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ก

 งานแนะแนวเป็นงานหลักที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับ  
การเรียนการสอนจึงจะสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายของหลักสูตรได้ แต่จาก  
สภาพการณ์ที่ปรากฏ พบว่า มีปัจจัยซึ่งไม่เอื้อให้สถานศึกษาดำเนินงานแนะแนวที่เป็นผลต่อ  
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง คือครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้  
ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนัก
และมุ่งมั่นจะส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจิตวิทยา  
การแนะแนวมากขึ้น สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเชิงประจักษ์ ยังประโยชน์ต่อผู้เรียน  
ทั่วทุกถิ่นไทย ครูจะศึกษาได้ด้วยตนเองในเวลาไม่นาน และนำไปปฏิบัติได้จริง โดยได้จัดทำเอกสาร
ชุด “แนะแนวเพื่อเยาวชนไทย” ประกอบด้วยเอกสาร 9 รายการ ดังนี้ 
 เล่ม 1 การแนะแนวแบบมุ่งอนาคต  
 เล่ม 2 มาตรฐานการแนะแนว  
 เล่ม 3 หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครู  
  และผู้บริหารการศึกษา  
 เล่ม 4 ระบบการแนะแนวในโรงเรียน  
 เล่ม 5 การออกแบบกิจกรรมแนะแนวที่เน้นการพัฒนาทักษะสำหรับผู้เรียน 
 เล่ม 6 บริการแนะแนวและเครื่องมือทางจิตวิทยา 
 เล่ม 7 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 เล่ม 8 การให้คำปรึกษา   
 เล่ม 9 การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
 สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ เอกสารชดุนีจ้ะชว่ยใหค้รู
และบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจที่จะนำไปปฏิบัต ิ 
ในการพัฒนาเยาวชนได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  
ที่ทุ่มเททั้งกำลังกาย ใจ เวลา กำลังสติปัญญา ความสามารถ และทุกท่านที่มีส่วนร่วมดำเนินการ  
จัดทำเอกสารจนสำเร็จลุล่วง รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าของต้นฉบับ เอกสาร สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบ  
การค้นคว้า และเป็นส่วนเสริมสร้างเนื้อหาสาระให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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คำชี้แจง 
  

 

 เอกสารชุดแนะแนวเพื่อเยาวชนไทยเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของสำนักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านงบประมาณ ปี 2558 โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัด

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาบุคลากร  

ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวระดับเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ คือ   

กิจกรรมที่ 1 จัดทำหลักสูตรและประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว  

ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวม 225 คน เพื่อให้

ศึกษานิเทศก์ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านจิตวิทยาการแนะแนว มีแนวทางในการชี้แนะ (Coaching) 

ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 2 จัดทำเอกสาร  

ชุดแนะแนวเพื่อเยาวชนไทย เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปศึกษาเพิ่มเติม 

กระบวนการ หลักการ วิธีการแนะแนว เสริมสร้างความมั่นใจ ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

เยาวชนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยสมาคม

แนะแนวแห่งประเทศไทย เป็นผู้คัดสรร จัดทำ เรียบเรียง ทั้ง 9 เล่ม ดังกล่าว 

 หวังว่าเอกสารชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนไทย ให้เป็นพลเมืองและพลโลก

ที่มีคุณภาพต่อไป 

 

 

 

 (นายภาสกรพงษ์สิทธากร)

 หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทนำ 
  

 

 จากประสบการณ์การร่วมกันจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง  

กับการขับเคลื่อนบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับหลักสูตรอบรมครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว 

“การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ” หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแนะแนว  

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตรการอบรม  

เชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา สำหรับ

ศึกษานิเทศก์ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมและผู้บริหารสถานศึกษาทุกเขตพื้นที่ 

ไดร้บัความรู ้ และประสบการณจ์ากการใชเ้อกสารประกอบหลกัสตูรดงักลา่ว และยงันำไปขยายผลตอ่  

ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง คณะผู้จัดทำหลักสูตร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาฯ   

เป็นกรรมการฯ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยได้เห็นสมควรในการ  

จดัรวบรวมความรูต้า่ง ๆ อนัเปน็ประโยชนแ์กบ่คุลากรแนะแนวในสถานศกึษา จงึไดศ้กึษาทบทวนความเขา้ใจ   

หลกัสตูรตา่ง ๆ ดงักลา่ว และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการให้บริการแนะแนว  

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างมั่นใจ และรวมเอกสารสำคัญเป็นเล่มชื่อ 

“หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา” 

เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

 เอกสารเล่มนี้ประกอบด้วยความรู้ 7 ตอน ได้แก่ 1) การช่วยเหลือและการพัฒนานักเรียน  

ตามหลักการ กระบวนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 2) บทบาทผู้บริหารและ  

ครูที่ปรึกษาในการให้บริการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) บริการสนเทศกับการพัฒนานักเรียน   

4) หลักการ กระบวนการและทักษะเบื้องต้นสำหรับครูในการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 5) บริการ

จัดวางตัวบุคคล : กิจกรรมโฮมรูมและการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 6) บริการติดตามผลและ  

การประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา 7) แนวคิด  

และทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชีวิตและอาชีพ และ 8) การบริหารงานบริการแนะแนวและ  

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 หวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรแนะแนวและผู้บริหารสถานศึกษา  

ในการใหบ้รกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาเบือ้งตน้ ในสถานศกึษาไดอ้ยา่งมคีณุภาพตอ่ไป 

 

 

   ผู้จัดทำ 

   รศ.ดร.เรียมศรีทองและคณะ

    

ง





หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

ตอนที่ 1 
 

การช่วยเหลือและการพัฒนานักเรียนตามหลักการ  

กระบวนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
รศ.ดร.เรียม ศรีทอง* 

 

ความนำ

 บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นภารกิจบริการทางการศึกษาที่สำคัญ  

ของสถานศึกษาที่จัดให้นักเรียนทุกคน รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เพื่อส่งเสริม

พัฒนาการและช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถพัฒนาตนให้เจริญเติบโตสมวัย และอยู่ร่วมกับคนอื่น  

ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สามารถพัฒนาการเรียนรู้ในระบบการศึกษาจนบรรลุความสำเร็จ   

พัฒนาทักษะพื้นฐานการงานอาชีพ วางแผนชีวิตและอาชีพของตนได้ตามศักยภาพและปัจจัยพื้นฐาน

ชีวิตของนักเรียนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต 

 ภารกิจบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา ที่จะเอื้ออำนวย  

ใหน้กัเรยีนมคีณุภาพชวีติดงักลา่ว ยอ่มตอ้งอาศยับคุลากรทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งในสถานศกึษาทีม่เีจตคตทิีดี่

ตอ่การใหบ้รกิาร มคีวามรูค้วามเขา้ใจในปรชัญาการแนะแนว หลกัการใหบ้รกิาร ขอบขา่ยการใหบ้รกิาร 

และสามารถจัดกระบวนการให้บริการของสถานศึกษาอย่างถูกต้องตามศาสตร์และศิลป์ของ  

จิตวิทยาแห่งการช่วยเหลือด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ภายใต้การอำนวยการของ  

ผู้บริหารสถานศึกษา ตามนโยบายสถานศึกษา และการเอื้ออำนวยของผู้นิเทศงานบริการดังกล่าว 

 อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า สถานศึกษาแต่ละแห่งได้จัดงานบริการแนะแนวและการปรึกษา  

เชิงจิตวิทยาไว้ภายใต้ชื่อและหน่วยงานที่รับผิดชอบแตกต่างกัน เช่นเรียกว่า งานแนะแนว   

การแนะแนว ฝ่ายแนะแนว รวมทั้งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น ซึ่งทำตามความเข้าใจ

หรือจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาของตน ในต่างประเทศมีใช้คำว่า “Guidance Service”   

หรือ “Guidance and Counseling Services” หรือ “Counseling Unit” 

 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับศาสตร์

ทางการแนะแนวและจิตวิทยาการปรึกษา (Guidance and Counseling Psychology) พบว่า   

ในเรื่องเอกสาร บทความ รวมทั้งงานวิจัย ส่วนใหญ่พบว่า มีการใช้ Guidance and Counseling   

บางแห่งก็รวมงานบริการแนะแนวอยู่ใน Counseling โดยผู้ให้บริการเป็นผู้ทำหน้าที่ทั้ง 2 อย่าง คือ 

*ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

ทั้งบริการแนะแนวและบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา สำหรับสถานศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะ  

การศึกษาขั้นพื้นฐานบางแห่งแยกงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ออกจากงานแนะแนว  

โดยไม่มีศาสตร์เฉพาะรองรับ แต่ที่ดำเนินงานอยู่ขณะนี้ ทำงานภายใต้ศาสตร์การแนะแนวและการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งงานบริการต้องมีระบบการบริการ แต่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น

ระบบงานเท่านั้น ถ้าจะช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างครบวงจร   

ตอ้งใหบ้รกิารดว้ยกระบวนการแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาอยา่งบรูณาการ บนฐานของศาสตร์ 

และศิลป์ของจิตวิทยาแห่งการช่วยเหลือด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

 ในการนำเสนอครั้งนี้ขอใช้คำว่า บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Guidance 

and Counseling Services) เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจที่มาตรงกันและสอดคล้องกับ  

สภาพของศาสตร์ที่พัฒนาในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนกับนานาชาติให้เข้าใจ  

ได้ตรงกัน สำหรับครูแนะแนว ผู้ทำหน้าที่ให้บริการ อาจใช้คำว่า “Guidance Teacher”   

หรือ “School Counselor” ก็ได้ ซึ่งแต่ละสถานศึกษาอาจเลือกใช้กันตามข้อตกลงร่วมกัน  

ในสถานศึกษาของตน สำหรับครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นใช้คำว่า Classroom Teacher 

 

รายละเอียด

 ในการปฏิบัติงานให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ผู้รับบริการ  

ในสถานศึกษา อาศัยความรู ้ หลักการ และกระบวนการ 3 ส่วน ได้แก ่ ความรู้พื้นฐานด้านบริการ

แนะแนวความรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง และความรู้พื้นฐานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยา   

ในที่นี้จะอธิบายรายละเอียดความรู้พื้นฐานด้านการบริการแนะแนวพอสังเขปดังต่อไปนี้ 

 ความรู้พื้นฐานด้านบริการแนะแนว

 1. ความหมายและความสำคัญของบริการแนะแนว 

  1.1 บริการแนะแนว (Guidance Service) ในสถานศึกษา เป็นภารกิจ  

การบริการทางการศึกษาที่สำคัญ มุ่งช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รู้จักเข้าใจตน 

เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสภาพแวดล้อม สามารถนำตน พึ่งตนเองได้ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความพร้อม

ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนด้านชีวิตส่วนตัวและสังคม การพัฒนาทางการศึกษา และการพัฒนา  

ทางอาชีพ โดยใช้กระบวนการให้บริการบนพื้นฐานของการประยุกต์จิตวิทยาแห่งความเข้าใจและ  

ช่วยเหลือมนุษย์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาชีวิตแต่ละช่วงวัย 

  1.2 บริการแนะแนวในสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่สำคัญในการสนองตอบ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ทีมุ่ง่เนน้

ให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้   
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   

โดยเฉพาะบริการแนะแนวในสถานศึกษายังสนับสนุนจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  

ที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าตนเอง มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต สามารถ

รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต รักการออกกำลังกาย มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองของโลก   

มีจิตสาธารณะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งนี้หลักสูตรได้กำหนดให้มีกิจกรรมแนะแนว  

เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย 

   จากความสำคัญของบริการแนะแนวดังกล่าวพอจะประมวลความสำคัญ ได้ดังนี้ 

   1) บริการแนะแนวมีความสำคัญต่อผู้เรียนในด้านการส่งเสริมพัฒนาการ  

ทั้งทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมให้พร้อมที่จะพึ่งตนเอง สามารถปรับตัว สามารถศึกษา  

เล่าเรียน พัฒนาทักษะพื้นฐานการงานอาชีพตามวัยและสถานภาพของตน 

   2) บริการแนะแนวมีความสำคัญต่อผู้เรียนในด้านการป้องกันปัญหาของผู้เรียน 

ทั้งปัญหาส่วนตัว ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม และปัญหาในการดำรงชีวิตต่าง ๆ 

   3) บริการแนะแนวช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถช่วยตนเอง แก้ไขปัญหา  

ของตน และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมตามวัย 

 2. จุดมุ่งหมายของบริการแนะแนวในสถานศึกษา 

  บริการแนะแนวในสถานศึกษา มีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน

ให้ผู้รับบริการเข้าใจตนเองและผู้อื่น เข้าใจสิ่งแวดล้อมและโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   

เพื่อปรับตน พัฒนาตนให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุขและมีคุณค่า 

 3. ปรัชญาการแนะแนว หลักการการให้บริการ ขอบข่ายและกระบวนการแนะแนว   

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

  บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ หมายถึง   

ผู้ให้บริการต้องเรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ตามปรัชญาการแนะแนว หลักการให้บริการ และ

แนวคิดสำคัญในการให้บริการอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับความต้องการหรือความจำเป็น  

ของผู้รับบริการ สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติของผู้ให้บริการ อาจก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้รับบริการ   

และอาจทำลายวิชาชีพชั้นสูงได้ด้วย ต่อไปขอเสนอข้อควรเข้าใจ โดยย่อดังนี้ 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

ปรัชญาการแนะแนว-หลักการให้บริการ-แนวคิดสำคัญในการให้บริการ

ปรัชญาการแนะแนว หลักการให้บริการ แนวคิดสำคัญในการให้บริการ

   

   

   

   

   

   

1. ทุกคนมีคุณค่า และมี  

ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 

 

 

 

2. ทกุคนมสีทิธเิสรภีาพ  

เสมอกนั 

3. แต่ละคนมีศักยภาพในการ

เรียนรู้และพัฒนาตนได้ 

 

 

 

4. บุคคลมีความต้องการ 

 พื้นฐานโดยรวมเหมือนกัน  

 แต่มีความแตกต่างกัน 

 ในรายละเอียด 

5. พฤติกรรมมีสาเหตุ  

เมื่อกำหนดเหตุใหม่ได้  

ก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ใหม่ได้ 

6. มนุษย์แต่ละคนประสบ

ปัญหาได้เสมอกัน แต่การ  

ที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม   

ย่อมต้องการพึ่งพาอาศัยกัน 

1. ให้บริการทุกคนด้วย  

ความเคารพในเกียรติแห่ง

ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน   

โดยคำนึงถึงประโยชน์  

ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

2. ให้บริการตามความต้องการ  

อย่างอิสระ 

3. ให้บริการโดยเปิดโอกาสหรือ  

เปิดพื้นที่ให้บุคคลใช้ปัญญา

เรียนรู้จัดการทุกข์ด้วยตนเอง 

และได้พัฒนาตนเต็มที่  

ตามศักยภาพของตน 

4. ให้บริการเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร  

ทีแ่ตกตา่งกนั 

 

5. ให้บริการโดยอำนวย  

เหตุปัจจัยที่เหมาะสม  

ในการพัฒนาตนด้านต่าง ๆ 

 

6. ให้บริการด้วยหัวใจแห่ง  

ความเป็นมนษุย ์บนพืน้ฐาน

ของความเมตตา ความเข้าใจ  

และส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

มีส่วนร่วมช่วยเหลือ 

“บริการด้วยหัวใจ 

แห่งความเป็นมนุษย์” 

 

 

 

“คิด-พูด-ทำ แทนกันไม่ได้” 

 

“มนุษย์เป็นเวไนยสัตว์” 

 

 

 

 

“ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่” 

 

 

 

“ไม่เชื่อว่าสันดานขุดไม่ได้” 

 

 

 

“เมตตาค้ำจุนโลก”  

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

การพัฒนาส่วนตัวและสังคม

(PersonalandSocial

Development)

การพัฒนาทางการศึกษา

(Academic

Development)

การพัฒนาทางอาชีพ

(CareerDevelopment)

   

ขอบข่ายการให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา

เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมพัฒนา 

ป้องกันปัญหา และแก้ไขปัญหา 

ส่วนตัวและสังคม 

พื้นฐานสำคัญทางจิตวิทยา

1. จิตวิทยาพัฒนาการ 

2. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

3. จิตวิทยาทั่วไป 

4. จิตวิทยาสังคม 

5. สุขภาพจิต 

6. หลักการพัฒนาคุณธรรม  

 จริยธรรม 

ตัวแปรสำคัญที่นักเรียน

พึงได้รับการพัฒนา

- อัตมโนทัศน์  

 (Self Concept) 

- การเห็นคุณค่าในตนเอง  

 (Self Esteem) 

- การพัฒนาบุคลิกภาพ   

 (Personality Development) 

- วุฒิภาวะทางอารมณ์  

 (Emotional Quotient) 

- สุขภาพจิตที่ดี 

- ทกัษะการพฒันาชวีติสว่นตวั  

 และสังคม 

- ความคิดสร้างสรรค์ 

- การมีจิตสาธารณะ 

- ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ 

เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมพัฒนา 

ปอ้งกนัปญัหา และแกไ้ขปญัหา  

ทางการศึกษา 

พื้นฐานสำคัญทางจิตวิทยา

1. จิตวิทยาทั่วไป 

2. จิตวิทยาพัฒนาการ 

3. จิตวิทยาการเรียนรู้ 

4. หลักการพัฒนาคุณธรรม 

 จริยธรรม 

 

 

ตัวแปรสำคัญที่นักเรียน

พึงได้รับการพัฒนา

- เจตคติทางการเรียน 

- แรงจูงใจใฝ่รู้ 

- ทักษะการเรียน 

- ความคิดสร้างสรรค์ 

- การตัดสินใจทางการเรียน 

- การคิดแก้ปัญหา 

- การวางแผนด้านการเรียน 

- นิสัยทางการเรียนที่ดี 

- ความมีวินัย 

- ความขยันหมั่นเพียร  

เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมพัฒนา

ป้องกันปัญหา และแก้ไขปัญหา  

ทางอาชีพ 

พื้นฐานสำคัญทางจิตวิทยา

1. ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ 

2. ทฤษฎีการเลือกอาชีพ 

3. หลักการพัฒนาคุณธรรม  

 จริยธรรม 

4. ทฤษฎีพหุปัญญา  

 (Multiple Intelligence) 

 

ตัวแปรสำคัญที่นักเรียน

พึงได้รับการพัฒนา

- เจตคติต่อการทำงาน  

 และอาชีพ 

- ความรับผิดชอบตนเอง  

 ทางอาชีพ 

- วุฒิภาวะทางอาชีพ 

- การตัดสินใจทางอาชีพ 

- ทกัษะพืน้ฐานการงานอาชพี 

- การวางแผนชีวิตและอาชีพ 

- ความซื่อสัตย์ อดทน  

- ประสบการณ์ในการทำงาน 
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บรรณานุกรม 
 

กรมวิชาการ. (2546). ชุดการศึกษาด้วยตนเอง : การแนะแนวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กับการแนะแนว ฉบับที่ 2 “ครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการแนะแนว”. กรุงเทพฯ :   

 โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 

ลดัดาวรรณ ณ ระนอง ประดนินัท ์อปุรมนั และโกศล มคีณุ. (2554). “แนวคดิเกีย่วกบัการแนะแนว

 และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา”. ประมวลสาระชุดวิชาแนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฎี  

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สุขอรุณ วงษ์ทิม. (2554). “สัมมนาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา”.   

 ประมวลสาระชุดวิชาการสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หน่วยที่ 1-7.   

 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

ตอนที่ 2 
 

บทบาทผู้บริหารและครูที่ปรึกษาในการให้บริการ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อ.วราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล* 

 

ความนำ

 ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็น  

ผู้ดูแลนักเรียนกลุ่มที่มอบหมายทุกคนอย่างใกล้ชิด เป็นผู้ที่รู้จักนักเรียนรายบุคคล คัดกรองปัญหา

นักเรียน และให้บริการแนะแนวและการปรึกษาเบื้องต้น โดยมีบทบาทต่าง ๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

  

บทบาทครูที่ปรึกษาในการให้บริการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 1. ผู้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

  ครูที่ปรึกษามีหน้าที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และบันทึกข้อมูล  

ไว้อย่างเป็นระบบดังนี้ 

  1.1 ข้อมูลประวัติครอบครัว 

   1) ประวัติการตั้งครรภ์ พฤติกรรม อารมณ์ของมารดาขณะตั้งครรภ์   

ความพร้อมของครอบครัวในการเลี้ยงดู และประวัติแรกคลอด 

   2) การอบรมเลี้ยงดูของบิดา มารดา ผู้ปกครอง ในช่วงวัยเด็กถึงปัจจุบัน   

รปูแบบวิธีการอบรมเลี้ยงดู ผู้เลี้ยงดูใกล้ชิด ลักษณะบุคลิกภาพและอุปนิสัยของผู้เลี้ยงดูนักเรียน 

   3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว บิดา มารดา พี่น้อง ลักษณะ

บุคลิกภาพ อารมณ์ จิตใจ และปฏิสัมพันธ์ต่อกันของบุคคลในครอบครัว 

   4) ปัญหาในครอบครัวด้านฐานะเศรษฐกิจ ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน

ระหว่างบุคคลในครอบครัว ปัญหาด้านบุคลิกภาพ ปัญหาด้านอารมณ์จิตใจ อาการทางประสาท 

อาการทางจิต การติดสารเสพติดของบุคคลในครอบครัว 

*ข้าราชการบำนาญ 
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  1.2 ข้อมูลประวัติส่วนตัวนักเรียน 

   1) ลักษณะบุคลิกภาพ อารมณ์ จิตใจ พฤติกรรมในช่วงวัยเด็กจนถึงปัจจุบัน 

   2) ผลการเรียนในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

   3) กิจกรรมการใช้เวลาว่าง 

   4) ความถนัด ความสนใจ งานอดิเรก 

   5) เป้าหมายชีวิตและความคาดหวัง 

   6) สุขภาพและโรคประจำตัว 

  1.3 ข้อมูลการปรับตัวในสังคม 

   1) ความสัมพันธ์กับเพื่อนในโรงเรียน นอกโรงเรียน กับครูและบุคคลอื่น ๆ 

   2) การใชช้วีติประจำวนัในสงัคม การมสีว่นรว่มและการเขา้กลุม่กจิกรรมตา่ง ๆ 

   3) การปรับตัวทางเพศ พัฒนาการทางเพศตามช่วงวัย การมีกิจกรรม  

ตามบทบาทของเพศชาย-เพศหญิง รวมทั้งการปรับตัวกับเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ 

  1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา 

   1) ประสบปัญหาด้านใด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สภาพจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม 

และการแสดงออกตั้งแต่เริ่มต้น 

   2) ความรุนแรงของปัญหา มีผลกระทบต่อตัวนักเรียน ต่อผู้ เกี่ยวข้อง   

ต่อโรงเรียนและต่อสังคมอย่างไร 

  1.5 ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

   เช่น บุคคล สถานการณ์ที่เกิดขึ้น สาเหตุประกอบที่ทำให้เกิดปัญหา เป็นต้น 

 2. ผู้คัดกรองปัญหาของนักเรียน

  ครูที่ปรึกษาสามารถค้นหาหรือคัดกรองปัญหาของนักเรียนด้วยเครื่ องมือ  

ทางการแนะแนว ได้หลายวิธีดังนี้ 

  2.1 วธิกีารสงัเกตและสมัภาษณ ์โดยใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรม อารมณ ์หรอืการปรบัตวั

โดยทั่วไป รวมทั้งการใช้แบบสัมภาษณ์ 

  2.2 วิธีการเยี่ยมบ้าน โดยใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

  2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้อัตชีวประวัติ ระเบียบพฤติกรรม

บันทึกประจำวัน สังคมมิติ หรือผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน รวบรวมข้อมูลไว้ในระเบียนสะสม เป็นต้น 

  2.4 วิธีการประเมินหรือทดสอบ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ เช่น 

แบบสอบถาม แบบวัด หรือแบบทดสอบด้านต่าง ๆ 
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 3. ผู้ปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ที่ได้พบนักเรียนประจำ มีบทบาทสำคัญในการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุข   

ให้ข้อมูลที่จำเป็น ให้การแนะนำ ให้กำลังใจ รวมทั้งการปรึกษาเบื้องต้น 

 4. ผู้ประสานงานการช่วยเหลือนักเรียน

  ครูที่ปรึกษาสามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน   

ในกรณทีีน่กัเรยีนประสบปญัหาทีซ่บัซอ้น หรอืมพีฤตกิรรมทีเ่ปน็ปญัหาขัน้รนุแรงเกนิไปกวา่ความสามารถ

ของครูที่ปรึกษาจะวิเคราะห์ปัญหาและช่วยเหลือได้ เช่น ปัญหาบุคลิกภาพ อารมณ์ จิตใจ   

หรือปัญหาพฤติกรรม ระดับเชาวน์ปัญญา หรือปัญหาที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ครูที่ปรึกษาจะเป็น  

ผู้ประสานงานกับครูที่เกี่ยวข้อง ครูแนะแนวหรือผู้ปกครอง เพื่อร่วมมือกันช่วยเหลือนักเรียน 

 

ตัวอย่างข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตลักษณะพฤติกรรมและการแสดงออก

ด้านอารมณ์ที่บ่งบอกนักเรียนกำลังอยู่ ในภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหา

 ครูที่ปรึกษาผู้ใกล้ชิดนักเรียน สามารถจะพิจารณาข้อสังเกตดังนี้ 

 1. การแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ 

  1) การแต่งกาย สกปรก ไม่เอาใจใส่ดูแลตัวเอง และแต่งกายผิดระเบียบ เป็นต้น 

  2) ลักษณะท่าทาง ก้าวร้าว ต่อต้าน เหม่อลอย เก็บตัวหรือเซื่องซึม เป็นต้น 

  3) การพูด ใช้วาจาก้าวร้าว โต้เถียง หรือพูดน้อย เงียบขรึม ไม่กล้าพูด เป็นต้น 

  4) การร่วมกิจกรรม แยกตัว หลีกเลี่ยง ชอบทำกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ใช่การเรียน

