหารงานแนะแนว สามารถปฏิบัติได้โดยการก าหนดนโยบายหรือ
แนวทางปฏิบัติงานแนะแนวให้ชัดเจน ก าหนดปัญหาความต้องการและแนวทางพัฒนางานแนะแนว 
การก าหนดแผนงานแนะแนว การก าหนดโครงสร้างการบริหารงานตามแผนงานแนะแนว การ
ประสานงาน เร่งรัด ก ากับดูแล นิเทศ และติดตามงานแนะแนว การประเมินผลงานแนะแนว การ
รายงานผลการท างานแนะแนว และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว ได้แก่ 
บุคลากรภายในสถานศึกษา เช่น ผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากร
ภายนอกสถานศึกษา เช่น ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน แพทย์ นักจิตวิทยา จิตแพทย์ เป็นต้น การปฏิบัติงาน
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าตลอดปีอย่างเป็นระบบและ
ครอบคลุม โดยมีการก าหนดเวลาการท างานออกมาชัดเจนในรูปแบบของแผนการปฏิบัติงานแนะแนว 
และปฏิทินงานแนะแนวตลอดปี รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนวด้วย 
 ในระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ มีขัน้ตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีหลักฐานการ
ท างานที่ตรวจสอบได้ โดยมีครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน เป็นต้น ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนประกอบ 
ด้วย 5 องค์ประกอบ คือ การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองผู้เรียน การส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ 
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ค าถามท้ายบท 
 

 จงตอบค าถามต่อไปนี้  โดยอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 

 1. การบริหารงานแนะแนวมีความหมายอย่างไรตามทัศนะของท่าน 

 2. การบริหารงานแนะแนวมีความส าคัญต่อผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างไร 

 3. จงอธิบายหลักการของการบริหารงานแนะแนวมาพอสังเขป 

 4. จงอธิบายองค์ประกอบของการบริหารงานแนะแนว 

 5. เพราะเหตุใด การบริหารงานแนะแนวจึงต้องท าเป็นระบบ 

 6. จงอธิบายบทบาทและหน้าทีข่องบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการแนะแนว 

 7. ท่านคิดว่าครูแนะแนวที่มีมาตรฐานควรมีคุณสมบัติอย่างไร 

 8. หากท่านได้รับมอบหมายให้ท างานแนะแนวโดยเฉพาะการจัดแนะแนวทางการศึกษาต่อ 
ท่านจะด าเนินการอย่างไร โดยเขียนโครงการมาอย่างละเอียด 

 9. ให้ท่านท าปฏิทินการปฏิบัติงานแนะแนว ตลอดทั้งปีการศึกษา 

 10. หากท่านได้รับหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา แล้วมีผู้เรียนประสบปัญหาการตั้งครรภ์ ท่านจะมี
แนวทางในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างไร 
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