ตามปกติ เป็นต้น 

  5) การเรยีน ผลการเรยีนตกตำ่ไมผ่า่นเกณฑ ์ ไมส่นใจ ขาดเรยีนบอ่ย มาโรงเรยีนสาย

เกินเวลาบ่อย อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ขาดอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น 

  6) พฤติกรรมทางเพศ มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน มั่วสุมทางเพศ เป็นต้น 

  7) พฤติกรรมอื่น ๆ เช่น ลักขโมย พกอาวุธ ใช้สารเสพติด สักตัว เจาะอวัยวะต่าง ๆ 

เป็นต้น 

 2. การแสดงออกด้านอารมณ์ 

  1) อารมณ์รุนแรง โกรธฉุนเฉียวง่าย ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนได้ 

  2) วิตกกังวล เครียด ย้ำคิดย้ำทำ 

  3) ซึมเศร้า อ่อนไหวง่าย 

  4) แยกตัว ไม่สามารถสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนได้ คิดว่าเพื่อนจะมาทำร้าย 

  5) ทำร้ายตัวเอง เช่น กรีดข้อมือ หรือใช้มือทุบตัวเอง ฯลฯ 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

 ตัวอย่างข้อมูลที่บ่งว่านักเรียนกำลังตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาที่ครูที่ปรึกษา

สามารถเก็บรวบรวมมาได้จากการอยู่ใกล้ชิด จากการเยี่ยมบ้าน หรือจากการสังเกตและสัมภาษณ์

นกัเรยีน มคีณุคา่ตอ่การนำไปใชป้ระกอบการวเิคราะหส์าเหต ุ และจดัการปอ้งกนัปญัหาแกน่กัเรยีนตอ่ไป 

ซึ่งควรบันทึกข้อมูลและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อประกอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

 

แนวทางการวิเคระห์สาเหตุของปัญหาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 1. การพิจารณาข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในเหตุการณ์ต่าง ๆ ระยะเวลา  

การเกิดปัญหา หรือการเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ 

 2. การพิจารณาองค์ประกอบหรือปัจจัยสำคัญของปัญหา สาเหตุของปัญหาต่าง ๆ   

มาจากสาเหตุสำคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย 

  2.1 สาเหตุจากตัวนักเรียน มีหลายประการดังนี้ 

   1) พฤติกรรม อารมณ์ และกิจวัตรที่ขาดการฝึกหัด 

   2) พันธุกรรม ความเจ็บป่วย หรือความพิการ 

   3) พื้นฐานบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม 

   4) ความสัมพันธ์กับผู้อื่นเชิงลบ 

   5) ความสามารถในการปรับตัว มีความอ่อนแอ 

  2.2 สาเหตุจากครอบครัว มีหลายประการดังนี้ 

   1) ขาดความเข้มแข็งทางจิตใจของคนในครอบครัว 

   2) มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจและการศึกษา 

   3) บุคลิกภาพพ่อแม่ที่ก่อปัญหาได้ง่าย 

   4) ทัศนคติต่อการเลี้ยงดูลูกไม่เหมาะสม 

   5) สัมพันธภาพในครอบครัวคลอนแคลน 

  2.3 สาเหตุจากโรงเรียน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มีหลายประการดังนี้ 

   1) สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทำให้นักเรียนถูกจูงใจง่าย 

   2) บุคลิกภาพของครูและเพื่อนไม่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกัน 

   3) วิธีการเรียนการสอนไม่เหมาะสม 

   4) ขาดการดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด 

 จากตวัอยา่งการวเิคราะหส์าเหตสุำคญัของปญัหานกัเรยีนทัง้ 3 ดา้น ดงักลา่ว เปน็แนวทาง 

ให้ครูได้พิจารณาอย่างรอบคอบ นำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาและใช้วางแผน และดำเนินการป้องกัน   

และแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งอาศัยการจัดการเหตุด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ จากความร่วมมือกับบุคคล

หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน โดยสรุปเป็นแผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์ปัญหา ดังภาพ 

 



15

หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

แผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์ปัญหา

สาเหตุจากตัวนักเรียน

• พฤติกรรม อารมณ์  • ความสัมพันธ์กับผู้อื่น 

• พันธุกรรม ความเจ็บป่วย หรือความพิการ • ความสามารถในการปรับตัว 

• พื้นฐานบุคลิกภาพ  • กิจวัตร 

• ประวัติการตั้งครรภ์ การคลอด อุบัติเหตุ • ประวัติประสบเหตุการณ์ไม่ด ี

สาเหตุจากครอบครัว

• สภาพครอบครัว  

• ฐานะทางเศรษฐกจิและการศกึษา  

• บุคลิกภาพพ่อแม่  

• ทัศนคติต่อการเลี้ยงดู  

• ความสัมพันธ์ในครอบครัว 

สาเหตุจากโรงเรียนชุมชน

และสิ่งแวดล้อม

• สภาพแวดล้อม  

• บุคลิกภาพของครูและเพื่อน  

• การเรียนการสอน  

• ขาดการดูแลเอาใจใส่ 

 

 

 

 ปัญหา
วางแผน

และดำเนินการ

การดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย7กิจกรรม

 ในการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนนัน้มหีลากหลายวธิ ี โดยพจิารณาตามเหตปุจัจยัดงักลา่วขา้งตน้ 

ครูที่ปรึกษาอาจเลือกใช้วิธีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ ในกิจกรรม 

ตัวอย่าง 7 กิจกรรมต่อไปนี้ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและลักษณะของนักเรียน 

 1. การให้การปรึกษาเบื้องต้น

  การให้การปรึกษาเบื้องต้นของครูที่ปรึกษา เป็นการช่วยเหลือและป้องกันปัญหา 

ของนักเรียน ทั้งด้านความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และความประพฤติของนักเรียน โดยมุ่งหวัง 

ให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามหรือพึงประสงค์ หากครูที่ปรึกษา 

มีข้อสงสัยหรือมีอุปสรรคในการให้การปรึกษานักเรียน ให้ขอการสนับสนุนได้จากครูแนะแนว  

และหรือนักจิตวิทยาโรงเรียน การให้ความรู้ คำแนะนำ ข้อคิดเห็น หรือเข้ารับการฝึกอบรมทักษะ 

ทีจ่ำเปน็เบือ้งตน้ได ้เพือ่ใหค้รเูกดิความกระจา่งในการดำเนนิงานใหก้ารปรกึษาแกน่กัเรยีนไดด้ว้ยตวัเอง 
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 2. กิจกรรมในชั้นเรียน

  เปน็กจิกรรมทีจ่ดัหรอืสอดแทรกในชัน้เรยีน ใหแ้กน่กัเรยีนทีเ่ปน็รายกลุม่หรอืรายบคุคล 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง บางกรณีครูที่ปรึกษาจำเป็นต้อง

สื่อสารถึงครูประจำวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เพื่อจัดกิจกรรมสอดแทรกในชั้นเรียนไปในแนวทาง

เดียวกัน หากครูที่ปรึกษามีข้อสงสัยหรือมีอุปสรรคในการให้การดำเนินการ ให้ขอการสนับสนุน  

ได้จากครูแนะแนวและหรือนักจิตวิทยาโรงเรียนได้ เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแนวทางการจัด

กิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละกรณี 

 3. กิจกรรมเพื่อนคู่หูหรือBuddy

  เป็นกิจกรรมที่ครูที่ปรึกษาจัดให้นักเรียนได้ดูแลช่วยเหลือกัน ซึ่งอาจจัดเป็นคู่หรือ

เป็นกลุ่มก็ได้ โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีจุดแข็งด้านสัมพันธภาพ ซึ่งพิจารณาจากคะแนน  

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม จากผลการประเมิน SDQ  หรือนักเรียนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ หรือ  

มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถเฉพาะด้านที่จะนำไปใช้การดูแลช่วยเหลือเพื่อน เช่น   

ความสามารถด้านการเรียน ดนตรี ศิลปะ กีฬา หรือทักษะการสื่อสาร และควรสอบถามถึง  

ความสมัครใจของนักเรียนทั้งสองฝ่ายด้วย โดยครูที่ปรึกษาควรจะได้พูดคุยเพื่อปูพื้นฐานและซักซ้อม

ความเข้าใจในภารกิจที่จะขอความร่วมมือจากนักเรียนในการดูแลช่วยเหลือเพื่อน เช่น คอยเตือน

เพื่อนเมื่อลุกขึ้นเดินเพ่นพ่าน ช่วยสอนการบ้าน เป็นต้น 

  หากครูที่ปรึกษามีข้อสงสัยหรือมีอุปสรรคในการดำเนินการ ให้ขอการสนับสนุน  

ได้จากครูแนะแนวและหรือนักจิตวิทยาโรงเรียน เพื่อพิจารณาคัดเลือกแนวทางการจัดกิจกรรม  

เพื่อนช่วยเพื่อนในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละกรณี 

 4. กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง

  เป็นการช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น 

การโทรศัพท์สนทนา การเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน การส่งหนังสือแจ้งทาง

ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งล้วนต้องอาศัยทักษะการสื่อสารและการสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปกครองเป็นสำคัญ หากครูที่ปรึกษามีข้อสงสัยหรือมีอุปสรรคในการให้  

การดำเนินการ สามารถขอการสนับสนุนได้จากครูแนะแนวและหรือนักจิตวิทยาโรงเรียน เพื่อช่วยให้  

การปรกึษาชีแ้นะ หรอืฝกึทกัษะการสือ่สารใหม้ทีกัษะการสือ่สารกบัผูป้กครองอยา่งมปีระสทิธภิาพได ้

 5. กิจกรรมซ่อมเสริม

  เป็นกิจกรรมแก้ไขปัญหาด้านการเรียนของนักเรียน ซึ่งครูที่ปรึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ที่รับผิดชอบจำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่เรียนอ่อน   

เรียนช้า หรือเรียนไม่ทันเพื่อนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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 6. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

  เป็นกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาที่จัดเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  

หรือศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน นอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้ เช่น กิจกรรมชุมนุม 

กีฬาสี การประกวดกิจกรรมตามวันสำคัญ โครงการ To Be Number 1 กิจกรรมจิตอาสา การจัด

ค่ายอบรม การจัดตั้งชมรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต เป็นต้น โดยครูที่ปรึกษาสามารถใช้เนื้อหา

จากการจัดกิจกรรมโฮมรูมมาสอดแทรกได้ ครูที่ปรึกษาสามารถขอการสนับสนุนจากครูแนะแนว 

และหรือนักจิตวิทยาโรงเรียน ในการให้ความรู้ คำแนะนำ ข้อคิดเห็น หรือเข้ารับการฝึกอบรมทักษะ

ที่จำเป็นเบื้องต้น เพื่อให้ครูที่ปรึกษาเกิดความกระจ่างในการดำเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

แก่นักเรียนได้ด้วยตัวเอง 

 7. กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน

  เป็นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับบ้านในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และทำให้ครูได้พบเห็นสภาพความเป็นจริงของนักเรียนในครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็น  

วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ครูสามารถประเมินสาเหตุของปัญหา แล้วดำเนินการช่วยเหลือให้เหมาะสม  

ตลอดจนหาแหล่งสนับสนุนที่จะช่วยให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  โดยจำเป็นต้องมีขั้นตอนการเตรียมการก่อนเยี่ยมบ้าน เช่น มีการนัดหมายวันเวลา 

และประสานงานให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า มีการเตรียมข้อมูล สัมภาษณ์นักเรียน ทำแผนภูมิ

ครอบครัว รวมถึงประเด็นที่ต้องการสื่อสารกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือนักเรียนไว้ก่อน และมีการ  

ลงบันทึกข้อมูล การช่วยเหลือที่ให้แก่ผู้ปกครองด้วย 

  ครูที่ปรึกษาสามารถประสานข้อความช่วยเหลือจากครูแนะแนวและหรือนักจิตวิทยา

โรงเรียน ในการเตรียมคณะทำงาน วิเคราะห์ปัญหา ออกเยี่ยมบ้าน และหาแนวทางช่วยเหลือ

นักเรียนร่วมกันได้ 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คัดกรอง

ปกติ เสี่ยง ปัญหา ปัญหาเร่งด่วน

กิจกรรมช่วยเหลือ

(ปรกึษาเบือ้งตน้/เพือ่นคูห่หูรอื Buddy/เสรมิหลกัสตูร/ซอ่มเสรมิ/ชัน้เรยีน 

สื่อสารกับผู้ปกครอง/การเยี่ยมบ้าน) 

ช่วยเหลือ/ติดตาม

(1เดือน)

ปรึกษาและวางแผนการช่วยเหลือ(ประชุมระดับ)

(ครูที่ปรึกษา, หัวหน้าระดับ, ครูแนะแนว, นักจิตวิทยาโรงเรียน 

ฯลฯ) 

ส่งต่อ

ครูแนะแนวและหรือนักจิตวิทยาโรงเรียน

ปกติ/ยุติ

การช่วยเหลือ

(ครูแนะแนว, นักจิตวิทยาโรงเรียน ฯลฯ) 

ช่วยเหลือ/ติดตาม

(1เดือน)

Conference

การช่วยเหลือเร่งด่วน/ 

พิเศษ/นักจิตวิทยา 

โรงเรียน/หน่วยงาน

สาธารณสุข/ 

ส่งต่อภายนอก 

ดีขึ้น

ไม่ได้ผล

คร
ูที่ป

รึก
ษา


คร

ูแน
ะแ

นว
แล

ะห
รือ

นัก
จิต

วิท
ยา

โร
งเ
รีย

น

ดีขึ้น
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

 ขั้นตอนการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาโดยครู

ที่ปรึกษา

 1. ศึกษาผลการคัดกรอง สัมภาษณ์ สังเกต และรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  

เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2. วางแผนการชว่ยเหลอืดว้ยตนเอง หรอืรว่มกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ หวัหนา้ระดบั ครูแนะแนว 

นักจิตวิทยาโรงเรียน 

 3. พิจารณาเลือกกิจกรรมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา  

ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา ได้มากกว่า 1 กิจกรรม 

  • การให้การปรึกษาเบื้องต้น 

  • กิจกรรมในชั้นเรียน 

  • กิจกรรมเพื่อนคู่หู หรือ Buddy 

  • กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง 

  • กิจกรรมซ่อมเสริม 

  • กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  • กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 

 4. ประเมินผลการช่วยเหลือหลังดำเนินกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละครั้ง บางกรณี  

อาจขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้จากอาจารย์ประจำวิชาต่าง ๆ ครูฝ่ายปกครอง ฯลฯ กรณีพฤติกรรม

ไมด่ขีึน้ หลงัไดร้บัการชว่ยเหลอื ครทูีป่รกึษาสามารถพจิารณาเลอืกกจิกรรมใหม ่ซึง่อาจเปน็กจิกรรมเดมิ

แต่เปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการได้ 

 5. ส่งต่อภายในแก่ครูแนะแนวหรือนักจิตวิทยาโรงเรียนได้ กรณีติดตามผลการช่วยเหลือ

แล้วพบว่าพฤติกรรมไม่ดีขึ้น หรือพฤติกรรมเข้าข่ายวิกฤต เร่งด่วน ฉุกเฉิน 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

 

ประเภท

ของปัญหา
ลักษณะที่สังเกตเห็น สาเหตุ แนวทางช่วยเหลือ

1. ติดเกมและ  

ตดิอนิเทอรเ์นต็ 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

ไม่สามารถควบคุม

ตนหรือกำหนดเวลา

ไม่ได้ 

ต่อต้านเมื่อถูก

ปฏิเสธการเล่น 

การเล่นมี 

ผลกระทบต่อ 

ความรับผิดชอบ 

บางรายมพีฤตกิรรมอืน่ 

ร่วมด้วย เช่น  

โกหก ก้าวร้าว  

ลักขโมย 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

การเลี้ยงดูที่ 

ขาดการฝึกวินัย 

สังคมยุคไฮเทค 

เป็นแรงผลักดันสูง 

ตัวเกมท้าทาย 

ตัวนักเรียน เช่น 

ขาดทกัษะทางสงัคม  

สมาธสิัน้ หรอืมปีญัหา 

ทางการเรียน 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

อบรมผู้ปกครอง 

หรือจัดค่ายผู้ปกครอง 

จัดสิ่งแวดล้อม 

1) 

 

 

2) 

โดยลดโอกาส 

ที่นักเรียนจะเข้าถึง 

เกม 

ควบคุมการใช้เงิน 

สร้างสัมพันธภาพ 

และใช้การสื่อสาร 

ที่มีคุณภาพกับนักเรียน 

1) รับฟัง 

2) ให้กำลังใจ 

3) ช่วยกำหนดกติกา 

ส่งเสริม 

การเปลี่ยนแปลง 

1) มีทางออก 

2) ให้รอยยิ้ม 

จัดค่ายนักเรียน 

 

 

บทบาท-หน้าที่ครูที่ปรึกษากับการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงประเภทต่างๆ

 ต่อไปนี้จะเสนอลักษณะของปัญหาที่ครูที่ปรึกษาสามารถสังเกต วิเคราะห์ปัญหา  

และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

ส่งต่อจิตแพทย์

(ถ้าติดเกมอย่างหนัก) 

กิจกรรม

ในชั้นเรียน

ให้กำลังใจและชื่นชม 

เมื่อเด็กทำด ี

จัดเพื่อน/กลุ่มเพื่อน 

ให้ความช่วยเหลือ 

ด้านการเรียน  

หรือการทำงาน 

กิจกรรม

เสริมหลักสูตร

จัดกิจกรรมโฮมรูม 

เพื่อให้เด็กรัก 

และเห็นคุณค่าในตนเอง 

ส่งเสริมให้เข้าร่วม

กิจกรรมที่เด็กสนใจ 

และมีความสามารถ 

กิจกรรม

ช่วยเหลือ

เด็กที่ติดเกม

และติดอินเทอร์เน็ต

ผู้ปกครองยินยอมทำการนัดหมาย 

กับจิตแพทย์ 

บันทึกให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ

ตามลำดับ 

พาเด็กและผู้ปกครองไปพบ

จิตแพทย์ 

กิจกรรมเพื่อนคู่หู

หรือBuddy

เลือกเพื่อนคู่หู 

ทำความเข้าใจ 

และมอบหมายหน้าที่ 

พูดคุยกับ Buddy เป็น

ระยะ ๆ เพื่อรับรายงาน

พฤติกรรม 

การให้การปรึกษาเบื้องต้น

พูดคุยให้การปรึกษาเด็ก

สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 

ให้กำลังใจและสร้าง

ความไว้วางใจ 

เป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษา 

ของเด็กได้ทุกเรื่อง 

กิจกรรมสื่อสารกับ

ผู้ปกครอง/เยี่ยมบ้าน

ติดต่อผู้ปกครอง 

และนัดหมายพูดคุย 

และทำความเข้าใจ 

กับผู้ปกครอง 

ลดโอกาสการเข้าถึง

คอมพิวเตอร์  

และอินเทอร์เน็ต 

เปลี่ยนแปลงปัจจัยลบ  

ในบ้าน 

ร่วมกำหนดกติกา 

อย่างเป็นรูปธรรม 

มีทางออกที่สร้างสรรค์

ให้เด็ก 

ใช้มาตรการทางการเงิน 

จัดค่ายอบรมนักเรียน 

ที่ติดเกม 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

 

ประเภท

ของปัญหา
ลักษณะที่สังเกตเห็น สาเหตุ แนวทางช่วยเหลือ

2. มีพฤติกรรม

ทางเพศ  

ที่ไม่เหมาะสม 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

มักจะแต่งกาย 

ผิดระเบียบ  

แต่งหน้าสวย และ

ใช้สิ่งของราคาแพง 

ชอบเล่นกับ 

เพศตรงข้าม  

ปล่อยตัว  

ไม่ละอาย 

ต่อการมีพฤติกรรม 

ไม่เหมาะสม 

เหม่อลอย  

ไม่สนใจเรียน  

ยิ้มคนเดียว 

จัดกลุ่มคุยกัน 

เรื่องแฟน แยกตัว

จากเพื่อน 

เพศเดียวกัน 

บริเวณคอมีรอย 

ถูกดูดเป็นจ้ำ ๆ 

รูปร่าง

เปลี่ยนแปลงไป

1. 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

 

6. 

ขาดความรัก  

ความอบอุ่นจาก

ครอบครัว 

บุคลิกภาพอ่อนแอ

ติดการพึ่งพิง 

อยากทดลอง 

อิทธิพลจากสื่อ 

พฤติกรรมทางเพศ

ของผู้ใหญ่ 

ไม่เหมาะสม 

การใช้สารเสพติด 

ดูสื่อกระตุ้น

อารมณ์ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมป้องกันปัญหา 

1) 

 

2) 

 

 

3) 

4) 

5) 

ให้ความรู้เรื่อง 

เพศศึกษา 

จัดกิจกรรมให้

นักเรียนชาย-หญิง

ร่วมมือกัน 

จัดค่ายเพศศึกษา 

บริการปรึกษากลุ่ม 

จัดประชุมรายกรณี 

กิจกรรมแก้ไขปัญหา 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

5) 

 

สื่อสารกับ  

ผูป้กครอง/เยีย่มบา้น 

การให้การปรึกษา

เบื้องต้น 

กิจกรรมเพื่อนคู่หู 

หรือ Buddy 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

กิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

ส่งต่อแพทย์

เพือ่ประสานการชว่ยเหลอื

(ถ้ามีปัญหาตั้งครรภ์) 

กิจกรรม

ในชั้นเรียน

ให้กำลังใจและชื่นชม 

เมื่อเด็กทำดี 

จัดเพื่อน/กลุ่มเพื่อน 

ให้ความช่วยเหลือ 

ด้านการเรียน  

หรือการทำงาน 

กิจกรรม

เสริมหลักสูตร

จัดกิจกรรมโฮมรูม 

เพื่อให้เด็กรัก 

และเห็นคุณค่าในตนเอง 

ส่งเสริมให้เข้าร่วม

กิจกรรมที่เด็กสนใจ 

และมีความสามารถ 

กิจกรรม

ช่วยเหลือเด็ก

ที่มีพฤติกรรม

ทางเพศ

ที่ไม่เหมาะสม

บันทึกให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ 

ส่งต่อคลินิควางแผนครอบครัว กิจกรรมเพื่อนคู่หู

หรือBuddy

เลือกเพื่อนคู่หู 

ทำความเข้าใจ 

และมอบหมายหน้าที่ 

พูดคุยกับ Buddy เป็น

ระยะ ๆ เพื่อรับรายงาน

พฤติกรรม 

การให้การปรึกษาเบื้องต้น

พูดคุยให้การปรึกษาเด็ก

สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 

ให้กำลังใจและสร้าง

ความไว้วางใจ 

เป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษา 

ของเด็กได้ทุกเรื่อง 

กิจกรรมสื่อสารกับ

ผู้ปกครอง/เยี่ยมบ้าน

ติดต่อผู้ปกครองและนัดหมาย

พูดคุย และทำความเข้าใจ 

กบัผูป้กครองดแูลเดก็อยา่งใกลช้ดิ 

จัดค่ายเพศศึกษา/ 

ค่ายฉลาดรักสำหรับวัยรุ่น 

ประสานครูผู้สอนให้เด็กรับภาระงาน 

ไปทำที่บ้านเพื่อให้สามารถจบการศึกษา 

ลดโอกาสการออกจากบ้าน  

โดยให้ชวนเพื่อนมาที่บ้าน 

เปลี่ยนแปลงปัจจัยลบในบ้าน 

ร่วมกำหนดกติกาในการคบ 

เพื่อนชายอย่างเป็นรูปธรรม 

มีทางออกที่สร้างสรรค์ให้เด็ก

ใช้มาตรการทางการเงิน 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

 

ประเภท

ของปัญหา
ลักษณะที่สังเกตเห็น สาเหตุ แนวทางช่วยเหลือ

3. ติดบุหรี่และ 

สารเสพติด 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

ต้องการเพิ่มขนาด

การเสพขึ้นเรื่อย ๆ 

เหม่อลอย ง่วง  

ขาดสมาธิ 

ในการเรียน 

ขาดความรบัผดิชอบ 

ขาดความสนใจ

สุขภาพ 

แยกตัว 

ริมฝีปากคล้ำ 

มั่วสุม 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

ขาดความรู้/ 

หลงผิด 

ขาดความรัก 

มีปัญหาเศรษฐกิจ 

อยู่ในสภาพ

แวดล้อมเสี่ยง 

มีค่านิยมด้านบวก

กับการสูบบุหรี่ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

กิจกรรมป้องกันปัญหา 

1) 

 

2) 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

7) 

 

8) 

ประกาศนโยบาย

สถานศึกษา 

กิจกรรมพี่สอนน้อง 

กิจกรรมอบรม

นักเรียนแกนนำ 

กิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

จัดสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อสุขภาพจิต 

กิจกรรมทัศนศึกษา 

กิจกรรมรณรงค์

เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

บูรณาการการเรียน

การสอน 

กิจกรรมแก้ไขปัญหา 

1) 

 

 

2) 

3) 

 

4) 

การให้ปรึกษา 

เบื้องต้น 

รายบุคคล/กลุ่ม 

เพื่อนช่วยเพื่อน 

สือ่สารกบัผูป้กครอง/

เยี่ยมบ้าน 

ค่ายช่วยเลิกบุหรี่ 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

ส่งต่อแพทย์

เพื่อการบำบัด

(กรณีติดบุหรี่ 

และสารเสพติด) 

กิจกรรม

ในชั้นเรียน

ให้กำลังใจและชื่นชม 

เมื่อเด็กทำดี 

จัดเพื่อน/กลุ่มเพื่อน 

ชวนทำกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ 

กิจกรรม

เสริมหลักสูตร

จัดกิจกรรมโฮมรูม 

เพื่อให้เด็กรัก 

และเห็นคุณค่าในตนเอง 

ส่งเสริมให้เข้าร่วม

กิจกรรมที่เด็กสนใจ 

และมีความสามารถ 

กิจกรรม

ช่วยเหลือเด็ก

ที่ติดบุหรี่

และสารเสพติด

บันทึกให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ 

ประสานผู้ปกครอง 

เพื่อนำบุตรหลานไปรับ 

การบำบัดจากแพทย์ 

กิจกรรมเพื่อนคู่หู

หรือBuddy

เลือกเพื่อนคู่หู 

ทำความเข้าใจ 

และมอบหมายหน้าที่ 

พูดคุยกับ Buddy เป็น

ระยะ ๆ เพื่อรับรายงาน

พฤติกรรม 

การให้การปรึกษาเบื้องต้น

พูดคุยให้การปรึกษาเด็ก

สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 

ให้กำลังใจและสร้าง

ความไว้วางใจ 

เป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษา 

ของเด็กได้ทุกเรื่อง 

กิจกรรมสื่อสารกับ

ผู้ปกครอง/เยี่ยมบ้าน

ติดต่อผู้ปกครอง 

และนัดหมายพูดคุย 

และทำความเข้าใจ 

กับผู้ปกครอง 

ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด 

จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง 

เป็นแบบอย่างที่ดี โดยเป็น 

ผู้ไม่สูบบุหรี่/ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน 

เปลี่ยนแปลงปัจจัยลบในบ้าน 

รว่มกำหนดกตกิาในการเลกิสบูบหุรี่

อย่างเป็นรูปธรรม 

มีทางออกที่สร้างสรรค์ให้เด็ก 

ดูแลเรื่องการคบเพื่อน 

เป็นกำลังใจ/ชมเชย เมื่อลูก 

มีพฤติกรรมดีขึ้น 

ติดตามผล/แก้ปัญหา 

ให้กำลังใจ 

ให้นักเรียนสามารถ 

เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ 

จัดค่ายเลิกบุหรี่ 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

 

ประเภท

ของปัญหา
ลักษณะที่สังเกตเห็น สาเหตุ แนวทางช่วยเหลือ

4. มีปัญหา 

ด้านการเรียน 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

ผลการเรียนต่ำ 

ขาดความสนใจเรยีน 

ทำงานอื่น 

ขณะเรียน 

ไมเ่ขา้ใจ-ไมก่ลา้ถาม 

ขาดเรียนเสมอ 

อ่าน-เขียนไม่ได้ 

ขาดความ 

รับผิดชอบในงาน 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

ระดับ IQ ต่ำกว่า

เกณฑ์ หรือ  

มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ 

มีปัญหาเจ็บป่วย 

มีปัญหาทาง

อารมณ์/จิตใจ 

มีปัญหาสังคม/ 

สิ่งแวดล้อม 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

ดำเนินการ 

โดยครูที่ปรึกษา 

1) 

 

2) 

3) 

 

4) 

5) 

 

6) 

การให้การปรึกษา

เบื้องต้น 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

กิจกรรมเพื่อนคู่หู

หรือ Buddy 

กิจกรรมซ่อมเสริม 

กิจกรรมสื่อสาร 

กับผู้ปกครอง 

กิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

ดำเนินการช่วยเหลือ

นักเรียนทั้งระบบ 

1) 

 

2) 

 

ช่วยแก้ปัญหา 

การอ่าน 

ช่วยแก้ปัญหา

นักเรียนติด 0  

ติด ร ติด มส.  

ดว้ยการประสานงาน

หลายฝ่าย 

      3. ดำเนินการกรณีพิเศษ 

       1) 

2) 

3) 

ประชุมผู้ปกครอง 

จัดค่ายกลางวัน 

ประชุมติดตามผล 
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ส่งต่อแพทย์

เพื่อการรับวินิจฉัย

และบำบัด

กิจกรรม

ในชั้นเรียน

จัดให้ผู้เรียนมานั่ง 

ข้างหน้าหรือใกล้ครู 

มอบหมายให้ช่วยครู 

ในการทำกิจกรรม 

กิจกรรม

เสริมหลักสูตร

จัดกิจกรรมโฮมรูม 

เพื่อให้เด็กรัก 

และเห็นคุณค่าในตนเอง 

ส่งเสริมให้เข้าร่วม

กิจกรรมที่เด็กสนใจ 

และมีความสามารถ 

กิจกรรม

ช่วยเหลือเด็ก

ที่มีปัญหา

ด้านการเรียน

ครูคัดกรองโดยใช้การสังเกต 

และแบบประเมิน พบว่า 

เด็กเป็น LD เป็นสมาธิสั้น 

ประสานผู้ปกครองเพื่อนำลูกไป 

รับการวินิจฉัยจากแพทย์และ  

รับการบำบัดรักษา 

กิจกรรมเพื่อนคู่หู

หรือBuddy

เลือกเพื่อนคู่หู 

ทำความเข้าใจ 

และมอบหมายหน้าที่ 

พูดคุยกับ Buddy เป็น

ระยะ ๆ เพื่อรับรายงาน

พฤติกรรม 

การให้การปรึกษาเบื้องต้น

พูดคุยให้การปรึกษาเด็ก

สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 

ให้กำลังใจและสร้าง

ความไว้วางใจ 

เป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษา 

ของเด็กได้ทุกเรื่อง 

กิจกรรมสื่อสารกับ

ผู้ปกครอง/เยี่ยมบ้าน

ติดต่อผู้ปกครอง 

และนัดหมายพูดคุย  

และทำความเข้าใจ 

กับผู้ปกครอง  

ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด 

โดยให้ความร่วมมือกับโรงเรยีน

เมือ่ลกูตดิ 0 ตดิ ร ตดิ มส. เรียน

ซ้ำ โดยติดตาม  

การแก้ไขผลการเรียน  

อย่างต่อเนื่อง และมานั่งทำงาน

กับลูกถ้าจำเป็น 

ร่วมกำหนดกติกาในการ 

ไมข่าดเรยีน ไมม่าโรงเรยีนสาย 

การทำการบ้าน และทบทวน

บทเรียน 

เป็นกำลังใจ/ชมเชย 

ให้รางวัลเมื่อลูกมี

พฤติกรรมดีขึ้น 

จัดสอนพิเศษให้กับผู้เรียน 

ที่เรียนอ่อนในช่วงปิดภาคเรียน 

ชมเชยเมื่อผู้เรียนทำดี 

เพื่อให้กำลังใจ 

ให้ผู้เรียนที่มีปัญหาการเรียน

ไปเข้าค่ายเพื่อฝึกวินัย 

และซ่อมวิชาที่สอบไม่ผ่าน 

ติดตามผล/แก้ปัญหา 

ให้กำลังใจให้นักเรียน 

จัดการเรียนการสอน

เป็นพิเศษ (ในกรณี  

เป็นเด็กที่มี  

ความต้องการพิเศษ) 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

 

ประเภท

ของปัญหา
ลักษณะที่สังเกตเห็น สาเหตุ แนวทางช่วยเหลือ

5. มีปัญหา 

พฤติกรรม/ 

อารมณ์ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

แยกตัว 

ขาดความสุข 

รู้สึกด้อยค่า 

ขาดสมาธิการเรียน 

มองโลกแง่ลบ 

เจ็บป่วยบ่อย 

ทำร้ายตนเองหรือ

เสี่ยงอันตราย 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

การสูญเสีย 

ขาดความสัมพันธ์ 

ที่ดีกับพ่อแม่/ 

ผู้ปกครอง 

การเลี้ยงดู 

ที่ขาดความมั่นคง

ทางจิตใจ 

มีความผิดปกติ 

ของสารเคมี 

ในสมอง 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

กิจกรรมเพื่อนคู่หู 

หรือ Buddy 

กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 

การให้การปรึกษา 

เบื้องต้น 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

ส่งต่อ

จิตแพทย์เพื่อการ

ช่วยเหลือและบำบัด

กิจกรรม

ในชั้นเรียน

ให้กำลังใจและชื่นชมเมื่อ

เด็กทำดี 

จัดเพื่อน/กลุ่มเพื่อน 

ให้ความช่วยเหลือ 

ด้านการเรียน 

หรือการทำงาน 

กิจกรรม

เสริมหลักสูตร

จัดกิจกรรมโฮมรูม 

เพื่อให้เด็กรัก 

และเห็นคุณค่าในตนเอง 

ส่งเสริมให้เข้าร่วม

กิจกรรมที่เด็กสนใจ 

และมีความสามารถ 

กิจกรรม

ช่วยเหลือเด็ก

ที่มีปัญหา

พฤติกรรม/

อารมณ์

ผู้ปกครองยินยอมทำการนัดหมาย

กับจิตแพทย์ 

พาเด็กและผู้ปกครองไปพบจิตแพทย์ 

กิจกรรมเพื่อนคู่หู

หรือBuddy

เลือกเพื่อนคู่หู 

ทำความเข้าใจ 

และมอบหมายหน้าที่ 

พูดคุยกับ Buddy เป็น

ระยะ ๆ เพื่อรับรายงาน

พฤติกรรม 

การให้การปรึกษาเบื้องต้น

พูดคุยให้การปรึกษาเด็ก

สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 

ให้กำลังใจและสร้าง

ความไว้วางใจ 

เป็นที่พึ่ง ที่ปรึกษา 

ของเด็กได้ทุกเรื่อง 

กิจกรรมสื่อสารกับ

ผู้ปกครอง/เยี่ยมบ้าน

ติดต่อผู้ปกครอง 

และนัดหมายพูดคุย  

และทำความเข้าใจ 

กับผู้ปกครองดูแลเด็ก 

อย่างใกล้ชิด 

แนะนำ พาลูกไป 

พบจิตแพทย์ 

บันทึกให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ

ตามลำดับ 



หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

ตอนที่ 3  
 

บริการสนเทศกับการพัฒนานักเรียน 
ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์* 

 

ความนำ

 บริการสนเทศเป็นบริการหนึ่งของการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา ที่มุ่งให้ผู้เรียน  

มีข้อมูลสนเทศไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม  

ได้อย่างเหมาะสม สามารถนำข้อสนเทศไปพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ท่ามกลาง

การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน   

ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงและการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยมีทั้งประโยชน์และโทษ บุคลากรแนะแนว

จึงต้องช่วยเหลือผู้เรียนในเรื่องนี้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2550)   

ได้กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการเรียนการสอน ข้อ 2.3.5 ว่าให้มี

ระบบแนะแนวให้คำปรึกษาทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและประชาชนผู้รับบริการ ดังนั้น จึงจำเป็น  

อย่างยิ่งที่ครูแนะแนวหรือบุคลากรแนะแนวที่ให้บริการสนเทศต้องบริโภคข้อมูลข่าวสารด้วยปัญญา

และแนะแนวให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ข้อสนเทศก่อนนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ 

 

ความหมายของ“สนเทศ”และ“บริการสนเทศ”

 คำวา่ “สนเทศ” มาจากคำศพัทภ์าษาองักฤษวา่ (Information) สว่นในภาษาไทยมผีูใ้ชค้ำน้ี

แตกต่างกันตามสาขาวิชา เช่น ข้อมูลข่าวสาร สนเทศ สารนิเทศ สารสนเทศ เป็นต้น คำว่า   

“สารนิเทศ” มักพบในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ส่วนคำว่า 

“สารสนเทศ” มักพบในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ  

การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันราชบัณฑิตให้ใช้ได้ทั้งคำว่า สนเทศ   

สารนิเทศ และสารสนเทศ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)   

ได้ให้ความหมายทั้งสามคำ ดังนี้ 

 สนเทศ หมายถึง คำสั่ง ข่าวสาร ใบบอก 

 สารนิเทศ หมายถึง การชี้แจง แนะนำเกี่ยวกับข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ 

 สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร การแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ 

*ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
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 ความหมายของคำว่า บริการสนเทศ มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Information Service 

มีผู้ให้นิยามไว้ว่า เป็นงานบริการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลได้รับความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา 

อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพให้เข้ากับสังคม (นงลักษณ์ ประเสริฐ และจรินทร วินทะไชย์,   

2548 : 82) เป็นบริการหนึ่งในบริการแนะแนว ซึ่งจัดหารวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ทางด้าน

การศึกษา อาชีพ สังคม และการปรับตัวอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

วางแผนชีวิตและพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสม (รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ และคณะ, 2556 : 92) นอกจาก

นิยามของนักวิชาการแนะแนวของไทยที่กล่าวแล้วข้างต้น นักวิชาการแนะแนวในต่างประเทศ   

ได้แก่ Lunenburg (2010) กล่าวว่า บริการสนเทศ เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  

และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม 

 จากความหมายข้างต้นสรุปว่า บริการสนเทศ หมายถึง การให้บริการข้อมูลข่าวสาร  

ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน

ดำเนินชีวิตและพัฒนาตนได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง 

 

ความสำคัญของบริการสนเทศกับการพัฒนาผู้เรียน

 1. การปฏิรูปการศึกษา

  กระแสการปฏิรูปการศึกษา ที่มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน

มาตรฐานการศึกษา ทำให้สถาบันการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่การสอบ  

คัดเลือก การเลือกวิชาเรียน พฤติกรรมการเรียนรู้ การเทียบโอน จนกระทั่งการสำเร็จการศึกษา   

จำเป็นที่ผู้เรียนต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการศึกษาและการตัดสินใจได้  

อย่างสอดคล้องกับตนอง 

 2. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม

  ประเทศไทยและนานาประเทศต่างมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคม

แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อย่างไรก็ตามท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถ   

เข้าถึงและการแพร่กระจายความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ข้อสนเทศที่เผยแพร่มีทั้งประโยชน์  

และโทษ ผู้ส่งและผู้รับสารจะต้องมีวิจารณญาณในการสื่อสาร รวมทั้งรู้จักวิเคราะห์ผลกระทบ  

ที่อาจเกิดจากการใช้ที่ไม่เหมาะสม เช่น การถูกหลอกลวงจากสังคมออนไลน์ จึงจำเป็นที่ผู้เรียน  

ซึง่เปน็เดก็และเยาวชนจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง ใหไ้ดร้บัขอ้สนเทศทีส่รา้งสรรคแ์ละปลอดภยั ตลอดจน

ได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร 
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วัตถุประสงค์การจัดบริการสนเทศ

 ในการจัดบริการสนเทศทางการแนะแนว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (รุ่งแสง อรุณไพโรจน์   

และคณะ, 2556 : 93) 

 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับข่าวสาร เรื่องราวต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

 2. เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแหล่งค้นคว้าข้อสนเทศที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

ด้านต่าง ๆ 

 3. เพื่อให้ข้อสนเทศที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ต่อผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 

 4. เพือ่กระตุน้และสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้จิารณาโอกาสและทางเลอืกตา่ง ๆ ทางการศกึษา

และอาชีพ 

 5. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา อาชีพ และมีมนุษยสัมพันธ์ทำให้บุคคล

มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีต่อการดำเนินชีวิต 

 6. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีนิสัยในการทำงานที่ดี 

 

หลักการจัดบริการสนเทศ

 การจัดบริการสนเทศให้ประสบความสำเร็จนั้น ยึดหลักสำคัญ 10 ประการ ดังนี้   

(เจียรนัย ทรงชัยกุล, 2544 : 73-76) 

 1. ต้องมุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้รับข้อสนเทศที่มีคุณภาพตามความต้องการและความจำเป็น

อย่างเพียงพอ และช่วยให้ผู้เรียนให้สามารถนำข้อสนเทศที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  

ในการตัดสินใจ การวางแผน การป้องกันปัญหาและการพัฒนาตนทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว

และสังคม 

 2. ต้องให้ความสำคัญกับข้อสนเทศที่มีคุณภาพที่จะให้แก่ผู้เรียน การได้รับข้อสนเทศ  

ที่ผิดพลาดหรือไร้คุณภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เรียนมากยิ่งกว่าการไม่ได้รับข้อสนเทศเลย   

ครูแนะแนวต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อสนเทศที่รวบรวมมาให้แก่ผู้เรียนว่าเป็นข้อสนเทศ

ที่จำเป็น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ปริมาณเพียงพอ น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน 

 3. การจัดบริการสนเทศต้องให้ผู้เรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสได้รับบริการสนเทศ  

ที่จัดให้อย่างเสมอกัน หน่วยงานซึ่งจัดบริการสนเทศจะต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ครูแนะแนวจึงต้องให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับบริการสนเทศที่จัดให้อย่างเสมอภาคกัน 

เพราะการปิดกั้นสิทธิและโอกาสของผู้เรียนบางราย ในช่วงเวลาจำเป็นที่เขาต้องการได้รับข้อสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของชีวิต อาจเกิดผลเสียหรือเป็นปัญหาต่อเนื่องอีกมากมาย 
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 4. ต้องจัดให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านสังคมและสติปัญญาของผู้เรียน โดยเด็ก  

ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาจะมีความสามารถคิดและแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลเชิงรูปธรรมได้ดี   

ส่วนวัยรุ่นจะสามารถคิดและแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลต่าง ๆ ทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม 

 5. ต้องจัดอย่างต่อเนื่องและตามขั้นตอนพัฒนาการของมนุษย์และพัฒนาการทางอาชีพ 

โดยผู้เรียนที่เป็นเด็กควรเริ่มได้รับข้อสนเทศอย่างกว้าง ๆ ทั่วไปก่อน และควรได้รับข้อสนเทศ  

อย่างต่อเนื่องเรื่อยไป แต่ข้อสนเทศจะมีความเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียด มีความลุ่มลึกซับซ้อน  

เพิ่มขึ้นตามวัยที่สูงขึ้นของผู้เรียน 

 6. ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันโดยทั่วไป  

จะมีพัฒนาการหลายด้านคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนในวัยเดียวกัน เพศเดียวกัน แต่ละบุคคล

ยงัมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวัทีไ่มเ่หมอืนใคร และไมม่ใีครเหมอืน ครแูนะแนวจงึตอ้งคำนงึถงึความแตกตา่ง 

ของผู้ เรียนที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถจัดบริการสนเทศ ตอบสนองความสนใจ   

ความต้องการ ความจำเป็นและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม 

 7. ต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียน ในการจัดบริการสนเทศนั้น

ครูแนะแนวต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย เช่น   

ความคาดหวังของบิดาต่อการเลือกสาขาการเรียนและการเลือกอาชีพของลูก กลุ่มเพื่อนที่มีอิทธิพล

ต่อค่านิยมด้านอาชีพและการครองตนในสังคมวัยรุ่น สื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ และ  

การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน 

 8. ต้องเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และความสามารถในการตัดสินใจของผู้เรียน ครูแนะแนว

จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนได้รับข้อสนเทศที่มีในประเทศอย่างเพียงพอ  

ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนใช้ข้อสนเทศประกอบการตัดสินใจ  

ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ครแูนะแนวจะไมท่ำหนา้ทีต่ดัสนิใจใหแ้กผู่เ้รยีน อกีทัง้ไมโ่นม้นา้วใจ

หรือกดดันให้ผู้เรียนรีบเร่งตัดสินใจตามความเห็นชอบของครูแนะแนว 

 9. ควรใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการบริการสนเทศที่มีอยู่จำกัด ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน 

 10. ควรให้ความสำคัญต่อการวางแผน การจัดการภายในองค์กร การประสานงาน   

การประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลงาน กล่าวคือ ในการจัดบริการสนเทศครูแนะแนวควรมี  

การวางแผน กำหนดกลุม่เปา้หมาย วตัถปุระสงคข์องการจดับรกิารสนเทศสำหรบัผูเ้รยีนกลุม่เปา้หมาย

ที่ต้องรับผิดชอบ ควรมีการจัดองค์กรให้เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

ควรมีการประสานงานให้เกิดความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงาน  

เป็นไปด้วยความราบรื่น และสำเร็จตามเป้าหมาย ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

และผู้สนใจได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดบริการสนเทศที่เชื่อถือได้ในโอกาสที่เหมาะสม  

และควรมีการประเมินผลการจัดบริการสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขและพัฒนาการจัดบริการ

สนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ประเภทของข้อสนเทศทางการแนะแนว

 ข้อสนเทศที่ใช้ในการจัดบริการสนเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ 

และคณะ, 2556 : 95-97) 

 1. ข้อสนเทศด้านการศึกษา 

  การให้ข้อสนเทศด้านการศึกษา เป็นการให้ความรู้ ประสบการณ์ และรายละเอียด

ต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาในช่วงปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งวิธีการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบผลสำเร็จ 

ทุนการศึกษา หลักสูตรสาขาวิชา กิจกรรมเสริมหลักสูตร แนวทางการศึกษาต่อ การฝึกอบรม 

แนวทางการลงทะเบียน การถอนหรือยกเลิกรายวิชา ข้อดีและข้อเสียในการศึกษาเล่าเรียน  

ในแต่ละสาขาอาชีพ เป็นต้น 

  ข้อสนเทศด้านการศึกษาที่ควรจัดให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 

  1.1 ข้อมูลสถานศึกษาที่กำลังศึกษา ได้แก่ ประวัติความเป็นมา เอกลักษณ์   

อัตลักษณ์ รายชื่อผู้บริหารและบุคลากร ผลงาน ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของสถานศึกษา 

  1.2 ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

  1.3 หลักสูตรของสถานศึกษา ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง  

ของหลกัสตูร แผนการเรยีน รายวชิาเรยีน การวดัและการประเมนิผล การสำเรจ็การศกึษา การเลอืกชมรม

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  1.4 บริการต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดให้ เช่น บริการพยาบาลและอนามัยโรงเรียน 

บริการห้องสมุด บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการอาหารกลางวัน บริการแนะแนว บริการทุนการศึกษา 

เป็นต้น 

  1.5 ข้อมูลสถาบันการศึกษาต่อ เช่น รายชื่อสถาบันการศึกษา ที่ตั้ง ระดับการศึกษา 

คุณสมบัติในการศึกษาต่อ วิธีการเข้าศึกษา ค่าใช้จ่าย ช่วงเวลารับสมัคร เป็นต้น 

  1.6 ข้อมูลในการพิจารณาเลือกแนวทางศึกษาต่อ เช่น ความสามารถทางการเรียน 

ความถนัด ความสนใจ แนวทางการประกอบอาชีพ 

  1.7 วิธีการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะการอ่าน การจดบันทึก   

การแสวงหาแหล่งเรียนรู้ การสอบ เป็นต้น 

  1.8 การศึกษาภาคฤดูร้อน การเข้าค่ายพัฒนาทักษะช่วงปิดภาคเรียน การกวดวิชา 
 2. ข้อสนเทศด้านอาชีพ 
  การจัดบริการสนเทศด้านอาชีพ เน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
การวางแผนเข้าสู่อาชีพ โดยพัฒนาการทางอาชีพของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอดคล้องกับ
ระยะสำรวจตนทางอาชีพ (Career Exploration) 
  2.1 คุณลักษณะของตนเองที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ เช่น ค่านิยมเกี่ยวกับงาน 
บุคลิกภาพทางอาชีพ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ เป็นต้น 
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  2.2 ความสำคัญของการประกอบอาชีพและเจตคติต่อการประกอบอาชีพสุจริต 
  2.3 รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ ได้แก่ ชื่ออาชีพ ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน รายได้
ความก้าวหน้า ความต้องการตลาดแรงงาน สวัสดิการ เป็นต้น 
  2.4 แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) อาชีพในประชาคมอาเซียนและนอกอาเซียน แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ กฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  2.5 ขอ้มลูการหารายไดร้ะหวา่งเรยีน ไดแ้ก ่กรมการจดัหางาน และหนว่ยงานเอกชน
ที่รับสมัครนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงเวลาหลังเรียน เป็นต้น 
  2.6 ข้อมูลการเตรียมตนเองเข้าสู่งานอาชีพ เช่น การสำรวจตนเองด้านอาชีพ   
การแสวงหาสารสนเทศทางอาชีพ เป็นต้น 
 3. ข้อสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม 
  การให้ข้อสนเทศด้านส่วนตัวและสังคมเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีชีวิตหรือความเป็นอยู่
อยา่งมคีวามสขุ มพีฒันาการและสขุภาวะทางกาย จติ ปญัญาและสงัคม ปรบัตวัและอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ได ้
การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีบุคลิกภาพและมารยาทตามกาลเทศะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  ข้อสนเทศด้านส่วนตัวและสังคมที่ควรจัดให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประกอบด้วย 
  3.1 วิธีการรู้จักตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น การรู้จักระดับเชาว์ปัญญา ความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ ตลอดจนนิสัยใจคอ เป็นต้น 
  3.2 พัฒนาการของวัยรุ่น เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญา แนวทางการป้องกันปัญหาในวัยรุ่น 
  3.3 บทบาททางเพศ การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน  
และต่างเพศ อิทธิพลกลุ่มเพื่อน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 
  3.4 การยอมรับและเข้าใจตนเอง เช่น รูปร่างหน้าตา สภาพครอบครัว เศรษฐกิจ
และรายได้ 
  3.5 การวางตนให้เหมาะสม มารยาทในการเข้าสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้
เวลาว่าง 
  3.6 การรู้เท่าทันสังคมและทักษะชีวิต ภัยจากสังคมออนไลน์ 

 

หลักการเลือกข้อสนเทศ

 ข้อสนเทศในยุคข้อมูลข่าวสารมีจำนวนมาก มีทั้งประโยชน์และโทษ หากไม่มีหลักในการ

เลือกข้อสนเทศจะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในทางลบและก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น ครูแนะแนว

จึงควรคัดเลือกข้อสนเทศที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
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 ข้อสนเทศที่ดีต้องมีลักษณะครบ 4 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ความถูกต้อง (accurate) ความสมบูรณ์ (complete) 

ความยืดหยุ่น (flexible) ความน่าเชื่อถือ (reliable) ตรงกับความต้องการ (relevant precision) 

และตรวจสอบได้ (verifiable) 

 2. ด้านเวลา ประกอบด้วย ทันเวลา (just in time) และทันสมัย (up to date) 

 3. ด้านการเผยแพร่ ประกอบด้วย ความชัดเจน (clarity) ความกะทัดรัด 

(conciseness) เข้าใจง่าย (simple) แปลกใหม่ (surprise) และประหยัด (economical) 

 4. ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย เข้าถึงได้ (accessible) และปลอดภัย (secure) 

 

รูปแบบการเผยแพร่ข้อสนเทศ

 รูปแบบการเผยแพร่ข้อสนเทศโดยอาศัยสื่อประเภทต่าง ๆ จำแนกได้ดังนี้ 

 1. จำแนกตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

  1.1 การให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคล 

   เป็นการให้ข้อสนเทศแก่ผู้ เรียนแต่ละบุคคลโดยตรง ตามความต้องการ  

หรือความจำเป็นที่แท้จริงของแต่ละบุคคลในลักษณะเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น การให้ข้อสนเทศ  

ในระหวา่งการใหก้ารปรกึษา มขีอ้ด ี คอื ทำใหผู้เ้รยีนไดร้บัขอ้สนเทศทีต่รงกบัความตอ้งการของตนเอง

มากที่สุด เอื้อประโยชน์ให้ครูแนะแนวได้รู้จักและสังเกตผู้เรียน ส่วนข้อจำกัด คือ ใช้เวลาและ  

งบประมาณมาก ไม่สามารถให้ข้อสนเทศได้อย่างทั่วถึง 

  1.2 การให้ข้อสนเทศเป็นกลุ่ม 

   เป็นการให้ข้อสนเทศแก่ผู้ เรียนพร้อมกันหลายคน โดยผู้ เรียนมีลักษณะ  

ความต้องการหรือมีปัญหาคล้ายคลึงกันจำเป็นต้องได้รับข้อสนเทศเหมือนกัน หรือเป็นข้อมูลเร่งด่วน

ที่ผู้เรียนทุกคนควรทราบ ตัวอย่างเช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ปฐมนิเทศ 

ปัจฉิมนิเทศ วันอาชีพ ทัศนศึกษา เป็นต้น ข้อดี คือ สะดวก ประหยัดเวลา งบประมาณ และแรงงาน 

ทนัเหตกุารณแ์ละความจำเปน็เรง่ดว่น ขอ้จำกดั คอื ขอ้สนเทศทีใ่หอ้าจไมส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

ที่แท้จริงของผู้เรียน ยากในการกระตุ้นให้เกิดความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 2. จำแนกตามสื่อในการเผยแพร่ 

  กฤษณา บุตรปาละ (2550 : 67-69) ได้จำแนกสื่อสนเทศ ดังนี้ 

  2.1 สื่อบุคคล 

   เป็นการพูดติดต่อระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้แก่ การเชิญวิทยากรมาพูด

ในรูปแบบของการสนทนา การสัมภาษณ์ การกล่าวสุนทรพจน์ การปราศรัย การบรรยาย   

การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน 
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  2.2 สื่อสิ่งพิมพ์ 

   สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อสนเทศ ได้แก่ รายงานวิชาการ รายงาน  

การสัมมนาวารสารวิชาการ ข่าวสาร สาระสังเขปหรือบทคัดย่อ บรรณานุกรม นามานุกรม หนังสือ

จดหมายข่าว แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ คู่มือ นิตยสาร แผนที่ แผนภาพ กราฟ ตารางสถิติ ป้ายนิเทศ 

ป้ายโปสเตอร์ 

  2.3 สื่อสมัยใหม่ 

   ในปจัจบุนัมกีารใชร้ะบบดจิติอลและอเิลก็ทรอนกิส ์ มาใชใ้นการผลติสือ่สมยัใหม ่

ที่นำมาใช้ในการให้บริการสนเทศ ได้แก่ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ทางสาย   

การสื่อสารผ่านดาวเทียม เทปเสียง เทปโทรทัศน์ แฟ้มข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระดาน

สนทนา เวิร์ลไวด์เว็บ เป็นต้น 

  

วิธีการจัดบริการสนเทศ

 วิธีการจัดบริการสนเทศที่นิยมในศาสตร์ด้านการแนะแนวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

มีการผสมผสานกันทั้งการให้ข้อสนเทศเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ตลอดจนการใช้สื่อต่าง ๆ ในการ

เผยแพร่ข้อสนเทศ มีดังนี้ 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

วิธีการจัดบริการ

สนเทศ
วัตถุประสงค์

ข้อพิจารณา

ในการจัดกิจกรรม

1. ปฐมนิเทศ 1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ

สภาพโรงเรียน หลักสูตร 

บุคลากรและข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 

เพื่อสร้างความประทับใจ 

แรกพบ ความรู้สึกอบอุ่น 

และเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนปรับตัว 

และใช้ชีวิตในโรงเรียนได้ 

อย่างมีความสุข 

1. 

 

 

 

 

2. 

กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนัก 

ถึงการเข้าร่วมกิจกรรม 

และหากไม่เข้าร่วมจะต้องรับ

การปฐมนิเทศรายบุคคล 

ในภายหลัง 

การนำเสนอข้อสนเทศ 

ควรมีความหลากหลาย  

เช่น วีดิทัศน์ สื่อบุคคล  

การเข้าฐานเรียนรู้ เป็นต้น 

2. กิจกรรมโฮมรูม 1. 

 

 

2. 

เพื่อให้ครูที่ปรึกษาและผู้เรียน 

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้าใจ

สภาพที่แท้จริงของผู้เรียน 

เพื่อให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับ 

การศึกษา อาชีพ และ 

การปรับตัว 

1. 

 

2. 

ควรจัดก่อนหรือหลังเรียน  

ทุกวัน วันละ 20 นาที 

ควรจัดทำคู่มือโฮมรูม 

แตล่ะระดบัชัน้อยา่งเปน็ระบบ 

เป็นการป้องกันความซ้ำซ้อน

ของเนื้อหา 

3. การจัดป้าย

นิเทศ 

1. 

 

2. 

เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร 

ทันต่อเหตุการณ์ 

เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ดี

ในสถานศึกษา 

1. 

 

 

 

2. 

ควรเลือกเนื้อหาที่น่าสนใจ 

สอดคล้องกับเหตุการณ์

สำคัญ และความต้องการ 

ของผู้เรียน 

สถานที่จัดป้ายนิเทศที่พบเห็น

ได้ง่าย อ่านได้สะดวก  

ดึงดูดใจ และเป็นปัจจุบัน 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

วิธีการจัดบริการ

สนเทศ
วัตถุประสงค์

ข้อพิจารณา

ในการจัดกิจกรรม

4. ศูนย์สนเทศ

หรือห้องสมุด

อาชีพ 

1. 

 

 

 

2. 

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม

เอกสารสื่อแนะแนว 

การศึกษา อาชีพ ส่วนตัว 

และสังคม 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหา

รายละเอียดในเรื่องที่ตนเอง

สนใจ 

1. 

 

 

 

2. 

ควรเลือกสถานที่ที่ผู้เรียน 

เข้าใช้บริการได้สะดวก มีวัสดุ

อุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาด

และปลอดโปร่ง 

มีการจัดบรรยากาศในการ 

ให้ข้อสนเทศปรับเปลี่ยน 

อย่างสม่ำเสมอ 

5. การจัดสัปดาห์

แนะแนว 

หรือวันอาชีพ 

หรือวัน

มหาวิทยาลัย 

หรือการจัด

นิทรรศการ

แนะแนว 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับข้อสนเทศ

โดยตรงจากหน่วยงาน 

ผูป้ระกอบการ หรอืสถานศกึษา 

ที่อยู่ในความสนใจ 

เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็น

ความสำคัญของการวางแผน

ชีวิตของตนเอง 

เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติ 

ต่อการศึกษาและอาชีพ 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

ควรสำรวจความต้องการของ

ผู้เรียนเกี่ยวกับสถานศึกษา

และอาชีพ 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ 

ก่อนจัดงาน 

ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

กิจกรรม 

6. คู่มือนักเรียน 1. 

 

 

 

2. 

เพื่อให้นักเรียนมีคู่มือ  

เป็นแนวทางปฏิบัติตน 

ขณะเล่าเรียน และการ 

เข้าร่วมกิจกรรม 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้บริการและ

สิทธิต่าง ๆ ในโรงเรียน 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

เนื้อหาครอบคลุมประวัติ

สถานศึกษา ผู้บริหาร 

บคุลากร แผนผงั แผนการเรยีน 

กฎ ระเบียบ บริการ สิทธิ  

ทุนการศึกษา แบบฟอร์ม  

ค่าใช้จ่าย และข้อมูลอื่น ๆ  

ที่สำคัญ 

คู่มือควรเน้นอัตลักษณ์ 

ของสถานศึกษา 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

วิธีการจัดบริการ

สนเทศ
วัตถุประสงค์

ข้อพิจารณา

ในการจัดกิจกรรม

7. กิจกรรม

แนะแนว 

ในชั้นเรียน 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

เพื่อให้ข้อสนเทศในชั้นเรียน

ทัง้ดา้นการศกึษา อาชพี สว่นตวั 

และสังคมอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในการ

วางแผนการศึกษา อาชีพ 

และการปรับตัว 

เพื่อให้ครูแนะแนวรู้จักผู้เรียน

เป็นรายบุคคล สามารถ 

ช่วยเหลือ จัดกิจกรรมป้องกัน 

แก้ไข และพัฒนาผู้เรียน 

ได้อย่างเหมาะสม 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

จัดทำหลักสูตร วิเคราะห์

เนื้อหาให้ครอบคลุมทั้งด้าน

การศึกษา อาชีพ ส่วนตัว 

และสังคม 

จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเข้าใจ

ตนเอง สามารถวางแผน

ดำเนินชีวิตได้อย่าง 

เต็มศักยภาพ 

มีการประเมินผลการจัด

กิจกรรมแนะแนวสอดคล้อง

กับหลักสูตรสถานศึกษา 

8. กระดาน

สนทนา  

(web board) 

หรือจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-mail)   

หรือสื่อสังคม 

ออนไลน์ อาทิ 

Facebook Line 

1. 

 

 

2. 

เพื่อให้ครูกับผู้เรียนมี 

ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล

ที่รวดเร็วและนอกชั้นเรียนได้ 

เพื่อให้ข้อสนเทศที่ทันสมัย 

อย่างทั่วถึง และศึกษาเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

ควรออกแบบโครงสร้าง

เนื้อหา และหน้าเว็บที่ดึงดูด

การเข้าใช้ 

ควรปลูกฝังมารยาท และ 

คณุธรรมในการใชส้งัคมออนไลน ์

เนื้อหาต้องปรับเปลี่ยนให้เป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ 

ผู้รับผิดชอบควรมีเวลาโต้ตอบ

ประเด็นสนทนา 

9. ทัศนศึกษา 1. 

 

2. 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ข้อสนเทศ

ผ่านประสบการณ์ตรง 

เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี 

ต่อสถานศึกษา 

และสถานประกอบการ 

1. 

 

2. 

 

3. 

ควรสำรวจความต้องการ 

ของผู้เรียน 

ควรวางแผนและประสานงาน 

การเข้าเยี่ยมชม 

ควรดำเนินการตามระเบียบ

การทศันศกึษา และการไดร้บั 

คำยินยอมจากผู้ปกครอง 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

วิธีการจัดบริการ

สนเทศ
วัตถุประสงค์

ข้อพิจารณา

ในการจัดกิจกรรม

10. แฟ้มอาชีพ/

หนังสือเล่มเล็ก

อาชีพ/ 

กลอ่งบตัรอาชพี/ 

แผ่นพับ 

1. 

 

2. 

เพื่อให้ข้อสนเทศเฉพาะเรื่อง

ในรูปแบบที่หลากหลาย 

เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

ในการจัดทำ/รวบรวม 

ข้อสนเทศและฝึกปฏิบัติการ

ในการเลือกอาชีพจากสื่อ

เหล่านั้น 

1. 

 

 

2. 

ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

ในการจัดทำและการเลือก

วิเคราะห์ข้อสนเทศ 

มีสถานที่จัดแสดงสื่อ 

และสะดวกต่อการใช้บริการ 

11. สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

เช่น vcd 

แนะแนวการ

ศึกษา/อาชีพ/

ส่วนตัวและ

สังคม 

1. 

 

 

2. 

เพื่อให้ข้อสนเทศในสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์มีทั้งภาพ 

และเสียง 

เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี 

ต่อสถาบันการศึกษา  

สถานประกอบการ และ 

แนวปฏิบัติตนในเรื่องต่าง ๆ 

ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ

ของผู้เรียน 

1. 

 

 

 

 

2. 

ควรรวบรวมสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์

จากสถาบันการศึกษา  

สถานประกอบการ 

หรือหน่วยงานที่ผลิตสื่อ

โดยตรง 

ควรให้ผู้เรียนสะท้อน 

ความคิดเห็นของตนเอง 

ภายหลังชมสื่อนั้น ๆ แล้ว 

12. ปัจฉิมนิเทศ 1. 

 

 

 

2. 

เพื่อให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับ

การเตรยีมการสำเรจ็การศกึษา 

และการใช้ชีวิตภายหลัง

สำเร็จการศึกษา 

เพือ่สรา้งความรกั ความผกูพนั

ต่อสถาบัน และมีกำลังใจ

พรอ้มทีจ่ะปรบัตวัในสงัคมใหม ่

1. 

 

2. 

ควรจัดกิจกรรมในภาคเรียน

สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค 

ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย

ทั้งการให้ข้อสนเทศ  

การแสดง และการสร้าง 

ความประทับใจ 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

หลักการจัดบริการสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 1. หลักการเลือกใช้ข้อสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 

  ในสังคมปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

มีการเผยแพร่ข้อสนเทศที่หลากหลายทั้งประโยชน์และโทษ ตลอดจนยากต่อการควบคุมผู้เรียน  

ในการเข้าถึงสื่อเหล่านั้น ครูแนะแนว/บุคลากรทางการแนะแนวจะต้องใช้วิจารญาณในการเลือก  

ข้อสนเทศ โดยคำนึงว่าสิ่งที่จะเผยแพร่นั้น ต้องผ่านการตรวจสอบต้นตอหรือแหล่งที่มาของข้อมูล   

ข่าวสารก่อน ข้อสนเทศที่จะจัดให้ผู้เรียนต้องเป็นข้อสนเทศที่เป็นจริง เป็นประโยชน์และเป็นที่พอใจ

แก่ผู้รับบริการด้วยท่าทีที่สุภาพและการให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน 

 2. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 

  การให้บริการสนเทศต้องตระหนักว่าสิ่งที่ให้ต่อผู้รับบริการหรือการสื่อสารนั้น จะต้อง

ไม่เป็นไปในเชิงหลอกลวง หรือการทำร้ายผู้อื่นในทางเสื่อมเสีย ข้อสนเทศที่ให้ต้องตรวจสอบได้   

และกล้าแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากการนำเสนอที่ผิดพลาดของตน 

 3. หลักการมีส่วนร่วม 

  ในการใหข้อ้สนเทศหากใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสเขา้มามสีว่นรว่มตัง้แตข่ัน้ตอนการผลติ จดัหา

จัดกระทำ เผยแพร่ และจัดเก็บ จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน  

มีความเข้าใจและนำข้อสนเทศนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นดี 

 

การเตรียมความพร้อมของครูก่อนให้บริการสนเทศ

 1. ศึกษาและทำความเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พัฒนาการ

ของผู้เรียน เพศ ช่วงวัย ปัญหาของพัฒนาการ 

 2. สำรวจความต้องการและความสนใจในข้อสนเทศทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว

และสังคมของผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมาย 

 3. ศกึษาและทำความเขา้ใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงดา้นการศกึษา เศรษฐกจิ สงัคมไทย 

สังคมโลก ภาษาและวัฒนธรรม แรงงาน เป็นต้น 

 4. ศึกษาและฝึกทักษะการเผยแพร่ข้อสนเทศวิธีต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จจาก  

การศึกษา เอกสาร งานวิจัย การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการและติดตาม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

 5. ประชุมวางแผน จัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดทำโครงการเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 

เพื่อขออนุมัติดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

 6. สังเคราะห์ข้อสนเทศ จัดหมวดหมู่ และเลือกวิธีเผยแพร่ข้อสนเทศอย่างต่อเนื่อง  

ตลอดปีการศึกษา 

 7. จัดเตรียมแบบประเมินการจัดบริการสนเทศในแต่ละวิธีเพื่อเตรียมการประเมินทุกครั้ง  

ที่จัดบริการสนเทศ 

 

แผนการดำเนินการจัดบริการสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 ในการดำเนินการจัดบริการสนเทศยึดหลักการทำงานระบบคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง 

(Deming cycle) เช่นเดียวกับงานอื่น คือ หลัก P-D-C-A ดังนี้ 

 1. การวางแผน (Planning) 

  ก่อนให้บริการสนเทศต้องมีการประชุมวางแผนการดำเนินการ การสำรวจ  

ความตอ้งการ การวเิคราะหข์อ้สนเทศ การจดัทำปฏทินิปฏบิตักิาร การเสนอโครงการ การเตรยีมเอกสาร 

การประสานงาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

วัน/เวลา

วิธีการจัด

บริการสนเทศ/

หัวเรื่อง

วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

1 พฤษภาคม 

2558 

ปฐมนิเทศ

นักเรียนใหม่ 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

เพื่อให้นักเรียนรู้จัก

สภาพแวดล้อมของ

โรงเรียน 

เพื่อให้นักเรียนทราบ

ระเบียบและแนว

ปฏิบัติ 

เพือ่ใหน้กัเรยีนมเีจตคต ิ

ที่ดีต่อโรงเรียน 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

3. 

ประชุมวางแผน 

การเตรียมงาน 

การจัดทำเอกสาร 

คู่มือนักเรียน  

การจัดเตรียมสถานที่

และผู้รับผิดชอบ 

การจัดปฐมนิเทศ 

ประเมินผล 

นักเรียนใหม่ 

ชั้น ม.1 

3-5 พฤษภาคม 

2558 

จัดป้ายนิเทศ 

เรื่อง  

เปิดเทอมใหม่ 

วางแผน 

การเรียน

อย่างไร? 

1. 

 

2. 

เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธี

วางแผนการเรียนที่ดี 

เพื่อให้นักเรียน

ตระหนักถึงการ

วางแผนการเรียน 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

จัดหาเนื้อหาและ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 

ออกแบบป้ายนิเทศ 

จัดป้ายนิเทศหน้าห้อง

แนะแนว 

ประเมินผล 

ทุกระดับชั้น 

6 พฤษภาคม 

2558 

กจิกรรม

แนะแนว 

ในชั้นเรียน  

ชั้น ม.1 

เรื่อง.............. 

ชั้น ม.2 

เรื่อง.............. 

ชั้น ม.3 

เรื่อง.............. 

1. 

 

 

2. 

เพื่อให้นักเรียน 

มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับ.............. 

เพือ่ใหน้กัเรยีนมทีกัษะ 

เกี่ยวกับ.............. 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

ให้นักเรียนสัมผัส 

ความรู้สึก 

โดยการ.................. 

เสนอความเป็นจริง 

โดยการ.................. 

การสรุปสิ่งสำคัญ 

การวางแผนปฏิบัติตน 

การปรับปรุงพัฒนา 

ชั้น ม.1-3 

ตัวอย่างปฏิทินปฏิบัติงานการจัดบริการสนเทศ
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

 2. การดำเนินการ (Doing) 

  เป็นการดำเนินการจัดบริการสนเทศตามปฏิทินปฏิบัติการ ดำเนินตามแผน  

โดยยึดหลักวิชาการและวัตถุประสงค์ของวิธีการจัดบริการสนเทศที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละวิธี  

ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น 

 3. การตรวจสอบ (Checking) 

  เป็นการประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 

สำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บริการ การประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา 

และอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการจัดบริการสนเทศ 

 4. การปรับปรุง (Action) 

  การนำผลการประเมินการจัดบริการสนเทศมาปรับปรุงจัดบริการในครั้งต่อไป  

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำผลการประเมินจัดทำรายงานผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อวางแผน  

ในการจัดบริการสนเทศในปีการศึกษาต่อไป 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

ตอนที่ 4  
 

หลักการ กระบวนการและทักษะเบื้องต้นสำหรับครู 

ในการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
รศ.ดร.เรียม ศรีทอง* 

 

ความนำ

 บรกิารปรกึษาเชงิจติวทิยา เปน็ภารกจิสำคญัในการชว่ยเหลอืใหผู้ร้บับรกิารมคีวามเขา้ใจตน 

เข้าใจปัญหา เข้าใจผู้ที่ เกี่ยวข้องและสภาพแวดล้อม นำตนไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา  

สู่ความงอกงามต่อไปได้ บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจึงเป็นสัมพันธภาพที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้  

ผู้ใช้บริการได้ทบทวนตรวจสอบปัญหาและความต้องการแนวทางผ่านพ้นปัญหา อุปสรรคที่เผชิญอยู่

อย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลทั้งการปรับเปลี่ยนเจตคติ ความเชื่อ ความคิด อันส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมด้านต่าง ๆ จึงมีการให้การเปรียบเทียบว่า บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นเหมือนหัวใจ  

ของกระบวนการให้บริการแนะแนว ซึ่งจะเสนอรายละเอียดโดยสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อครูผู้ทำหน้าที่

บริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยย่อดังต่อไปนี้ 

 1. ความหมายความสำคัญและจุดมุ่งหมายของบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

  1.1 ความหมาย การพิจารณาความหมายของบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จะมี  

คำสำคัญ ได้แก่ บรรยากาศ-บุคคล-จุดมุ่งหมาย วิธีการ เครื่องมือและศาสตร์ จึงขอสรุปดังนี้ 

   บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นการสร้างเสริมบรรยากาศแห่งการช่วยเหลือ

ระหว่างผู้รับบริการที่เผชิญทุกข์ด้านต่าง ๆ กับผู้บริการปรึกษาผู้มีความรู้ และประสบการณ์ตาม  

แนววิชาชีพทางจิตวิทยาการปรึกษาและเต็มใจให้การช่วยเหลือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใจตน   

เข้าใจปัญหาและสิ่งแวดล้อม และสามารถคิดและตัดสินใจที่จะพัฒนาตนต่อไปได้ ผ่านการสื่อสาร  

อันอ่อนโยนตามศาสตร์ทางจิตวิทยาแห่งการช่วยเหลือ ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ 

*ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
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  1.2 ความสำคัญ และจุดมุ่งหมายของบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

   บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยามีคุณค่าการช่วยเหลือผู้รับบริการที่มีจุดมุ่งหมาย  

แตกต่างกันไป จึงกล่าวโดยจำแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

   1) การบริการปรึกษาในปัญหาวิกฤต (Crisis Counseling) เป็นการช่วย  

ให้ผู้รับบริการที่เผชิญปัญหาวิกฤต ที่เผชิญต่อความสับสนในชีวิต ความเครียดหลังสูญเสียผู้ที่มี  

ความสำคัญในชีวิต หรือกำลังตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารบางชนิด บริการปรึกษาในกรณีนี้จะช่วยให้  

ผู้รับบริการยอมรับสถานการณ์ สามารถควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งสามารถลดความ  

วิตกกังวลอันท่วมท้นขณะนั้น เพื่อพัฒนาความรู้สึกให้ดีขึ้น 

   2) การบริการปรึกษาเพื่อช่วยเหลือเอื้ออำนวย (Facilitative Counseling) 

เป็นการช่วยเหลือให้ผู้รับบริการกระจ่างในปัญหาของตน เข้าใจตน และยอมรับตน สามารถวางแผน

จัดการปัญหาตน และรับผิดชอบจัดการปัญหาของตนได้ ซึ่งยังไม่มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

เพยีงเพือ่ดำเนนิการเบือ้งตน้ใหผู้ร้บับรกิารเขา้สูก่ระบวนการสำรวจทำความเขา้ใจและลงมอืแกไ้ขปญัหา

การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาประเภทนี้มักเกี่ยวข้องกับปัญหาการเลือกวิชาเรียน การวางแผนชีวิต

และอาชีพ การปรับตัวเข้ากับสมาชิกครอบครัว หรือการปรับตัวในการทำงาน เป็นต้น 

   3) บริการปรึกษาเพื่อป้องกันปัญหา (Preventive Counseling) เป็นการ  

ส่งเสริมเฉพาะเรื่อง เช่น การคิดสร้างสรรค์และนิสัยการเรียน การลดความวิตกกังวลเรื่อง  

การเปลี่ยนแปลงทางเพศ การตระหนักรู้แห่งตน การเลือกและเตรียมอาชีพในอนาคต เป็นต้น 

   4) บริการปรึกษาเพื่อการพัฒนา (Development Counseling) เป็นการ  

ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชีวิต เช่น การแสวงหาแบบชีวิต (Life-style) ในการทำงาน การเรียน  

ที่มีประสิทธิภาพ การประเมินค่านิยม หรือการพัฒนาอัตมโนทัศน์ (Self-concept) เพื่อมุ่งให้  

ผู้รับบริการสามารถตัดสินใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นต้น 

   กล่าวโดยสรุป บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา ซึ่งอาจดำเนินการโดย

ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ครูแนะแนว ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้บริหาร ที่จะให้บริการทั้งนักเรียน ครู   

ผู้ปกครอง ที่มีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นในการบริการภายใต้  

หลักการของกระบวนการช่วยเหลือ (Helping Process) จากศาสตร์จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น 

 2. คุณสมบัติของผู้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

  ผู้ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา พึงมีคุณสมบัติสำคัญทั้งเจตคติต่อการให้บริการ   

ความรู้ความเข้าใจตามหลักการของศาสตร์แห่งการช่วยเหลือ และทักษะการปรึกษา มีข้อสรุปดังนี้ 
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บุคลิกภาพทั่วไป เจตคติในการให้บริการ
ความรู้ความเข้าใจ

ในการบริการปรึกษา

• 

• 

• 

• 

 

• 

• 

 

• 

• 

 

• 

หนกัแนน่มัน่คงทางอารมณ์ 

รู้จักตน 

เปิดเผย 

ใจกว้างยอมรับตน  

และผู้อื่น 

เชื่อมั่น เห็นคุณค่าตน 

น่าศรัทธา น่าไว้วางใจ 

และมีเมตตา 

สุขุมรอบคอบ 

เข้าใจตน รู้ขอบเขต 

ความสามารถของตน 

เป็นตัวแบบที่ดี 

• 

• 

• 

 

• 

 

• 

พอใจให้ความช่วยเหลือ 

ยอมรับนับถือ ให้เกียรติ 

เอาใจใส่ต่อความเป็น

บุคคล 

เชื่อในคุณค่าและ  

ความสามารถของผู้อื่น 

ไว้วางใจตนเองและผู้อื่น 

• 

 

• 

• 

• 

 

• 

 

 

เข้าใจธรรมชาติ 

ของผู้มารับบริการ 

สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี 

มีทักษะการปรึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ 

ของผู้เอื้ออำนวยที่ดี 

ให้บริการปรึกษา 

ในขอบเขตจริยธรรม 

(จรรยาบรรณวิชาชีพ) 

คุณลักษณะของผู้ ให้บริการปรึกษาที่ดี

(CharacteristicsofEffectiveCounselor)

 3. สัมพันธภาพในการปรึกษา(CounselingRelationship)

  สัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือ เป็นกระแสความเคลื่อนไหว ซึ่งจะช่วยให้บุคคล  

ใช้ตัวเองเป็นแหล่งพลังงาน อำนวยการให้เกิดความงอกงามในทิศทางที่เหมาะสมตามศักยภาพ  

ของตน และดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 

  ลักษณะของสัมพันธภาพในการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

  1. ความไว้วางใจในการยอมรับ (Trust and Acceptance) 

  2. ความจริงใจหรือความสอดคล้องกัน (Authenticity/Congruence) 

  3. ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Empathic Understanding) 

  4. ความนับถือเชิงบวกและการให้เกียรติ (Positive Regard and Respect) 

  5. ลักษณะที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจ (Warmth and Care) 

  6. การสื่อสารเชิงรูปธรรม (Concreteness) 
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 4. กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

  บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา มีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

  ขั้นที่ 1 สร้างสัมพันธภาพ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

   1) ต้อนรับอย่างจริงใจและอบอุ่น 

   2) แสดงท่าทีเป็นมิตร 

   3) สื่อความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ 

   4) รับฟังสิ่งที่ผู้รับบริการพูดถึง 

   5) สังเกตสิ่งที่ผู้รับบริการแสดงออกทั้งคำพูดและกิริยาท่าทาง 

   6) สังเกตท่าทีที่ผู้รับบริการยังไม่พร้อมที่จะกล่าวถึง  

   7) ยอมรับผู้รับบริการโดยปราศจากเงื่อนไข 

   8) กล่าวนำ เอื้อให้ผู้รับบริการกล้าที่จะกล่าวถึงเรื่องทุกข์ร้อนของตน 

  ขั้นที่ 2 สำรวจปัญหา มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

   1) รับฟังอย่างตั้งใจ 

   2) ยอมรับและไม่ตัดสิน 

   3) ใช้คำถามที่เหมาะสมในเวลาอันสมควร 

   4) เน้นที่การเข้าใจความรู้สึกของผู้รับบริการ 

   5) พยายามช่วยให้พิจารณาปัญหาตามความเป็นจริง โดยร่วมพิจารณาว่า

ความคาดหวังกับความเป็นจริงสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร 

  ขั้นที่ 3 เข้าใจปัญหา สาเหตุ ความต้องการ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

   1) สรุปสิ่งที่ผู้รับบริการกล่าวถึง และเขาได้เข้าใจสิ่งที่เป็นปัญหา 

   2) ช่วยให้ผู้รับบริการเข้าใจว่า การแก้ปัญหาเป็นไปได้อย่างรอบคอบ 

   3) ใหก้ำลงัใจทีจ่ะยอมรบับางสิง่บางอยา่งทีอ่าจทำใหเ้ขารูส้กึอดึอดั ลำบากใจ 

ไม่สบายใจ หรือเสียใจ 

   4) ช่วยให้ผู้รับบริการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 

  ขั้นที่ 4 วางแผนแก้ปัญหา มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

   1) ช่วยเสนอแนวทางเลือกหลาย ๆ ทาง 

   2) ช่วยให้มีการพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของทางเลือก 

   3) ร่วมคาดคะเนเหตุผลที่จะตามมา 

   4) ส่งเสริมให้คัดเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

   5) ส่งเสริมการลงมือแก้ปัญหา 

   6) ให้การแนะนำหรือข้อมูลที่ต้องการ 

   7) สรุปและให้กำลังใจ 
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  ขั้นที่ 5 ยุติการปรึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

   1) บอกให้ผู้รับบริการรู้ว่าใกล้หมดเวลาการปรึกษา 

   2) ช่วยกันทบทวนและสรุปการตัดสินใจ 

   3) อาจเสนอวิธีการต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการเพื่อการนำไป

ปฏิบัติ 

   4) ให้กำลังใจผู้รับบริการในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความมั่นใจ 

  แนวทางปฏิบัติทั้ง 5 ขั้นตอนดังกล่าวมานี้ สรุปโดยย่อให้เห็นกระบวนการและ

สัมพันธภาพระหว่างผู้รับบริการกับผู้บริการปรึกษา ดังภาพ 

กระบวนการให้การปรึกษา

ผู้บริการปรึกษา ผู้รับบริการปรึกษา

ขั้นที่1

ขั้นที่2

สร้างสัมพันธภาพ 

สำรวจปัญหา 

ขั้นที่5

ขั้นที่4

ยุติการปรึกษา 

วางแผนแก้ปัญหา 

ขั้นที่3

เข้าใจปัญหา สาเหตุ ความต้องการ 

จีน แบรี่. (2549). คู่มือการฝึกทักษะให้การปรึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 5). หน้า 4-7 
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  คุณภาพของบริการปรึกษา พิจารณาจากระดับการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้เบื้องต้น 

ดังนี้ 

  1. ช่วยให้สบายใจ มีกำลังใจเพิ่มขึ้น อบอุ่นใจ 

  2. เข้าใจตน เข้าใจปัญหาเพิ่มขึ้น 

  3. การตัดสินใจถูกต้องเหมาะสม 

  4. เชื่อมโยงเหตุและผลของการกระทำได้ มีความมั่นใจ 

  5. พัฒนาไปสู่ความงอกงามและนำตนได้ 

 5. ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นสำหรับครู

  1) การสร้างสายสัมพันธ์ (Rapport) 

   ต้อนรับ 

   - สร้างความไว้วางใจ-ถามเพื่อคลายกังวล 

   - สนทนาเรื่องที่เขาสนใจ 

   - ถามถึงผลงานที่ชื่นชม 

   - สนทนาสิ่งแปลกใหม่ 

   ชี้แจง 

   - คุณค่าการปรึกษา 

   - บทบาท 

   - ความรับผิดชอบ 

   - เวลา 

   - ความคาดหวัง 

   กล่าวนำเกี่ยวกับประเด็นปัญหา “จะคุยเรื่องอะไรกันดี” 

  2) การฟัง (Listening) 

   - หยุดพูด 

   - ใส่ใจ ประสานสายตา สังเกต 

   - จับประเด็นสำคัญ 

  3) การทวนความ (Restatement) 

   - พูดซ้ำ 

   - พูดซ้ำความเดิม 

   - ตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกัน 
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   ตัวอย่าง 

   - ฟังดู คุณกำลัง...................... 

   - ได้ยินว่าคุณ......................... 

   - คุณกำลังคิดถึงเรื่อง......................... 

  4) การถาม (Questioning) 

   - ใช้คำถามเพื่อให้สังเกตและอธิบาย 

   - คำถามปลายเปิด (Open Question) ช่วยให้มีอิสระในการตอบ 

   - คำถามปลายปิด (Closed Question) ใช้ในโอกาสที่มีการพูดยากหรือวกวน 

และนำเข้าสู่เรื่องที่สำคัญ 

   ตัวอย่าง 

   - คุณคิดอย่างไร................... 

   - สิ่งที่พูดนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับคุณ................... 

  5) การทำความกระจ่าง (Clarifying) 

   - สะท้อนประเด็นสำคัญที่ผู้รับบริการกล่าวถึง 

   - ย้ำความชัดเจนให้ผู้บริการเข้าใจ 

   - ขยายความเพื่อช่วยให้เข้าใจมากขึ้น 

   ตัวอย่าง 

   - ที่คุณกล่าวว่า “มันไม่คุ้ม” หมายถึงอะไรหรือ 

   - ระหว่าง “การเรียนต่อกับการทำงาน” สิ่งไหนที่คุณอยากทำก่อน 

  6) สะท้อนความรู้สึก (Reflection of Feeling) 

   ใช้คำพูดที่แสดงความรู้สึกของผู้รับบริการเพื่อให้ทราบว่าผู้บริการเข้าใจความรู้สึก

ที่แท้จริงของตน 

   ตัวอย่าง 

   - คุณรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมสำหรับคุณ 

   - คุณเสียใจที่ใช้คำพูดรุนแรงกับเธอไป 

  7) การเสริมกำลังใจ (Encouragement) 

   - สะท้อนความให้ผู้รับบริการเข้าใจศักยภาพของตน 

   - ส่งเสริมการเอาชนะปัญหาและอุปสรรค 

   - ช่วยให้เกิดความมั่นใจ 
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   ตัวอย่าง 

   - การเตรียมตัวเสียเนิ่น ๆ อย่างที่คุณคิด ย่อมจะสำเร็จได้ไม่ยาก 

   - คุณมีความคิดดีหลายอย่าง 

  8) การเสนอแนะและให้ข้อมูล (Suggestion and Information) 

   - พิจารณาว่าขาดอะไร ระหว่างทิศทางกับข้อมูล 

   - ตรวจสอบความต้องการ 

   - ส่งเสริมให้พิจารณาทางเลือกหรือแนะเกณฑ์การพิจารณา 

   - ให้พิจารณาข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ 

   - ตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกัน 

   ตัวอย่าง 

   - คุณไม่แน่ใจว่าจะเป็น...................หรือจะเป็น................... 

   - คุณต้องการตรวจสอบไหมว่า คุณถนัดอะไรมากกว่า 

  9) การเผชิญหน้า (Confrontation) 

   - สะท้อนให้เห็นว่า กำลังรู้สึกอะไร คิดอะไร ทำอะไร เพื่อการปรับปรุงที่ดีขึ้น 

   - ช่วยสะท้อนให้รับรู้ถึงความไม่สอดคล้องระหว่างความคิด ความรู้สึก และ

พฤติกรรมของผู้รับบริการ 

   - สอบถามแผนงาน ระยะเวลา เงื่อนไขความสำเร็จของสิ่งที่ตัดสินใจทำ 

   ตัวอย่าง 

   - คุณบอกว่าไม่สนใจเพื่อนคนนี้ แต่คุณก็มักพูดถึงเขาอยู่หลายครั้ง 

   - คณุอยากจะเปลีย่นแปลงวธิกีารเรยีนใหม ่คณุจะเริม่อยา่งไร............เมือ่ไร............... 

  10) การสรุปความ (Summarizing) 

   - เชื่อมโยงความคิด 

   - จัดหมวดหมู่ความคิดหรือข้อมูล 

   - นำเสนอเป็นระยะ ๆ 

   - เสนอภาพรวมความคิด 

   ตัวอย่าง 

   เราพูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกงาน แต่คุณยังขาดข้อมูล  

บางเรื่อง ถ้าได้หาข้อมูลเพิ่มเติมก็อาจจะช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ หรืออาจมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง  

ก็ยินดี 
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แบบบันทึกการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

วัน.........เดือน.............................พ.ศ. ............... 

เวลา............... 

สถานที่............... 

บริการครั้งที่............... 

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ 

 ชื่อ..................................(นามสมมติ)...................................เพศ  (   )   ชาย  (   )   หญิง 

2. สภาพปัญหา ( ) ด้านส่วนตัวและสังคม เกี่ยวกับ............................................... 

   ( ) ด้านการเรียน  เกี่ยวกับ............................................... 

   (   ) ด้านอาชีพ  เกี่ยวกับ............................................... 

3. ความเข้าใจสาเหตุของปัญหา.................................................................................................. 

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

4. ความต้องการและความรับผิดชอบในการจัดการปัญหา.......................................................... 

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

5. ทางเลือกในการแก้ปัญหา....................................................................................................... 

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

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

6. การประเมินผลการบริการปรึกษา 

 1) ลักษณะอารมณ์และความรู้สึก........................................................................................... 

 2) ความคิด/ความเชื่อ............................................................................................................ 

 3) ความมุ่งมั่นจะจัดการปัญหา.............................................................................................. 

7. ภารกิจหรือกิจกรรมส่งเสริม.................................................................................................... 

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

8. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ....................................................................................................................... 

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

 ลงชื่อผู้ให้บริการ.................................... 
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ตอนที่ 5 
 

บริการจัดวางตัวบุคคล : กิจกรรมโฮมรูม  
และการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 

อ.วราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล* 

 

 กจิกรรมโฮมรมูความหมายของกจิกรรมโฮมรมูนัน้ เปน็ชว่งเวลาทีค่รทูีป่รกึษาพบกบัเดก็ ๆ   

ในความดูแล ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน โดยจัดบรรยากาศให้อบอุ่น เป็นเสมือน  

บ้านหลังที่ 2 โดยมีครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่เป็นดั่งสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน มีการจัดกิจกรรม  

ที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นกลุ่มในด้านต่าง ๆ 

 

คุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมโฮมรูม

 ❒ เป็นเวลาทองที่ครูที่ปรึกษาจะได้รู้จักและคุ้นเคยกับนักเรียนในชั้นเรียน 

 ❒ เป็นเวลาเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน 

 ❒ เป็นโอกาสที่ครูจะสร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน เพื่อการป้องกันปัญหาและ  

การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 ❒ เป็นช่วงเวลาที่ครูใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน 

 

สิ่งที่ลดทอนคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมโฮมรูม

 ❒ ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ 

 ❒ กิจกรรมเข้าแถวตอนเช้ากินเวลาโฮมรูม 

 ❒ เวลาน้อย 

 ❒ ครูไม่วางแผนการจัดกิจกรรม 

 ❒ ครูจัดกิจกรรมไม่น่าสนใจ 

 ❒ ครูไม่เข้าโฮมรูม 

 ❒ นักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 

 ❒ นักเรียนไม่ให้ความสำคัญ 

 ❒ ขาดการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

*ข้าราชการบำนาญ 
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ตัวครูที่ปรึกษา การจัดกิจกรรมด้วย6องค์ประกอบ

❒



❒

เห็นคุณค่าของเวลา   

โฮมรูม

ใส่ใจกับการเตรียม

แผนการจัดกิจกรรม 

❒



❒

❒

❒

❒

❒

Respect



Immediacy

Relevance

Safety

Engagement

Inclusion

ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าครูให้การยอมรับ 

และเห็นคุณค่า 

เรียนรู้แล้วนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ 

จัดให้เรียนในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 

จัดบรรยากาศให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย 

ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม 

ให้นักเรียนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

การเพิ่มคุณค่าและความสำคัญให้กับชั่วโมงโฮมรูม

ลักษณะของการจัดเวลาในกิจกรรมโฮมรูม

 ❒ โฮมรูมสั้น ใช้เวลาประมาณ 5-20 นาที มักจะจัดทุกวันหลังเข้าแถวตอนเช้า 

 ❒ โฮมรูมยาว ใช้เวลาประมาณ 50 นาที จัดสัปดาห์ละ 1 คาบ 

 

การดำเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูม

นำผลจาก

การประเมิน

มาปรับปรุง

กิจกรรม

การพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรมโฮมรูม

กำหนดหัวข้อและจุดประสงค์

ออกแบบกิจกรรม

เตรียมแบบบันทึก

ดำเนินการจัดกิจกรรม

บันทึกการจัดกิจกรรม

ประเมินผลการจัดกิจกรรม

Plan:P

Check:C

Act:A Do:D
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การกำหนดสาระในการโฮมรูม

 ❒  ศึกษาคุณลักษณะและสมรรถนะของนักเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด 

 ❒  สำรวจความต้องการของนักเรียนในห้อง 

 ❒  กำหนดสาระเพือ่สรา้งเสรมิทกัษะชวีติทีเ่หมาะสมกบัวยัและปญัหาของนกัเรยีนในหอ้ง 

 ❒  กำหนดเรื่องที่สอดคล้องกับวันและเทศกาลสำคัญ 

 

ตัวอย่างการกำหนดสาระในการโฮมรูม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ครั้งที่ เรื่อง วัตถุประสงค์

1 ครูและนักเรียนพบกันครั้งแรก สร้างความคุ้นเคย 

2 การเลอืกหวัหนา้หอ้งและหวัหนา้ฝา่ยตา่ง ๆ การบริหารจัดการห้องเรียน 

3 การจัดเวรดูแลห้องเรียน การปฏิบัติเพื่อขอบคุณห้องเรียน 

4 การสร้างข้อตกลงการอยู่ร่วมกันในห้อง การร่วมกันสร้างกติกาห้อง 

5 การเรียนให้มีประสิทธิภาพ การดูแลนักเรียนเรื่องการเรียน 

6 สำรวจข้อมูลนักเรียน การศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

7 ชวนคิด “วันไหว้ครู” (ช่วงวันไหว้ครู) ส่งเสริมความกตัญญูต่อครู 

8 ชวนคิด “เรื่องแม่” (ช่วงวันแม่) ส่งเสริมความกตัญญูต่อแม่ 

9 ชวนคิด “เรื่องพ่อ” (ช่วงวันพ่อ) ส่งเสริมความกตัญญูต่อพ่อ 

10 ชวนคิด “เรื่องวันวาเลนไทน์” การปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมในวนัแหง่ความรกั 

11 การเตรียมตัวสอบ วางแผนเตรียมตัวสอบ 

 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน หมายถึง กิจกรรมที่ครูที่ปรึกษาจัดให้ผู้ปกครองของ 
นักเรียนในชั้นเรียนของตนเป็นกลุ่มย่อย โดยครูที่ปรึกษาจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนิน
กิจกรรม และเอื้ออำนวยให้แก่ผู้ปกครอง ได้พูดคุยสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เพื่อหาแนวทางและร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ความสำคัญของการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญ 
ถึงบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีต่อลูกหลานของตน ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง
การส่งเสริมบุตรหลานให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและชีวิต ร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหา 
และแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แนวทางในการดูแลป้องกันบุตรหลานจากสภาพสังคมที่เป็นภัย  
แก่เด็ก ได้แก่ หนีเรียน มาโรงเรียนสาย ติดเกม ทะเลาะวิวาท ฯลฯ 
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การดำเนินการประชุมผู้ปกครอง

 1. การเตรียมการก่อนการประชุมผู้ปกครอง

  ❒ ข้อมูลนักเรียน ได้แก่ ผลการเรียน รายงานพฤติกรรมนักเรียน พฤติกรรม  

การขาดเรียน พฤติกรรมการเรียนเป็นรายบุคคล ผลงานนักเรียน 

  ❒ เอกสารประกอบ ในการดำเนนิกจิกรรมการแบง่กลุม่ผูป้กครอง เพือ่แลกเปลีย่น  

ความคิดเห็น ได้แก่ ใบงาน 

  ❒ จัดห้องเรียน โดยจัดเก้าอี้เป็นกลุ่ม 

 2. ขั้นตอนในการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง

  ❒ ครูที่ปรึกษาแนะนำตนเอง และชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม 

  ❒ ใหผู้ป้กครองแนะนำตนเอง และลงทะเบยีนเพือ่แลกเปลีย่นชือ่ ทีอ่ยู ่ เบอรโ์ทรศพัท ์  

อาชีพ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในชั้นเรียน 

  ❒ แบ่งกลุ่มผู้ปกครอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น “สิ่งที่ภูมิใจ และสิ่งที่กังวลใจ  

ในตัวนักเรียน” 

  ❒ ตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองนำเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม 

  ❒ ครทูีป่รกึษาแจกผลการเรยีน และรายงานผลพฤตกิรรมของนกัเรยีนเปน็รายบคุคล 

  ❒ ครูที่ปรึกษาแจกเอกสารการประเมินผลการจัดประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน 

  ❒ ครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาผู้ปกครองเป็นรายบุคคล (กรณีนักเรียนที่มีปัญหา) 

 3. การสรุปผลการประชุมผู้ปกครอง

  ปัจจัยความสำเร็จของการประชุมผู้ปกครอง

  1) ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนในชั้นเรียนเป็นอย่างดี มีการเตรียมข้อมูลเพื่อสื่อสารกับ 

ผู้ปกครอง 

  2) ครูที่ปรึกษามีความสามารถในการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี  

กับผู้ปกครอง กรณีนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหา ครูที่ปรึกษาควรทำใจเป็นกลาง เปิดกว้าง ไม่ด่วนตำหนิ

ยอมรับปัญหา ด้วยการรับฟังผู้ปกครองก่อน ให้โอกาสผู้ปกครองได้ระบายความคับข้องใจ ประเมิน

ความเข้าใจถึงปัญหาและตกลงวิธีการแก้ไขร่วมกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายยอมรับและปฏิบัติได้ 

  3) มีการวางแผนร่วมกับนักเรียนในชั้นเรียน ในการดูแลต้อนรับผู้ปกครอง 

  4) มีการจัดทำทำเนียบผู้ปกครองในชั้นเรียน เพื่อการสื่อสารกับผู้ปกครองอื่น ๆ   

หรืออาจทำเป็นระบบไลน์กลุ่มชั้นเรียน เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร 
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บริการติดตามผลและการประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากร  

ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา 
รศ.ดร.เรียม ศรีทอง* 

 

ความนำ

 บริการติดตามผลเป็นบริการหนึ่งของงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

ในสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนให้งานบริการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ในกระบวนการ

ติดตามผลที่อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร หรือบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน  

และภายนอกสถานศึกษา โดยต้องมีการประสานงานที่มีคุณภาพด้วย 

 1. ความหมายความสำคัญและจุดมุ่งหมายของบริการติดตามผล

  บริการติดตามผลเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เป็นผลของ

การให้บริการ ซึ่งเป็นไปที่การพัฒนาและงอกงามของนักเรียนจากการรับบริการต่าง ๆ การเลือกใช้

วิธีการ รวมทั้งการใช้เครื่องมือหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการบริการต่าง ๆ ในด้านความสำเร็จ 

และปัญหาอุปสรรคที่พบ ข้อมูลทั้งหลายดังกล่าวมีทั้งข้อมูลที่ได้ในระหว่างการให้บริการ และ  

เป็นข้อมูลที่เสร็จสิ้นการบริการไปแล้ว 

  การดำเนินการติดตามผล มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 

  1) เพื่อสำรวจความจำเป็นหรือความต้องการการช่วยเหลือ หรือการส่งเสริม  

การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของนักเรียนทั้งการพัฒนาส่วนตัวและสังคม การพัฒนาทางการศึกษา  

และการพัฒนาทางอาชีพ 

  2) เพื่อพิจารณาผลของการใช้วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ในแต่ละบริการมีคุณภาพ

ตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ รวมทั้งเทคนิควิธีและเครื่องมือที่ใช้ในบริการต่าง ๆ มีคุณภาพ  

หรือพบปัญหาที่ต้องการการปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมอย่างไร 

  บริการติดตามผล มีความสำคัญต่องานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

หลายประการ ดังนี้ 

  1) ช่วยให้มีหลักฐานในการพัฒนาบริการแนะแนวฯ ของสถานศึกษาต่อไป 

  2) ช่วยให้ผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลในการวางแนวทางพัฒนางานต่อไป 

*ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
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การติดตามผลระหว่างการบริการ การติดตามผลเมื่อยุติบริการ

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

ความพึงพอใจของนักเรียนในการดูแล 

ชว่ยเหลอืผา่นกจิกรรมโฮมรมูในแตล่ะชว่งเวลา 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  

การประชุมครูผู้ปกครองชั้นเรียน 

ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับในช่วงเวลา 

การจัดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มในชั้นเรียน 

ความต้องการบริการสนเทศ เพื่อสนองตอบ

ปัญหาของนักเรียนที่รับบริการ 

ความต้องการและความพึงพอใจในการรับ

บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านต่าง ๆ 

ความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อบริการ 

ซ่อมเสริมทางการเรียนสำหรับนักเรียน 

กลุ่มเสี่ยง 

ความพึงพอใจต่อโปรแกรมการพัฒนาชีวิต 

อาชีพ และความต้องการเพิ่มเติม 

จำนวนและสถิตินักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การเรียนแต่ละกลุ่มสาระในแต่ละภาค 

การศึกษา 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

 

 

 

10. 

จำนวน/สถิติผู้ที่จบการศึกษา 

จำนวน/สถิติผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษา 

จำนวน/สถิติผู้ต้องออกกลางคัน 

ศึกษาเหตุปัจจัยของการไม่สำเร็จการศึกษา 

หรือต้องออกกลางคัน 

จำนวน/สถิติผู้ที่สามารถเข้าศึกษาต่อ  

หรือทำงานอาชีพต่าง ๆ ตามความประสงค์ 

ผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ 

ผู้ที่ประสบปัญหาในการเรียนและศึกษาต่อ 

ศิษย์เก่าที่ต้องการความช่วยเหลือ 

หรือศิษย์เก่าดีเด่น 

กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ได้จัดบริการ

ให้นักเรียนมีปัญหา อุปสรรคใดที่จะต้อง

ปรับปรุงต่อไป เพื่อใช้เวลาและงบประมาณ

อย่างคุ้มค่า 

ข้อมูลย้อนกลับจากหน่วยงาน 

และสถานศึกษาที่ศิษย์เก่าเกี่ยวข้อง 

ในที่น่าภาคภูมิใจ และในแง่ที่สถานศึกษา 

พึงปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

  3) ช่วยให้บุคลากรที่ให้บริการ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาเทคนิควิธีการ

บริการให้มีคุณภาพต่อไป 

  4) ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่เป็นประโยชน์สูงสุด 

 2. ตัวอย่างการติดตามผล

  การติดตามผลขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของบริการในสถานศึกษาว่าต้องการอะไร   

ในที่นี้จะยกตัวอย่างบางประการ 
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 3. การดำเนินงานติดตามผลบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และการ

ประสานงานติดตามผล

  การดำเนินงานติดตามผล มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 

  1) ขั้นศึกษาและวางแผน มีแนวปฏิบัติดังนี้ จัดทำโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์

ขอบเขต วิธีการผ่านการทำแผน ปฏิบัติการ หรือตารางการดำเนินงานและเครื่องมือ 

  2) ขั้นปฏิบัติงานตามแผน โดยเลือกวิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก  

กลุ่มตัวอย่างที่ระบุไว้ในขอบเขต โดยการสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการขอใช้ข้อมูลจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สรุปรายงานต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ หรือฝ่ายทะเบียนนักเรียน แล้วนำ

ข้อมูลที่ครบถ้วน 

  3) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนำข้อมูลด้านต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์  

ด้านต่าง ๆ ของบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา แล้วสรุปทำรายงาน 

  4) ขั้นนำผลไปใช้เป็นการนำข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่องานบริการแนะแนว  

ทั้งด้านจุดแข็งต้องคงไว้และจุดอ่อนที่พบปัญหาอุปสรรค ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

  จากผลการดำเนินงานติดตามผล ควรมีการนำเสนอต่อครูทุกคนในโรงเรียน ผ่านการ

สง่ขอ้มลูใหอ้า่น หรอืผา่นการประชมุครปูระจำภาคเรยีน หรอืประจำป ี จะเกดิประโยชนต์อ่การพฒันา

นักเรียนได้กว้างขวางมากขึ้น 
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ตอนที่ 7 
 

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชีวิตและอาชีพ 
ดร.นิรนาท แสนสา*1 

 

ความนำ*2

 การนำเสนอแนวคิดการพัฒนาชีวิตและอาชีพ และทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชีวิต  

และอาชีพ เนื่องมาจากความต้องการกำลังคนของประเทศ และเพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการแนะแนว

เพื่อการพัฒนาทางอาชีพได้ใช้หลักการที่เหมาะสม จึงขอเสนอแนวคิดดังนี้ 

 แนวคิดการพัฒนาชีวิตและอาชีพ

 1. ความจำเป็นในการส่งเสริมการมีงานทำ 

  สืบเนื่องจากความขาดแคลนกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ  

งานบริการของประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก อันมีผลกระทบมาจาก  

ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสู่การเรียนสายอาชีพน้อยลง ไม่เพียงพอต่อการขยายตัว  

ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของปัญหานี้ ได้แก่ 1) นักเรียนมีค่านิยมในการเรียนต่อระดับ

ปริญญาตรี 2) ผู้ปกครองนักเรียนไม่ยอมรับภาพลักษณ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ไม่จูงใจ  

ให้เข้าเรียนด้วยเหตุผลหลายประการ 3) นักเรียนขาดความรู้ว่าการเรียนสายอาชีพมีงานทำ มีรายได้ 

มีความก้าวหน้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่เน้น 

คือ 1) ความพยายามเพิ่มสัดส่วนนักเรียนสายอาชีวศึกษา : นักเรียนสายสามัญ ในอัตรา 51 : 49   

ในปีการศึกษา 2558 2) มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ

อาชีวศึกษาให้มีกำลังคนเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 

 2. บริการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา 

  การพัฒนาทางอาชีพ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเข้าสู่โลกอาชีพ  

อย่างมีคุณภาพ ภารกิจสำคัญของสถานศึกษาที่ควรสนองนโยบายทางการศึกษา คือ 1) การส่งเสริม

*1 อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

*2 รศ.ดร.เรียม ศรีทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
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พัฒนาครูแนะแนวและครูผู้ให้บริการแนะแนวทางอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้มีความรู้ความเข้าใจ 

และมคีวามสามารถในการชว่ยใหผู้เ้รยีนรูจ้กัตวัเอง คน้พบความถนดัและพฒันาความสามารถของตน 

อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเข้าสู่อาชีพต่อไป โดยสอดคล้องกับบุคลิกภาพและความต้องการ  

ของตลาดแรงงาน 2) บริการสารสนเทศตลาดแรงงาน 3) จัดกิจกรรมมีสื่อและเครื่องมือ  

ทางการแนะแนวอาชีพ 4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้  

ด้านอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีวุฒิภาวะทางอาชีพ สามารถตัดสินใจและวางแผนชีวิตและอาชีพ  

ของตนได้อย่างเหมาะสม 

 3. หลักการพัฒนาชีวิตและอาชีพ 

  3.1 หลักการและเหตุผล 

   การบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาทางอาชีพ มิอาจแยกการพัฒนาชีวิต  

ในแต่ละช่วงวัยออกจากการพัฒนาทางอาชีพ เนื่องจากบุคคลในแต่ละช่วงวัยมีภารกิจชีวิต  

ที่แตกต่างกัน และสอดคล้องต่อเนื่องกับลักษณะพัฒนาการของชีวิต การบริการแนะแนวเพื่อพัฒนา

ทางอาชีพในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ อาศัยผู้ที่ให้บริการที่มีความรู้ความเข้าใจลักษณะพัฒนาการ

ชีวิตและอาชีพของบุคคล มีความสามารถในการให้การปรึกษาทางอาชีพ (Career Counseling) 

และสามารถจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานการงานอาชีพ 

  3.2 แนวคิดการพัฒนาชีวิตและอาชีพ 

   การพัฒนาชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึง

บทบาทและหน้าที่ในการรับผิดชอบชีวิตตนและสังคม เรียกว่า “ภารกิจชีวิต” (Developmental- 

tasks) 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวุฒิภาวะทางอาชีพ (Career Maturity) ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคคล

สำรวจทางอาชีพ ฝึกทักษะการตัดสินใจ (Decisions Making Skills) พิจารณาความต้องการของตน 

(Realistic Self-appraisal) 3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ  

ปัจจัยคุณภาพ ได้แก่ ความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ พัฒนาตนสู่ความก้าวหน้าทางการงานอาชีพ   

และเอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้เต็มที่ 

 

ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชีวิตและอาชีพ*1

 ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชีวิตและอาชีพที่จะกล่าวถึงในที่นี้ ประกอบด้วย ทฤษฎี  

การเลือกอาชีพ 2 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์ พาสันส์   

2) ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลล์แลนด์ และทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ 2 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎี

พัฒนาการทางอาชีพของกินซ์เบิร์ก และ 2) ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซูเพอร์ ในแต่ละทฤษฎี  

มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
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 ทฤษฎีการเลือกอาชีพ
 1. ทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์พาสันส์
  ผู้สร้างทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบ (Trait and Factor Theory) คือ 
แฟรงค์ พาสันส์ (Frank Parsons) เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแนะแนวอาชีพ  
ของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ริ เริ่มจัดตั้งสำนักงานให้บริการแนะแนวอาชีพแห่งเมืองบอสตันใน  
มลรัฐแมสซาชูเซตส์ (The Vocational Bureau of the Civic Service House in Boston, 
Massachusetts) 
 พาสันส์ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพเพื่อสนองตอบต่อความต้องการกำลังคน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่การเตรียม  
กำลังคนที่เป็นนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่การทำงาน โดยมีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อไป  
ทำการแนะแนวตามโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย องค์การ สมาคม และสถาบันธุรกิจ  
อย่างกว้างขวางทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา (Shen-Miller, McWritter and Bartone. 2013 : 7-8) 
การดำเนินการดังกล่าวทำให้ทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของพาสันส์ ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย และเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่ทุกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวอาชีพได้นำไปใช้  
เป็นแนวทางการศึกษาและพัฒนาทฤษฎีของตน 
 ทฤษฎีของพาสันส์ได้กล่าวถึงขั้นตอนสำคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคล   
ซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมและสร้างเครื่องมือเพื่อการสำรวจความสนใจในอาชีพ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ยขัน้ตอนสำคญั 3 ประการทีม่คีวามเชือ่มโยงสมัพนัธก์นั ดงัภาพที ่ 1 
(Creager and Deaco. 2012 : 44-45) ดังนี้ 

การรู้จักและเข้าใจ

คุณลักษณะของตนเอง

อย่างแจ่มแจ้ง

การพิจารณาตัดสินใจ

เลือกอาชีพที่เหมาะสม

กับคุณลักษณะของตน

การมีความรู้รอบ

และรู้ลึกในโลก

ของอาชีพ

ภาพที่1ทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของแฟรงค์พาสันส์

ที่มา : Creager and Deaco. 2012 : 45 
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 จากภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นขั้นตอนการช่วยเหลือให้ผู้รับบริการสามารถเลือกอาชีพ  

ได้เหมาะสมกับตนเองตามทฤษฎีของพาสันส์  

 สรุปได้ว่า ทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบให้แนวคิดว่าบุคคลประกอบด้วย

ลักษณะหลายประการ ซึ่งความสนใจในอาชีพ ความถนัด และบุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญ  

ที่ครูแนะแนวจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อสร้างกิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวให้ผู้รับบริการได้รู้จัก

ความสนใจในอาชีพที่แท้จริงของตนเอง นำไปสู่การตัดสินใจวางแผนการศึกษาและประกอบอาชีพ  

ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 2. ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลล์แลนด์

  จอห์น ลิวอิส ฮอลล์แลนด์ (John Lewis Holland) เป็นบุคคลที่รู้จักกันดีในฐานะ  

ผู้มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในแวดวงการแนะแนวและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ ในปี ค.ศ. 1959 

ฮอลล์แลนด์ ได้นำเสนอทฤษฎีการเลือกอาชีพ (Theory of Career Choice) โดยมีแนวคิดว่า   

การเลือกอาชีพเป็นการแสดงออกของบุคลิกภาพและความสนใจในอาชีพ ซึ่งบุคคลจะเลือกอาชีพ  

ที่เหมาะสมกับความสนใจและบุคลิกภาพของตน และทำให้ตนมีความสุขหรือพึงพอใจต่อสถานการณ์

และสิ่งแวดล้อมในอาชีพนั้น (Sharf. 2013 : 7) 

  ทฤษฎีของฮอลล์แลนด์ ได้รับความสนใจและเป็นแนวทางให้แก่นักแนะแนวและ  

ผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพนำไปใช้เป็นแนวทางการให้บริหาร และรวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างผลงาน  

ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือทางการแนะแนว 2 รายการ ได้แก่ 

Vocational Preference Inventory (VPI) เป็นเครื่องมือที่ให้บุคคลระบุความสนใจในอาชีพ   

โดยเลือกงานที่ตนเองรู้สึกพึงพอใจ และ Self-Directed Search (SDS) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อ  

การแนะแนวอาชีพโดยช่วยให้บุคคลได้เพิ่มจำนวนตัวเลือกของอาชีพ ก่อนที่จะเริ่มเลือกอาชีพ   

หรือเมื่อจะเปลี่ยนงานหรือต้องการหาสถานที่ฝึกอบรมเพิ่มเติม ซึ่งแม้ว่าฮอลล์แลนด์จะเสียชีวิต  

ไปแล้วในปี ค.ศ. 2008 แต่ผลงานและทฤษฎีของเขาก็ยังคงเป็นที่รู้จักและสามารถนำมาประยุกต์  

ในงานแนะแนวอาชีพได้เป็นอย่างดีในปัจจุบัน 

  ทฤษฎีของฮอลล์แลนด์ มีแนวคิดสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

  1) ทฤษฎีของฮอลล์แลนด์ มุ่งเน้นตอบคำถามว่า ทำไมการเลือกอาชีพจึงเกิดขึ้น 

หรือทำไมจึงมีการเลือกอาชีพ และผลลัพธ์จากการเลือกอาชีพเป็นอย่างไร มากกว่าที่จะมุ่งเน้น  

ตอบคำถามว่า จะพัฒนาบุคลิกภาพบุคคลอย่างไร หรือทำไมจึงต้องพัฒนาบุคลิกภาพ 

  จากแนวคิดนี้จึงเป็นการชี้ให้เห็นว่า ทฤษฎีของฮอลล์แลนด์ มีความคล้ายคลึงกับ

ทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบที่พยายามจับคู่ลักษณะของบุคคลที่มีอยู่อย่างค่อนข้าง

แน่นอนตายตัว ให้เข้ากับลักษณะของแต่ละอาชีพอย่างพอเหมาะพอดี 

  2) ทฤษฎกีารเลอืกอาชพีของฮอลลแ์ลนด ์ ไมมุ่ง่เนน้ทีท่กัษะหรอืความสามารถในการ

ทำงานของบุคคล แต่มุ่งเน้นที่วิถีชีวิตที่ เป็นบุคลิกภาพโดยรวม ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  
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และบุคลิกภาพประเภทต่าง ๆ ของบุคคล โดยที่บุคลิกภาพดังกล่าวนี้จะมีผลต่อการเลือกอาชีพ   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะและประเภท (Style and Type) ที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะ (Trait) 

ที่ไม่เปลี่ยนแปลงของบุคคล ได้รับการยืนยันว่าเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ รวมทั้ง  

มีข้อสรุปเชิงทฤษฎีว่า 

“ความสนใจส่วนบุคคล (Personal Interests)   

เป็นองค์ประกอบหลักของบุคลิกภาพ (Personality)  

และบุคลิกภาพดังกล่าวนี้ นำไปสู่การค้นหางานอาชีพ 

ที่ตนเองพึงพอใจและเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน” 

  ตวัอยา่งเชน่ บคุลกิภาพของบคุคลทีม่คีวามสนใจหรอืชืน่ชอบการทำงานนอกสำนกังาน 

(Outgoing Personality) เช่น ชอบพบปะผู้คนใหม่ ๆ และเป็นคนมีบุคลิกภาพแบบผู้จัดการ

ประสานงานกับผู้คนอย่างเป็นปกติวิสัย บุคคลเหล่านี้จะมองหางานที่มีสภาพแวดล้อมของงาน 

(Work Environment) ให้เข้ากับตนให้มากที่สุด เช่น การเลือกทำงานในบริบทของการเป็น  

นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน   

สรา้งเครอืขา่ย ระดมทรพัยากรจากบคุคลตา่ง ๆ เพือ่พฒันาหนว่ยงานหรอืองคก์ร เปน็ตน้ ดว้ยเหตผุล

อย่างเดียวกันนี้ บุคคลที่มีบุคลิกภาพดังกล่าวจะไม่มีความสุขและไม่พึงพอใจเลยหากต้องทำงาน  

ในสภาพแวดล้อมที่ต้องเป็นผู้นั่งตรวจทานเอกสาร เป็นผู้ออกแบบหรือสร้างเว็บไซต์ หรือเป็น  

พนักงานรับลงทะเบียน เป็นต้น 

  3) ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลล์แลนด์ มีแนวคิดสำคัญที่ตั้งอยู่บนฐานสมมติ   

4 ประการ (Holland, 1959 cited in Creager and Deaco. 2012 : 46-47) ดังนี้ 

   3.1) บุคคลโดยส่วนใหญ่ในสังคม สามารถจำแนกออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

    1) ชอบสภาพเป็นจริง หรือ Realistic (R) คือ บุคคลผู้ชอบลงมือทำ  

สิ่งต่าง ๆ (Doer) ชอบงานการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ 

    2) ชอบค้นคว้า หรือ Investigative (I) คือ บุคคลผู้ชอบคิดในสิ่งต่าง ๆ 

(Thinker) ชอบงานการสืบสวนสอบสวน แก้ไขปัญหา งานทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ 

    3) ชอบศิลปะ หรือ Artistic (A) คือ บุคคลผู้ชอบสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ 

(Creator) ชอบการสร้างสรรค์กิจกรรมในงานศิลปะ ภาษา และดนตรี มองตนเองว่าเป็นผู้แสดงออก

ทางความคิดและความรู้สึกอย่างอิสระ 

    4) ชอบสังคม หรือ Social (S) คือ บุคคลผู้ชอบช่วยเหลือผู้อื่น (Helper) 

ชอบงานการช่วยเหลือผู้คน งานด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการสังคม 
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    5) ชอบดำเนินการวิสาหกิจ หรือ Enterprising (E) คือ บุคคลผู้ชอบ  

เชิญชวนจูงใจผู้อื่น (Persuader) ชอบงานการจัดการ การเป็นผู้นำ การโน้มน้าวจูงใจ การขาย  

ทั้งความคิดและสิ่งของ มองตนเองว่าเป็นผู้เพิ่มพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น 

    6) ชอบระเบียบแบบแผน หรือ Conventional (C) คือ บุคคลผู้ชอบ  

จัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบระเบียบ (Organizer) ชอบงานการจัดระบบระเบียบ งานตัวเลข 

งานบันทึก งานบัญชี และงานที่มีความชัดเจนเป็นระบบระเบียบแบบแผน 

   3.2) สิ่งแวดล้อมด้านอาชีพ มี 6 ประเภท เช่นเดียวกับประเภทของบุคคล  

ดังกล่าวในข้อ 3.1 

   3.3) บคุคลจะคน้หาสิง่แวดลอ้มและอาชพีทีจ่ะเหมาะสมกบัตน ซึง่จะเปดิโอกาส

ให้พวกเขาได้ใช้ทักษะและความสามารถ แสดงออกซึ่งทัศนคติและค่านิยม เพื่อจะได้กระทำบทบาท

และแก้ปัญหาในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตน 

   3.4) พฤติกรรมของบุคคลสามารถพิจารณาตรวจสอบและอธิบายได้จาก  

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของบุคคลกับลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่พวกเขากำลังดำเนินชีวิตอยู่

ด้วยนั้น 

  จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ฮอลล์แลนด์ ได้อธิบายถึงการรับรู้บุคลิกภาพส่วนตน   

6 ประเภท และการรับรู้ลักษณะอาชีพ 6 ประเภท บนพื้นฐานความเชื่อว่า บุคคลจะเข้าสู่อาชีพ  

และดำรงคงอยู่ในอาชีพที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือสอดคล้องกับความสนใจและประเภทบุคลิกภาพ

ของตนเอง ซึ่งการรับรู้เหล่านี้มีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ชีวิตและพันธุกรรมของบุคคลที่สะท้อน

ออกมาเป็นความสนใจและบุคลิกภาพที่ค่อนข้างคงที่แน่นอน 

  ดังนั้น การเลือกอาชีพจึงเป็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของบุคลิกภาพประเภทต่าง ๆ 

เข้ากับโลกของงาน ซึ่งการเลือกนี้บุคคลจะมีความสุขและพึงพอใจต่ออาชีพเมื่อสามารถเลือกอาชีพ  

ที่เหมาะสมกับความสนใจและบุคลิกภาพของตนได้มากกว่าอีกอาชีพหนึ่ง 

  นอกจากนีแ้ลว้ ฮอลลแ์ลนด ์ ไดเ้สนอภาพหกเหลีย่มทีส่ะทอ้นลกัษณะบคุคลและอาชพี

ประเภทตา่ง ๆ ซึง่ในโครงสรา้งดงักลา่ว เขาไดว้างตำแหนง่ของลกัษณะบคุคลและอาชพีทีค่ลา้ยคลงึกนั

ไว้ในตำแหน่งที่ใกล้กัน และวางลักษณะของบุคคลและอาชีพที่แตกต่างกันไว้ในตำแหน่งที่ห่างไกล  

กันออกไป ดังนั้น บุคคลประเภทชอบลงมือทำเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร (Realistic) กับชอบคิด

สืบสวนสอบสวน แก้ไขปัญหา (Investigative) จึงถูกวางไว้ในตำแหน่งที่ติดกัน ในขณะที่บุคคล

ประเภทชอบลงมือทำเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร (Realistic) จะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่ห่างจาก

บุคคลผู้ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเชิงสังคม (Social) อย่างไรก็ตาม ในแต่ละบุคคลจะไม่มีเพียงลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะประกอบด้วยหลายลักษณะในบุคคลเดียวกัน ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่2โครงสร้างภาพหกเหลี่ยมลักษณะอาชีพของฮอลล์แลนด์

ที่มา : Holland, 1997 cited in Creager and Deaco. 2012 : 48 

 

  จากภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบุคคลแต่ละคนมีความชอบความสนใจในลักษณะอาชีพ

ที่หลากหลายรวมอยู่ในบุคคลคนเดียว ซึ่งลักษณะเหล่านั้นอาจเป็นไปได้ทั้งลักษณะที่เหมือน  

หรือกลมกลืนกัน และเป็นไปได้ที่อาจมีลักษณะที่ไม่สอดคล้องหรือแย้งกันอยู่ อย่างไรก็ตาม ลักษณะ  

ดังกล่าวนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงวัยและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

  ตัวอย่าง บุคคลที่มีความชอบหรือความสนใจในอาชีพซึ่งรวมอยู่ในคนคนเดียว เช่น  

  - บุคคลที่มีลักษณะแบบ RIC คือ คนที่ชอบลงมือทำ (R) ชอบคิด (I) และชอบ  

จัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ เป็นระบบ (C) เมื่อพิจารณาตำแหน่งของบุคลิกภาพตามโครงสร้างของภาพแล้ว

จะเห็นว่าเป็นลักษณะที่อยู่ติดกันทั้ง 3 ลักษณะ ซึ่งแทนการเชื่อมโยงด้วยเส้นตรงหนาทึบ ลักษณะ  

ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีบุคลิกภาพไปในทิศทางเดียวกัน 

  - บุคคลที่มีลักษณะแบบ EAR คือ บุคคลผู้ชอบเชิญชวนจูงใจผู้อื่น (E) สร้างสรรค์  

สิ่งต่าง ๆ (A) และชอบลงมือทำ (R) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามโครงสร้างของภาพแล้วจะเห็นว่า

เป็นลักษณะที่อยู่ค่อนข้างห่างกันทั้ง 3 ลักษณะ ซึ่งแทนการเชื่อมโยงด้วยเส้นประ ลักษณะดังกล่าวนี้

สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งครูแนะแนวหรือผู้ให้คำปรึกษา

ด้านอาชีพต้องให้ความช่วยเหลือแนะแนวเพื่อความชัดเจนในอาชีพของตนมากขึ้น 

ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลล์แลนด์

บุคคลจะเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความสนใจและบุคลิกภาพของตน 

และทำให้ตนมีความสุขหรือพึงพอใจต่อกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมในอาชีพนั้น 

Realistic 

Social 

Investigative 

Conventional 

Enterprising 

Artistic 



72

หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

  สรุปได้ว่า ทฤษฎีของฮอลล์แลนด์ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกอาชีพที่อธิบายถึง

ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของบุคลิกภาพประเภทต่าง ๆ เข้ากับโลกของงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว   

6 ประเภท และในการเลือกอาชีพนี้บุคคลจะมีความสุขและพึงพอใจต่ออาชีพที่เหมาะสมกับ  

ความสนใจและบุคลิกภาพของตนมากที่สุด ดังนั้น การจัดกิจกรรมแนะแนวและการใช้เครื่องมือ

แนะแนวจึงมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงบุคลิกภาพและความสนใจที่แท้จริงของผู้รับบริการจึงจะทำให้

การบริการแนะแนวดังกล่าวประสบผลสำเร็จ บังเกิดผลดีแก่ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้อง 

 ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ

 1. ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของกินซ์เบิร์ก

  กินซ์เบิร์ก (Ginzberg) และคณะ ซึ่งประกอบด้วย กินส์เบิร์ก (Ginsburg)   

แอกเซลราด (Axelrad) และเฮอร์มา (Herma) ได้ร่วมกันสร้างทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ โดยให้  

ชื่อว่า ทฤษฎีของกินซ์เบิร์ก หรือ Ginzberg’s Theory พวกเขาสัมภาษณ์นักเรียนวัยรุ่นทั้งชาย  

และหญิงในเรื่องการเลือกอาชีพ โดยมุ่งศึกษากระบวนการพัฒนาทางอาชีพของเด็กตั้งแต่อายุ 10 ปี 

ถึง 21 ปี พวกเขาค้นพบข้อสรุปเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางอาชีพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ   

ตามลำดับ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ดังนี้ 

  1) ระยะคิดฝันหรือจินตนาการ (Fantasy Period) เป็นวัยเด็กตอนต้น ช่วงอายุ  

ก่อน 11 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา เด็กจะมีความสนใจหรือคิดฝันถึงอาชีพ  

ที่ตนอยากเป็นในอนาคต และจะแสดงออกโดยการสวมบทบาทสมมติ หรือเล่นเกมต่าง ๆ เช่น ครู  

กบันกัเรยีน ตำรวจจบัผูร้า้ย หมอ/พยาบาลกบัคนไข ้พนกังานดบัเพลงิ นกัขบัรถแขง่ เลน่ขายขา้วขายแกง

หรือแม้กระทั่งเล่นเป็นพ่อแม่ลูก การสวมบทบาทเหล่านี้เป็นการเลียนแบบผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิด  

ที่พวกเขาสังเกตเห็น มีความสนใจ และจดจำมา ดังนั้น เด็กจะมีความรู้สึกนึกคิดว่าเขาจะเลือก

ประกอบอาชีพอะไรก็ได้ตามที่ตนคิดฝัน โดยไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลและสภาพความเป็นจริงของตน 

  2) ระยะทดลองเลือกอาชีพ (Tentative Period) เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น   

โดยจะเริ่มมีการเลือกอาชีพตามข้อมูลที่ได้ประสบมา แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 

   2.1) ขั้นความสนใจ (Interest Stage) อยู่ในช่วงอายุประมาณ 11-12 ปี   

เด็กจะเริ่มมีความสนใจต่ออาชีพต่าง ๆ ที่ตนได้ประสบ และเริ่มเรียนรู้ว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบอาชีพ

อะไร 

   2.2) ขั้นความสามารถ (Capacity Stage) อายุประมาณ 13-14 ปี ในช่วงนี้   

วัยรุ่นจะเริ่มตระหนักถึงความสามารถของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพในการประกอบ  

อาชีพ และพิจารณาว่าตนเองจะสามารถทำได้หรือไม่ภายใต้ความสนใจที่ตนเองมีต่ออาชีพนั้น ๆ 
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   2.3) ขั้นค่านิยม (Values Stage) วัยรุ่นอายุประมาณ 15-16 ปี จะเริ่ม

พิจารณาถึงค่านิยมและจัดลำดับความสำคัญของค่านิยมในชีวิตของตนเอง อีกทั้งยังคำนึงถึงวิถีชีวิต

ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ ในขั้นนี้บุคคลจะพิจารณาว่าอาชีพใดจะสามารถช่วยเติมเต็มให้บรรลุถึง

ค่านิยมของตนเองได้ 

   2.4) ขั้นการเปลี่ยนแปลง (Transition Stage) เกิดขึ้นในช่วงอายุประมาณ   

17-18 ปี เป็นช่วงวัยที่บุคคลเริ่มตัดสินใจเลือกอาชีพ และได้เริ่มทดลองลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจน  

เริ่มมีความรับผิดชอบต่อผลดีผลเสียที่เกิดจากการทดลองทำอาชีพนั้น ๆ ของตนด้วย 

  3) ระยะพิจารณาเลือกตามความเป็นจริง (Realistic Period) เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น

จนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น หรืออายุระหว่าง 19-21 ปี บุคคลเริ่มมีความชัดเจน และเริ่มสามารถระบุ 

อาชีพที่ตนสนใจได้อย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ในระยะนี้มีขั้นตอนย่อย 3 ขั้น ได้แก่ 

   3.1) ขั้นสำรวจ (Exploration Stage) หลังจากสำรวจข้อมูลอาชีพที่เป็น  

ตัวเลือกหลาย ๆ อาชีพแล้ว บุคคลจะจำกัดทางเลือกอาชีพให้แคบลงขึ้นอยู่กับความสนใจในอาชีพ 

รวมทั้งทักษะและความสามารถของตน 

   3.2) ขั้นตกผลึก (Crystallization Stage) บุคคลจะมีความชัดเจนในอาชีพ  

และมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่สาขาอาชีพที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 

   3.3) ขั้นพัฒนาลักษณะเฉพาะของอาชีพ (Specification Stage) บุคคล  

จะแสวงหาประสบการณ์ด้านการทำงานหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่ต้องใช้ในการประกอบอาชพ ทั้งนี้

เพื่อการเข้าสู่อาชีพอย่างประสบผลสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายในอาชีพที่เขาได้เลือกไว้ 

  สรุปได้ว่า ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของกินซ์เบิร์ก ได้ให้แนวคิดว่า บุคคล  

มีการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพตั้งแต่เด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น หรืออายุประมาณ 21 ปี อย่างไรก็ตาม 

อายุที่กล่าวถึงนี้ เป็นเพียงการกะประมาณ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ  

ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งแนวคิดของกินซ์เบิร์ก ได้ชี้ให้เห็นว่า ความสนใจในอาชีพเป็น  

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการเลือกอาชีพ เช่น ในระยะคิดฝันหรือจินตนาการ เด็กจะมีความสนใจ

หรือคิดฝันถึงอาชีพที่ตนอยากเป็นในอนาคต ระยะทดลองเลือกอาชีพ เด็กและวัยรุ่นจะเริ่มมี  

การเลอืกอาชพีตามความสนใจตอ่อาชพีตา่ง ๆ ทีต่นไดป้ระสบ และเริม่เรยีนรูว้า่ตนเองชอบหรอืไมช่อบ 

อาชีพอะไร รวมทั้งระยะพิจารณาเลือกตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ พวกเขา  

จะจำกัดทางเลือกอาชีพให้แคบลง และมีความเฉพาะเจาะจงสอดคล้องกับความรัก ความสนใจ  

ในอาชีพที่แท้จริงของตน 
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 2. ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซูเพอร์

  ในปี ค.ศ. 1957 โดนันด์ เอ็ดวิน ซูเพอร์ (Donald Edwin Super, 1957 cited in 

Sharf, 2013 : 10; Creager and Deaco. 2012 : 53) ได้ตีพิมพ์ผลงานที่มีอิทธิพลต่อแนวคิด

พัฒนาการทางอาชีพ ผลงานของเขาอยู่บนพื้นฐานแนวคิดทางจิตวิทยาและพัฒนามาจากทฤษฎี

ของกนิซเ์บริก์ และคณะ ขอ้เสนอทีส่ำคญัของซเูพอร ์คอื การเจรญิเตบิโตหรอืความงอกงามสว่นบคุคล 

(Individual’s Personal Growth) มคีวามสมัพนัธก์บัพฒันาการทางอาชพี (Career Development) 

  ทฤษฎีของซูเพอร์ ไม่มุ่งเน้นที่การเลือกอาชีพแต่ให้ความสำคัญกับกระบวนการ  

ที่ เป็นพัฒนาการทางอาชีพ ซึ่งมีความสัมพันธ์อยู่กับบทบาทที่หลากหลายของชีวิตมนุษย์   

(Super, Savickas, & Super, 1996 cited in Creager and Deaco. 2012 : 54) 

  ซูเพอร์ ได้นำเสนอรูปแบบพัฒนาการทางอาชีพที่มีความต่อเนื่องตลอดชีวิต   

ซึ่งในช่วงแรกของการนำเสนอทฤษฎีพัฒนาการดังกล่าว จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงและสามารถ

ทำนายได้ โดยมีพัฒนาการที่สามารถจำแนกออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้ 

  1) ขั้นการเจริญเติบโต (Growth Stage) (แรกเกิด-14 ปี) เป็นช่วงวัยที่มี  

ความอยากรู้อยากเห็น คิดจินตนาการ มีความสนใจ และเริ่มรับรู้ในศักยภาพของตนเอง ภารกิจ  

หรืองานที่เด็กวัยนี้ต้องทำเพื่อให้เกิดพัฒนาการทางอาชีพประกอบด้วย การทำความรู้จักและเข้าใจ

ตนเอง โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ได้เห็นผู้ใหญ่ทำ เช่น พ่อแม่ พี้เลี้ยง ครู รวมทั้งการรับรู้  

โลกของงานอาชีพจากการทำงานทั้งในบ้านและในโรงเรียน ในขั้นนี้ เด็กจะเริ่มรับรู้ว่าตนเองสามารถ

ทำอะไร และมีความสนใจในอาชีพอะไรมากขึ้น 

  2) ขั้นการสำรวจ (Exploration Stage) (อายุ 15-24 ปี) เป็นช่วงวัยที่เริ่ม  

มีความชัดเจน สามารถจำกัดขอบเขตและชี้เฉพาะเจาะจงได้มากขึ้น ว่าตนเองสนใจอาชีพอะไร 

พัฒนาการดังกล่าวเกิดจากบุคคลได้เชื่อมโยงอัตมโนทัศน์ของตนเข้ากับโลกของงาน โดยผ่านกิจกรรม

ทางอาชีพต่าง ๆ เช่น การฝึกงาน การทำงานล่วงเวลา ตลอดจนการทำงานอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ 

เป็นต้น 

  กิจกรรมทางอาชีพดังกล่าวนี้เป็นโอกาสให้บุคคลได้ลองผิดลองถูกในหลายอาชีพ   

จนคน้พบความชอบความสนใจทีแ่ทจ้รงิของตนไดม้ากขึน้ ซึง่จะนำไปสูก่ารเขา้สูอ่าชพีหรอืการศกึษาตอ่ 

ที่สอดคล้องกับความสนใจและศักยภาพที่แท้จริงของตน 

  3) ขั้นการสร้างหลักฐาน (Establishment Stage) (อายุ 25-44 ปี) เป็นช่วงวัย  

ที่บุคคลเริ่มประกอบอาชีพที่มั่นคง ถาวร และมีความก้าวหน้าในอาชีพ กล่าวคือ บุคคลจะทำงาน  

ในสาขาอาชีพที่ตนเองเลือก สร้างสรรค์ผลงานในอาชีพของตน และมุ่งมั่นทำงานเพื่อความก้าวหน้า 

เช่น การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง รวมทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วย 
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  4) ขั้นการธำรงรักษา (Maintenance Stage) (อายุ 45-64 ปี) เป็นช่วงวัยที่บุคคล

ดูแลงานอาชีพของตนให้มั่นคง พร้อมกันนั้นก็ปรับปรุงให้ทันสมัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ   

ให้กับอาชีพของตน ภาวะดังกล่าวนี้ บุคคลจะพยายามรักษาระดับความสำเร็จในงานอาชีพของตน

ท่ามกลางความท้าทายในการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และรวมทั้ง  

การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวของตนเองด้วย 

  5) ขั้นการเสื่อมถอย (Decline Stage) (อายุ 65 ปีขึ้นไป) เป็นช่วงวัยที่ชะลอตัว  

จากการทำงาน วางแผนและใช้ชีวิตแบบผู้เกษียณอายุจากการทำงาน ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว   

เป็นอาสาสมัคร และใช้เวลาทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบมากขึ้น 

  นอกจากนี้ ซูเพอร์ ได้เสนอแนวคิดที่มีประโยชน์เกี่ยวกับพัฒนาการทางอาชีพ   

เรื่อง วุฒิภาวะทางอาชีพ (Career Maturity) ซึ่งหมายถึงความพร้อมหรือความสามารถของบุคคล  

ในการสำรวจและแยกแยะทางเลอืกของอาชพี โดยทีก่ารเสรมิสรา้งวฒุภิาวะทางอาชพีจะประกอบดว้ย 

ความสามารถในการตัดสินใจ การสำรวจอาชีพ การวางแผนอาชีพ ความเข้าใจในโลกของงาน   

และลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละอาชีพ ซึ่งการที่บุคคลจะประสบความสำเร็จในพัฒนาการทางอาชีพ 

5 ขัน้ตอน หรอืการเปลีย่นผา่นจากขัน้หนึง่สูอ่กีขัน้หนึง่อยา่งประสบความสำเรจ็นัน้ขึน้อยูก่บัวฒุภิาวะ

ทางอาชีพของแต่ละบุคคล 

  สำหรับการกำหนดระดับวุฒิภาวะทางอาชีพของผู้รับบริการ ครูแนะแนวหรือ  

ผู้ให้คำปรึกษาจะวัดระดับที่ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ความสมบูรณ์ของการวางแผน ทัศนคติ  

ต่อการสำรวจอาชีพทักษะในการตัดสินใจ การประเมินตนเองสอดคล้องกับความเป็นจริง และความรู้

ของผู้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับภารกิจของพัฒนาการด้านอาชีพในแต่ละขั้นตอน 

  นอกจากนี้แล้ว ในมิติของพัฒนาการทางอาชีพ มีแนวคิดที่น่าสนใจว่า ประเด็น  

วุฒิภาวะทางอาชีพมักจะเป็นมิติทางจิตวิทยาสังคมของบุคคลในช่วงวัยรุ่น ในขณะที่ความสามารถ  

ในการปรับตัวในอาชีพ (Career Adaptability) มักเป็นประเด็นสำคัญของบุคคลที่อยู่ในช่วง  

วัยผู้ใหญ่ 

  นอกจากซูเพอร์จะได้นำเสนอรูปแบบพัฒนาการทางอาชีพที่มีความต่อเนื่อง  

ตลอดชีวิต 5 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในเวลาต่อมาในปี 1990 (Super, 1990 cited in Creager 

and Deaco. 2012 : 56) ได้ศึกษาทบทวนพบว่า ขั้นตอนของพัฒนาการมีลักษณะเป็นวงจร  

ที่ย้อนกลับมาพบกันในแต่ละขั้นตอนด้วย ดังแสดงต่อไปนี ้
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ขั้นของชีวิต

ช่วงวัย(อายุ)

วัยรุ่น

(14-25ปี)

ผู้ใหญ่ตอนต้น

(25-45ปี)

ผู้ใหญ่ตอนกลาง

(45-65ปี)

ผู้ใหญ่ตอนปลาย

(65ปีขึ้นไป)

การเสื่อมถอย

ใช้เวลากับกิจกรรม

ยามว่างหรือ 

งานอดิเรกน้อยลง 

เข้าร่วมในกิจกรรม

กีฬาหรือการใช้กำลัง 

ทางร่างกายน้อยลง 

มุ่งเน้นเฉพาะ

กิจกรรมหลัก 

ที่เป็นสาระสำคัญ 

ลดชั่วโมง 

การทำงานลง 

การธำรงรักษา

ปรับเปลี่ยน 

ตัวเลือกอาชีพ 

ในปัจจุบัน 

สร้างสถานภาพ 

ทางอาชีพให้มั่นคง 

 

ดูแลกิจการงาน 

ของตนเพื่อสู้กับ 

คู่แข่งขัน 

รักษากิจกรรม 

ที่ทำให้มีความสุข

อย่างต่อเนื่อง 

การสร้างหลักฐาน เริ่มเลือกสาขาอาชีพ 

จัดวางตนลงใน

ตำแหน่งอาชีพ 

ที่แน่นอน 

พัฒนาทักษะใหม่ ๆ 
ลงมือทำในสิ่งที่

ต้องการทำเสมอ ๆ 

การสำรวจ
เรียนรู้มากขึ้น 

เกีย่วกบัโอกาสตา่ง ๆ 

ค้นหาโอกาสที่จะทำ

อาชีพที่ตนอยากทำ 

ตรวจสอบแยกแยะ

ปัญหาใหม่ ๆ ในงาน 

มองหาสิ่งดี ๆ  

ในช่วงยุติการทำงาน

หรือเกษียณ 

การเจริญเติบโต
พัฒนาอัตมโนทัศน์ 

ตามความเป็นจริง 

เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยง

สัมพันธ์กับผู้อื่น 

ยอมรับข้อจำกัด 

ของตน 

พัฒนาบทบาท 

ที่ไม่ใช่งานอาชีพ 

ตารางที่1 วงจรพัฒนาการทางอาชีพและวงจรย้อนกลับของพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย

 ตลอดช่วงชีวิต

ที่มา : Creager and Deaco. 2012 : 57 
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  จากตารางแสดงให้เห็นว่า พัฒนาการของบุคคลนอกจากจะมีวงจรของพัฒนาการ  

ทางอาชีพ 5 ขั้น เป็นพื้นฐานตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย หรือวัยผู้สูงอายุแล้ว

แต่ละช่วงวัย (วัยรุ่น ผู้ใหญ่ตอนต้น ผู้ใหญ่ตอนกลาง และผู้ใหญ่ตอนปลาย) จะมีการเปลี่ยนแปลง

ของวงจรการพัฒนา 5 ขั้นที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละช่วงวัยอยู่ด้วย เช่น การเจริญเติบโต   

การสำรวจ การสร้างหลักฐาน การธำรงรักษา และการเสื่อมถอย จะเกิดขึ้นเป็นวงจรใหม่  

ในแต่ละช่วงวัยอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการด้านอาชีพของบุคคล  

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 

 



78

หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.   

 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

กองส่งเสริมการมีงานทำ. อาชีพในระบบ. จาก http://www.vgnew.com/Home/  

 PiSystem.aspx [20 กุมภาพันธ์ 2557.] 

Creager, Marie F. Shoffner. and Deacon, Mary M. (2012). “Trait and Factor,

 Developmental,LearningandCognitiveTheories”. in Career Counseling :   

 Foundation, Perspective, and Applications. 2nd edition. Chapter 2. New York :   

 Routledge. 

Sharf, Richard S. (2013). “Advances in Theories of Career Development”.   

 in Handbook of Vocational Psychology. 4th edition. Chapter 1. New York :   

 Routledge. 

Shen-Miller, David S., McWritter, Ellen Hawley. and Bartone, Anne S. (2013).   

 “Historical Influencess on the Evolution of Vocational Counseling”.   

 in Career Counseling : Foundation, Perspective and Applications. 2nd edition.   

 Chapter 1. New York : Routledge. 

Cohen, Ronald Jay and Swerdlik, Mark E. (2005). Psychological Testing and

 Essessment an Introduction to Test andMeasurement. 6th edition.   

 New York : McGraw-Hill. 

 



79

หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

ตอนที่ 8 
 

การบริหารงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ดร.นิรนาท แสนสา* 

 

 สาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ ประกอบด้วย ประเด็นสำคัญ 4 ประการ คือ 

1) ความหมาย 2) ความสำคัญ 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบริการแนะแนวและการปรึกษา  

เชงิจติวทิยาในสถานศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ 4) ขอ้ควรคำนงึในการบรหิารงานบรกิารแนะแนว 

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา แต่ละประเด็นมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 

1.ความหมาย

 การบริหารงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา หมายถึง   

ความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  

ทั้งภายในสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายภายนอกสถานศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ   

เพื่อส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   

ในขอบข่าย 3 ด้าน คือ 1) ด้านส่วนตัวและสังคม 2) ด้านการศึกษา และ 3) ด้านอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อ  

ให้ผู้เรียนได้รู้จักเข้าใจ รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนชีวิตด้านการศึกษา   

ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคมได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 

2.ความสำคัญ

 การบริหารงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษามีเป้าหมาย

สำคัญ เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปเพื่อส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้นักเรียน  

มีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เป็นคนดี คนเก่ง สามารถปรับตัว  

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

*อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

*อาจารย์ประจำหลักสูตรการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช 
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 อย่างไรก็ตาม แม้เป้าหมายดังกล่าวจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน และมีมาตรการต่าง ๆ 

มากมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหมาย แต่ในปรากฏการณ์ทางสังคมที่แท้จริง  

ยังคงมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในสังคมไทย ซึ่งเป็นความสำคัญที่ทุกฝ่าย  

ต้องตระหนักและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 เพื่อให้เห็นความสำคัญของการบริหารงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

ในสถานศึกษา จะขอกล่าวถึงประเด็นสำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก สภาวการณ์การใช้ชีวิต  

ของเด็กและเยาวชนไทย และประการที่สอง ความสำคัญของการบริหารงานบริการแนะแนว  

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา 

 2.1 สภาวการณ์การใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย

  ในรอบปี 2554-2555 Child Watch Thai, สถาบันรามจิตติ และสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่  

ในการวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (Child Watch) 

ซึ่งได้สำรวจสภาวการณ์การใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนในช่วงวัยต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มตัวอย่าง

ทั่วประเทศกว่า 25,975 คน ในพื้นที่ 7 ภูมิภาค แบ่งเป็น ภาคเหนือ 5,205 คน (เชียงใหม่ น่าน 

ลำปาง พิษณุโลก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3,003 คน (สกลนคร อุดรธานี นครพนม)   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2,800 คน (มหาสารคาม มุกดาหาร อุบลราชธานี) ภาคกลาง 

5,001 คน (กาญจนบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สิงห์บุรี) ภาคตะวันออก 2,000 คน 

(สมุทรปราการ สระแก้ว) ภาคใต้ 6,003 คน (นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา) และกรุงเทพมหานคร 

1,963 คน โดยในปี 2554-2555 มีสภาวการณ์ที่น่าสนใจที่จะกล่าวถึงในที่นี้ ดังนี้ 

  1) มิติชีวิตกับการเรียนรู้ ผลการสำรวจพบว่า ภาวะนิสัยการเรียนรู้ของเด็กไทยใน

ปัจจุบันน่าเป็นห่วง โดยพบว่า เด็กโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 30 เข้าเรียนไม่ครบทุกคาบ หรือ   

“โดดเรียน” เป็นประจำ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า เด็กเฉลี่ยถึงร้อยละ 39 มีพฤติกรรมให้ลอกหรือ  

ลอกข้อสอบเป็นครั้งคราวถึงเป็นประจำ รวมทั้งทัศนคติต่อการเรียนมีข้อค้นพบดังตารางต่อไปนี้ 
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ที่มา : Child Watch Thai, สถาบันรามจิตติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

จาก http://www.childwatchthai.org/pdf/news/cw_summary_2554_2555.pdf 

 

  จากตารางแสดงใหเ้หน็วา่ เปน็ธรรมดาทีก่ลุม่เดก็ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูจะรู้สึก

มีความสุขกับการเรียนที่มากกว่ากลุ่มเด็กซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่น้อยกว่า เด็กที่ได้รับ  

การยอมรับของเพื่อนร่วมชั้นที่โรงเรียนจะมีความสุขในการเรียนที่มากกว่าเด็กกลุ่มซึ่งไม่เคยได้รับ  

การยอมรบั หรอืไดร้บัการยอมรบัของเพือ่นรว่มชัน้ทีโ่รงเรยีนเพยีงเลก็นอ้ยถงึเทา่ตวั และเมือ่พจิารณา

ถึงปัจจัยเรื่องการได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากครู จะพบว่า กลุ่มเด็กที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากครู  

ในระดับมากจะมีความสุขกับการเรียนมากกว่ากลุ่มที่ได้รับความเอาใจใส่ดูแลจากครูในระดับน้อย 

 

 “ข้อค้นพบจากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหาร และครูแนะแนวต้องไม่ทิ้งนักเรียน  

ที่ไม่มีความสุขให้โดดเดี่ยว ต้องพัฒนางานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  

ในสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทั้งระบบด้วยการสร้างกลุ่มเพื่อนที่ดี สร้างเสริม

ทัศนคติที่ดี และมีความสุขกับการเรียน 

 

  2) มิติชีวิตความแข็งแรงและการบริโภค มีแนวโน้มน่าเป็นห่วงหลายเรื่อง  

โดยพบว่า มีเด็กเพียงร้อยละ 51.16 เท่านั้น ที่รับประทานอาหารเช้าบ่อยครั้งถึงเป็นประจำ โดยเด็ก  

ที่รับประทานอาหารเช้ามากที่สุด ได้แก่ เด็กประถมศึกษา ร้อยละ 63.85 มัธยมศึกษาตอนต้น   

ร้อยละ 56.88 มัธยมศึกษาตอนปลาย 53.74 นอกจากนี้ยังพบว่า สุขลักษณะการบริโภคของเด็ก  

กับการดื่มน้ำหวาน/น้ำอัดลม เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 29 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2555   

ตารางที่1 เปรยีบเทยีบเกรดเฉลีย่ การไดร้บัการยอมรบัของเพือ่น และการไดร้บัความเอาใจใส่

  ดูแลที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขกับการเรียน

ปัจจัย ความถี่
เด็กมีความสุข

กับการเรียน

เด็กมีเกรดเฉลี่ย มากกว่า 2.5 

น้อยกว่า 2.5 

63% 

52% 

เด็กที่ได้รับการยอมรับของเพื่อนร่วมชั้น

ที่โรงเรียน

มาก 

น้อย 

74% 

35% 

เด็กที่ครูเอาใจใส่ดูแล มาก 

น้อย 

80% 

29% 
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และยังพบอีกว่า เด็กที่รับประทานขนมหวาน ขนมกรุบกรอบเองก็มีอัตราสูงขึ้นจากร้อยละ 34   

ในปี 2554 มาเป็นร้อยละ 37 ในปี 2555 ในด้านภาวะเสี่ยงของการบริโภคเหล้า บุหรี่ พบว่า   

เด็กร้อยละ 20 สูบบุหรี่เป็นครั้งคราวถึงประจำ เช่นเดียวกับในปีที่แล้ว และพบว่า มีเด็กร้อยละ 25   

ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ลดลงจากร้อยละ 31 ในปีที่แล้ว 

  3) มิติชีวิตกับความเครียดและสุขภาพจิต จากอัตราการแข่งขันในการเรียน  

ทีส่งูมาก ทำใหใ้นปจัจบุนัเดก็นกัเรยีนในเมอืงและชนบทมคีวามทกุขเ์พราะระบบการศกึษาทีไ่มต่า่งกนั 

คือ ใช้เวลาเรียนในห้องเรียนที่มากขึ้น โดยจากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการที่พบว่า ในปัจจุบัน  

เด็กไทยใช้เวลาเรียนถึง 1,200 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งถือเป็นอันดับสองของโลกและสูงกว่าประเทศอื่น ๆ   

ในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ที่มีชั่วโมงเรียนต่ำกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี โดยเฉพาะ

ฮ่องกง ซึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาอย่างมาก โดยเด็กมีชั่วโมงเรียนต่อปีเพียง   

790 ชั่วโมง ขณะที่องค์การยูเนสโก ได้กำหนดชั่วโมงเรียนของนักเรียนที่เหมาะสมไว้ที่ 800 ชั่วโมง

ต่อปี ซึ่งด้วยเวลาเรียนที่มากเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความเครียดแก่เด็กและเยาวชนจากทั้งการบ้าน  

และเนื้อหารายวิชาจำนวนมาก 

ภาพที่1สถานการณ์ความเครียดในเด็กไทย

ที่มา : Child Watch Thai, สถาบันรามจิตติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

จาก http://www.childwatchthai.org/pdf/news/cw_summary_2554_2555.pdf 

 

  จากภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เด็กที่รู้สึกเครียดจนมีอาการทางกาย เช่น ปวดหัว 

อาเจียน เป็นลม ฯลฯ เป็นครั้งคราวถึงเป็นประจำเฉลี่ยร้อยละ 41.60 ซึ่งพบว่า เด็กระดับ  

ประถมศึกษา มีความเครียดร้อยละ 33.86 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความเครียดร้อยละ 41.14 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความเครียดร้อยละ 40.96 

ประถมศึกษา

33.86%

มัธยมศึกษาตอนต้น

41.14%

อุดมศึกษา

46.63%

อาชีวศึกษา

45.40% มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
40.96%
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

 “ในมิติชีวิตกับความเครียดและสุขภาพจิต ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการให้

ความช่วยเหลือโดยการบริหารให้มีการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเกิดขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรม ในสถานศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้” 

 

  4) มิติชีวิตด้านครอบครัว สำหรับสภาวการณ์ด้านครอบครัว พบว่า เด็กไทย  

ในปัจจุบันอาศัยอยู่กับพ่อแม่ร้อยละ 64 และไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่สูงถึงร้อยละ 36 

 

ภาพที่2สภาวการณ์ด้านการอยู่อาศัยกับพ่อแม่ของเด็กไทย

ที่มา : Child Watch Thai, สถาบันรามจิตติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

จาก http://www.childwatchthai.org/pdf/news/cw_summary_2554_2555.pdf 

 

 การวิเคราะห์ถึงข้อมูลปัจจัยเชิงสาเหตุ พบว่า “เด็กซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว” 

อาทิ ได้ทำกิจกรรมกับครอบครัว ได้รับการชื่นชมเมื่อทำดี ได้รับการใส่ใจดูแลจากครอบครัว ฯลฯ 

บ่อยครั้งถึงเป็นประจำ มีแนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเฉลี่ยดีกว่าซึ่งครอบครัวห่างเหินกัน 

ขณะเดียวกันยังพบอีกว่า เด็กซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวมีแนวโน้มในทางพฤติกรรมเสี่ยง

อาทิ การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เล่นพนัน ฯลฯ ที่น้อยกว่าเด็กซึ่งครอบครัวห่างเหินกัน 

 

 “จากข้อมูลดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยในมิติด้านครอบครัวมีส่วนสำคัญ  

และส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน ซึ่งการ

บริหารงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษาต้องพัฒนาและสร้างเครือข่าย

กับครอบครัว เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาเหล่านี้” 

 

เด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่

36% เด็กที่อยู่กับพ่อแม่

64%
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

  5) มิติชีวิตทางเพศ ในปี 2554 มีจำนวนแม่วัยรุ่นของไทยสูงถึง 129,321 คน 

หรือเฉลี่ยจำนวนที่เพิ่มขึ้นต่อวัน วันละ 354 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มีจำนวนแม่วัยรุ่นเพียง 

69,874 คน เกือบเท่าตัว ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนแม่วัยรุ่น  

ที่สูงมากประเทศหนึ่งในเอเซีย 

   นอกจากนี้ปรากฏการณ์แม่วัยรุ่นเองยังสอดคล้องกับข้อมูลสภาวการณ์เด็ก

และเยาวชนในปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า เด็กและเยาวชนโดยเฉลี่ยกว่าร้อยละ 21 ยอมรับการมี  

เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งและอยู่ก่อนแต่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาที่มีเด็กกว่าร้อยละ 27 

(อาชีวศึกษาร้อยละ 24 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 20 มัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 17 และ

ประถมศึกษาร้อยละ 14) ขณะเดียวกันมีเด็กเฉลี่ยเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น ที่ระบุว่า ตนเองมีความรู้

เรื่องอุปกรณ์คุมกำเนิด และการติดต่อของกามโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นอย่างดี  

โดยเด็กไทยแสวงหาความรู้เรื่องเพศศึกษาจากกลุ่มเพื่อน เว็บไซต์ หรือสื่อลามกชนิดต่าง ๆ   

ซึ่งมักชักนำไปสู่ความเข้าใจและค่านิยมผิด ๆ 

   จากข้อมูลสภาวการณ์ในปี 2555 ที่ผ่านมาพบว่า เด็กไทยเฉลี่ยกว่า  

รอ้ยละ 40 ดสูือ่ลามกเปน็ครัง้คราวถงึประจำ อาท ิการต์นูโป ๊นติยสาร/แมกกาซนีโป ๊หนงัโป ๊เวบ็โป ๊ฯลฯ 

และยังพบอีกว่า ระดับการศึกษาและช่วงวัยของเด็กนี้เองมีความสัมพันธ์ต่อการเสพสื่อลามกของเด็ก 

โดยในระดับประถมศึกษานั้นจะเข้าถึงสื่อลามกประเภทการ์ตูนโป๊ได้ง่ายที่สุด ขณะที่นิตยสาร/

แมกกาซีนโป๊ หนังโป๊ เว็บโป๊ การเสพสื่อลามกเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของเด็ก 

และด้วยความสัมพันธ์เชิงปัจจัยดังกล่าวย่อมสะท้อนให้เห็นว่า เด็กในช่วงวัยที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่น และ  

วัยรุ่นซึ่งเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เองเป็นช่วงวัยที่ตัวเด็กเองได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศอยู่ไม่น้อย 

 

 “กล่าวได้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันยังขาดทักษะความรู้เรื่องเพศ เพราะขาดที่ปรึกษาที่ดี 

ทั้งจากพ่อแม่และครู โดยเด็กร้อยละ 24 จะปรึกษาปัญหาเรื่องเพศกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง   

เด็กร้อยละ 16 จะปรึกษาปัญหาเรื่องเพศกับครู ดังนั้น การพัฒนาระบบงานแนะแนว  

ต้องให้ความสนใจประเด็นดังกล่าวเพื่อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ของนักเรียน” 

 

  6) มิติชีวิตกับอบายมุขและความรุนแรง ในเรื่องสภาวการณ์ด้านความเสี่ยง  

และอบายมุข พบว่า ปี 2555 ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2554 โดยพบว่า เด็กไทยเฉลี่ย  

รอ้ยละ 20 หรอื 1 ใน 5 เลน่พนนัฟตุบอลและซือ้ลอตเตอรีห่รอืหวยใตด้นิเปน็ครัง้คราวถงึเปน็ประจำ 

โดยเด็กในระดับอุดมศึกษาถือเป็นช่วงวัยที่เล่นพนันฟุตบอลและซื้อลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดินสูงที่สุด

เฉลี่ยร้อยละ 28 และ 30 ตามลำดับ ขณะที่เด็กในระดับประถมศึกษาเป็นช่วงวัยที่เล่นพนันฟุตบอล

และซื้อลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดินน้อยที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 11 และ 15 ตามลำดับ 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

   นอกจากนี้ในเรื่องสิ่งเสพติดและปัญหาความรุนแรงซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของ
สังคมไทยในปัจจุบันจะพบว่า เด็กและเยาวชนไทยเกือบ 1 ใน 4 (ร้อยละ 22) พบเห็นการเสพยา  
เสพติดร้ายแรงในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวถึงเป็นประจำ โดยเมื่อนำมาคำนวณเทียบกับจำนวนเด็ก
และเยาวชนในระบบการศึกษาซึ่งมีกว่า 11 ล้านคน จะพบว่า เด็กไทยกว่า 2.7 ล้านคน กำลัง  
ตกอยู่ในความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
น้อยกว่า 2.5 ซึ่งถือเป็นกลุ่มเยาวชนซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะกลายเป็นเด็กซึ่งหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจสภาวการณ์เด็กในปี 2555 นี้ พบว่า เด็กซึ่งมี  
เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 เฉลี่ยร้อยละ 29 มีโอกาสพบเห็นการเสพยาเสพติดร้ายแรงในสถานศึกษา  
เป็นครั้งคราวถึงเป็นประจำ ซึ่งสูงกว่าเด็กมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.5 ซึ่งมีเพียงร้อยละ 22 
 

 “การวิจัย พบว่า ปัจจัยเรื่อง “เพื่อน” และ “ครู” เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วย  
ประคับประคองเด็กให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ โดยหากเด็กมีกลุ่มเพื่อนทางบวกและครู  
ซึ่งเอาใจใส่ดูแลในระดับมากถึงมากที่สุด จะพบว่า มีเด็กที่พบเห็นยาเสพติดลดน้อยลง  
เมื่อเทียบกับการที่เด็กมีกลุ่มเพื่อนทางบวกและครูซึ่งเอาใจใส่ดูแลในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด” 
 ข้อค้นพบนี้ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องดำเนินการสนับสนุนให้ครู และกลุ่มเพื่อน
ทางบวก มีบทบาทในการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด 

 
   ในประเด็นด้านความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จากข้อมูลสภาวการณ์  
ในปี 2555 นี้ ในประเด็นด้านความรุนแรงพบว่า เด็กไทยกว่าร้อยละ 34 เคยพบเห็นการพกพาอาวุธ
เป็นครั้งคราวถึงเป็นประจำ และเคยพบเห็นการทำร้ายร่างกายในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวถึง  
เป็นประจำ และนอกจากนี้ยังพบอีกว่า มีเด็กถึงร้อยละ 26 เคยพบเห็น เคยถูกขู่กรรโชกทรัพย์หรือ  
รีดไถเงิน โดยนอกจากนี้ยังพบอีกว่า ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กเองก็มีความสัมพันธ์  
ต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเด็กไทย โดยพบว่า เด็กเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 มักจะมี
ประสบการณเ์คยพบเหน็ หรอืเคยถกูกระทำรนุแรงทีส่งูกวา่เดก็ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่ 2.5 
   ขณะเดียวกันเมื่อทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลและปัจจัย  
เชิงสาเหตุแล้วจะพบว่า ปัจจัยเรื่อง “ชุมชน” “ครอบครัว” และ “เพื่อน” ถือเป็นปัจจัยซึ่งมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการพบเห็นพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ซึ่งหากเด็กต้องตกอยู่ใน
สภาวการณ์ดังกล่าวเช่นนี้ นานวันเข้าเด็กย่อมซึมซับเอาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงเหล่านี้  
เป็นของตนในที่สุด 
 

 “จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและความรุนแรง
ของเด็ก ประกอบด้วย ชุมชน ครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา และครู ดังนั้น การพัฒนาระบบ
งานแนะแนวในสถานศึกษาจะเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุข  

และความรุนแรงในเด็กและเยาวชนให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม” 
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  7) มิติชีวิตกับคุณธรรมและจริยธรรม สภาวการณ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ในป ี2555 พบวา่ มเีดก็และเยาวชนทีย่งัเชือ่เรือ่ง “กฎแหง่กรรม ทำดไีดด้ ีทำชัว่ไดช้ัว่” เพยีงรอ้ยละ 56 
ซึ่งลดลงจากร้อยละ 62 ปี 2552 นอกจากนี้จากการสำรวจด้วยข้อคำถามใหม่ที่เพิ่มขึ้นยังพบอีกว่า 
ทัศนคติของเด็กและเยาวชนไทยต่อเรื่อง “ความดียังสามารถเอาชนะความชั่วได้” มีเพียงร้อยละ 51 
เท่านั้น และยังพบว่า มีเด็กและเยาวชนเพียงร้อยละ 39 เท่านั้น ที่ยังบอกว่าตนยังดำเนินชีวิต  
ตามหลักศาสนา เช่น ถือศีล ปฏิบัติตามหลักศาสนา คำสอนของศาสดา ซึ่งหากพิจารณาตามระดับ
การศึกษาจะพบว่า มีเด็กสวดมนต์ไหว้พระหรือประกอบศาสนกิจประจำวันบ่อยครั้งถึงเป็นประจำ  
เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 27 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2555 

ภาพที่3ร้อยละเด็กที่บอกว่าตนยังดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา

ที่มา : Child Watch Thai, สถาบันรามจิตติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

จาก http://www.childwatchthai.org/pdf/news/cw_summary_2554_2555.pdf 
 

 การศกึษาเกีย่วกบับทบาทของครอบครวั คร ู และชมุชนตา่งกม็สีว่นในการหลอ่หลอม
ค่านิยมและวิถีปฏิบัติเรื่องศาสนา คุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน 
 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาเชิงลึก พบว่า ปัจจัยเหล่านี้ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก คือ   
มีพ่อแม่ ผู้ปกครองที่สั่งสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมลูกอยู่เสมอเพียงร้อยละ 54 เท่านั้น 
และมีครูเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก 
 ดังนั้น ผู้บริหารต้องประสานกับผู้ปกครอง ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับ
ติดตามให้ครูดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย ์

 

ร้อยละเด็ก

ที่บอกว่าตนยังดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา

อุดมศึกษา 

อาชีวศึกษา 

37.71 

31.45 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 39.03 

มัธยมศึกษาตอนต้น 39.16 

ประถมศึกษา 45.39 
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  8) มิติชีวิตกับสื่อ สภาวการณ์เด็กกับสื่อพบว่า แนวโน้มเด็กยุคใหม่ใช้เวลา  

กับสื่อมากขึ้น โดยข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในปี 2555 พบว่า เด็กเยาวชนตั้งแต่ระดับ  

มัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษากว่าร้อยละ 91 มีโทรศัพท์มือถือ โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 85 ในปี 2552 

   การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ พบว่า เด็กใช้เวลา  

คยุโทรศพัท ์หรอืแชรผ์า่นโปรแกรม Line WhatsApp BBmessenger Facebook เฉลีย่วนัละ 166 นาท ี

หรือวันละ 2 ชั่วโมง 40 นาที และยังพบอีกว่า โทรศัพท์มือถือของเด็กไทยเฉลี่ยถึงร้อยละ 70 

สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ อีกทั้งในปัจจุบันมีเด็กถึงร้อยละ 58 ที่มีคอมพิวเตอร์และอีกร้อยละ 14 

ที่มีแท็บเล็ต/ipad/galaxy ของตนเอง ส่งผลให้ในปัจจุบันเด็กไทยสามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ต  

ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

   การมีมือถือและอุปกรณ์สื่อสารเป็นปัจจัยหนุนเสริมพฤติกรรมการใช้  

อินเทอร์เน็ตของเด็กให้เพิ่มสูงขึ้น โดยพบว่า เด็กในปัจจุบันใช้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ยสูงถึง 

198 นาที หรือวันละกว่า 3 ชั่วโมง โดยเพิ่มสูงขึ้นจาก 134 นาที ในปี 2552 นอกจากนี้ในส่วนของ

สื่อโทรทัศน์นั้นพบว่า เด็กใช้เวลาไปกับสื่อโทรทัศน์เฉลี่ยวันละ 177 นาที หรือเกือบวันละ 3 ชั่วโมง 

เพิ่มขึ้นจาก 166 นาที ในปี 2552 โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้เวลาของเด็ก

ที่ใช้ไปกับสื่อซึ่งสูงถึง 8-9 ชั่วโมงใน 1 วัน ซึ่งอาจเทียบได้กับเวลาครึ่งชีวิตยามตื่นของเด็กไทย   

โดยในระยะยาวอาจส่งผลต่อเวลาในการพักผ่อนที่ลดลง และส่งผลกระทบต่อเวลาในการเรียนรู้ของ

เด็กให้ต้องด้อยประสิทธิภาพลงไป ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางการเรียนรู้

ของเด็กไทย 

ภาพที่4สภาวการณ์การใช้เวลาของเด็กไทย
ที่มา : Child Watch Thai, สถาบันรามจิตติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

จาก http://www.childwatchthai.org/pdf/news/cw_summary_2554_2555.pdf 

เวลาเล่นอินเทอร์เน็ต
3ชั่วโมง

เวลาดูโทรทัศน์
3ชั่วโมง

เวลานอน
8ชั่วโมง

เวลาเรียน
8ชั่วโมง

เวลาคุยโทรศัพท์
2.40ชั่วโมง

เวลา1วัน(24ชั่วโมง)ในชีวิตเด็กไทย
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  “เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อครองชีวิตเด็กไทยไม่ให้ขยายตัวสูงขึ้น   
การบริหารงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษาต้องพัฒนา
กระบวนการทำงาน โดยประสานกบัครอบครวั พอ่แม ่ และชมุชน โดยเนน้ “การสรา้งทกัษะ
ชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน” ให้ตั้งแต่เด็กประถมศึกษาอย่างจริงจังควบคู่กับการสร้าง   
“แรงบันดาลใจ” ให้กับเด็กในการเรียน โดยไม่ปล่อยให้เกิดปรากฏการณ ์ “เด็กหลังห้อง”   
ซึ่งอาจทำให้เกิดเด็ก “ศักดิ์ศรีบกพร่อง” ถอดใจจากการเรียนและพาตัวเข้าสู่พฤติกรรมเสี่ยง

ตา่ง ๆ มากมายอนัจะนำไปสูก่ารหลดุออกนอกระบบ” 

 

   กลา่วโดยสรปุ จากขอ้มลูของสภาวการณก์ารใชช้วีติของเดก็และเยาวชนไทย

ในรอบปี 2554-2555 ซึ่งศึกษาโดย Child Watch Thai, สถาบันรามจิตติ และสำนักงานกองทุน

สนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) สะทอ้นใหเ้หน็วา่ สงัคมไทยกำลงัเผชญิกบัปญัหาทีน่า่เปน็หว่งที่

เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งหากสถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบงานแนะแนวที่เข้มแข็งจริงจัง 

และต่อเนื่อง ก็จะส่งผลดีและมีความสำคัญทั้งต่อตัวนักเรียนเอง และบุคคลหรือหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะได้กล่าวถึงในลำดับต่อไป 

 2.2 ความสำคัญของการบริหารงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ในสถานศึกษา  

  ดังได้กล่าวแล้วว่าสภาวการณ์การใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยมีความน่าเป็นห่วง 

หากสถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบงานแนะแนวที่เข้มแข็ง ก็จะส่งผลดีและมีความสำคัญ  

ทั้งต่อตัวนักเรียนเอง และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1) ค ว า ม ส ำ คั ญ ต่ อ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ที่ เ ป็ น นั ก เ รี ย น ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า   

จากสภาวการณ์การใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยที่มีความน่าเป็นห่วงทั้งมีชีวิตกับการเรียนรู้   

ความแข็งแรงและการบริโภค ความเครียดและสุขภาพจิต ชีวิตกับครอบครัว ชีวิตด้านเพศ ชีวิต  

กับอบายมุขและความรุนแรง ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม เมื่อสถานศึกษาพัฒนาระบบ  

งานแนะแนวใหส้ามารถบรกิารแกน่กัเรยีนไดอ้ยา่งทัว่ถงึและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการแลว้ จะทำให้

นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ สามารถพัฒนาจุดดี/จุดแข็งของตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น   

และลดจุดด้อย/จุดอ่อนของตนให้ลดน้อยหรือเบาบางลง เช่น 

   (1) ช่วยให้นักเรียนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ทำลายสุขภาพ

ร่างกายของตนด้วยการเสพสิ่งเสพติด ไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ไม่นำตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

สถานการณ์เสี่ยงภัยที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทของกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น 

   (2) พัฒนาด้านสติปัญญาเต็มตามศักยภาพยิ่งขึ้น มีความสามารถในการคิด 

การตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดในหลากหลายด้าน เช่น ด้านภาษา การคิด

คำนวณ ตลอดจนการมีสติปัญญาในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคในภาวะวิกฤตต่าง ๆ ในชีวิตได้ 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

   (3) พัฒนาบุคลิกภาพ มีความคิด ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติที่สอดคล้องกับ

แบบแผนของสังคม และรู้วิธีการสร้างเอกลักษณ์แห่งตนที่มีคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง 

   (4) สร้างเสริมความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีทักษะ  

ในการปรับตัวในสังคม สามารถทำหน้าที่ตามบทบาทของตน มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนได้เหมาะ

สมกับกาลเทศะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย สามารถชื่นชม  

ผลงานของตนเองและผลงานของผู้อื่น มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน รู้จัก

แยกแยะความผิดชอบชั่วดี เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนสามารถปรับตัว ดำรงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  2) ความสำคัญต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน กล่าวคือ เมื่อเด็ก  

และเยาวชนที่เป็นนักเรียนในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีพัฒนาการสมวัยแล้ว ย่อมส่งผลดี

ที่เป็นความสำคัญต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ครู สถานศึกษา 

บุคคลและชุมชนทั่วไป ดังนี้ 

   (1) พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัวของนักเรียน เมื่อผู้รับบริการที่เป็นเด็ก

และวัยรุ่นได้รับการส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการที่ดี ครอบครัวย่อมมีความสุข เกิดความสัมพันธ์ที่ดี  

ในครอบครัว มีสมาชิกของครอบครัวที่เป็นคนดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสติปัญญา มีอารมณ์  

ที่มั่นคง ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎระเบียบของสังคม ปฏิบัติตนเป็นกำลังสำคัญในการ  

ช่วยเหลือครอบครัวให้เกิดความอบอุ่นมั่นคงยิ่งขึ้น 

   (2) ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษา การที่นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็น  

ผู้มีพัฒนาการที่ดีในทุกมิติจะทำให้ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษามีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ลดปัญหาที่รบกวนการจัดการเรียนการสอน มีการเรียนรู้ที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและความรุนแรง 

มีคุณธรรม จริยธรรม เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดังกล่าว จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถ

พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ปน็คนเกง่ทางดา้นวชิาการ และมพีฒันาการดา้นอาชพีไดอ้ยา่งประสบผลสำเรจ็ยิง่ขึน้ 

   (3) สังคม และชุมชนทั่วไป เมื่อเด็กและเยาวชนของสังคมได้รับการพัฒนา 

นอกจากจะไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่สังคมแล้ว ยังช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ทำตนเป็นประโยชน์

แก่ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก ให้การอยู่ร่วมกันในสังคมดำเนินไปอย่างราบรื่น และเป็นสุข 

 

3.แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 แนวทางการพฒันาการบรหิารงานบรกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในสถานศกึษา 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
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 3.1 การพัฒนาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานแนะแนวและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยา  

  ซึ่งโดยทั่วไปนิยมใช้แนวคิดปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงาน  4 ประการ หรือ “4M” 

ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และอาคาร สถานที่ (Material) และ  

การจัดการ (Management) ซึ่งหากทรัพยากรดังกล่าวนี้ได้รับการพัฒนาก็จะส่งผลให้เกิดผลดี  

แก่การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา ซึ่งแนวทางการพัฒนาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

งานแนะแนว สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ 

  1) การพัฒนากำลังคน หรือบุคลากรทางการแนะแนว (Man)  โดยสถานศึกษา

ควรจัดหา หรือบรรจุครูหรือบุคลากรทางการแนะแนวที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามหน้าที่ที่ต้องการ

ปฏิบัติ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ และมีปริมาณซึ่งเป็นสัดส่วน  

ที่เหมาะสมกับผู้รับบริการที่เป็นนักเรียนในแต่ละสถานศึกษา 

   รวมทั้งต้องพัฒนาครูและบุคลากรดังกล่าวให้มีความรู้ความชำนาญเพิ่มเติม

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงบุคลากรสนับสนุนจากภายในหน่วยงาน เช่น ผู้บริหาร 

หวัหนา้ของหนว่ยงาน/องคก์ร คร ู อาจารย ์พนกังาน และเจา้หนา้ทีต่า่ง ๆ ทีต่อ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

และมีทัศนคติที่ดีต่อการให้ความร่วมมือดำเนินงานแนะแนวด้วย 

  2) การส่งเสริม สนับสนุนเงิน หรืองบประมาณ สำหรับการดำเนินงานแนะแนว 

(Money) การที่จะพัฒนาระบบงานแนะแนวให้ได้ผลดี มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องจัดสรร

เงินงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายอย่างเพียงพอกับความจำเป็นสำหรับดำเนินงานการแนะแนว  

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานก็จะต้องจัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรม

ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อเป็นการพัฒนาโครงการให้ได้รับเงินสนับสนุนในการบริหาร

โครงการ/กิจกรรมด้วย 

  3) การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ (Material) ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงเครื่องมือ  

ทางจิตวิทยา และการแนะแนว ตลอดจนครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ด้วย ซึ่งการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ   

ดังกล่าวนี้ให้มีความเพียงพอ สมบูรณ์ ทันสมัย ก็จะช่วยให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี งานแนะแนวสามารถนำเครื่องมือ

ดงักลา่วมาชว่ยในการบรหิารจดัการ เชน่ เครือ่งคอมพวิเตอร ์ โปรแกรมสำหรบัการใหบ้รกิารแนะแนว 

ตลอดจนการมีระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพื่อการให้บริการแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ 

  4) การพัฒนาการจัดการ (Management) เป็นการพัฒนาเทคนิค/วิธีการบริหาร

ทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลดี  

แก่นักเรียน และสถานศึกษาให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยประหยัดทรัพยากรการบริหารมากที่สุด 
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 3.2 การพัฒนากระบวนการบริหารงานแนะแนว

  เป็นการนำแนวคิด/หลักการบริหารมาใช้ในการพัฒนาการบริหารงานแนะแนว   

ซึง่แนวคดิการบรหิารทีจ่ะกลา่วถงึในทีน่ีม้ ี2 แนวคดิ ดงันี ้

  1) การพัฒนาการบริหารงานแนะแนวด้วยแนวคิดแบบ D เป็นกระบวนการ

บริหารซึ่งได้รับความนิยมกันแพร่หลายมายาวนาน มีองค์ประกอบสำคัญ 7 ประการ คือ 

   (1) การวางแผน (P : Planning) เป็นการคิดร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกคน  

และทุกฝ่ายเพื่อจัดทำแผนต่าง ๆ ในการทำงาน เช่น แผนปฏิบัติการประจำปี/ปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจำปีให้ตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแนะแนวในสถานศึกษา 

   (2) การจดัหนว่ยงาน (O : Organizing) เปน็การกำหนดโครงสรา้ง จดัสายงาน/

กลุ่มงาน กำหนดความรับผิดชอบ กำหนดสายการบังคับบัญชา และเครือข่ายการสื่อสาร  

เพื่อการทำงานร่วมกัน 

   (3) การจัดบุคลากร (S : Staffing) เป็นการจัดอัตรากำลัง กำหนดบทบาท

หน้าที่ สรรหา พัฒนา และธำรงรักษาบุคลากรทางการแนะแนวให้มีปริมาณ และคุณภาพเพียงพอ  

ต่อการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

   (4) การอำนวยการ (D : Directing) เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  

สถานศึกษา หรือผู้บริหารงานแนะแนวที่จะวินิจฉัย สั่งการ กำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน  

ให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

   (5) การประสานงาน (Co : Co-ordinating) เป็นการประสานทุกคนและ  

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ร่วมมือกันปฏิบติภารกิจต่าง ๆ ของการแนะแนวให้บรรลุผลสำเร็จ  

ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

   (6) การรายงาน (R : Reporting) เป็นการประเมินผลงาน ทำรายงานเสนอ  

ผู้เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุง พัฒนางานแนะแนวต่อไป 

   (7) การจัดงบประมาณ (ฺB : Budgeting) เป็นการสรรหางบประมาณมาจาก

แหลง่ตา่ง ๆ อยา่งเพยีงพอ เพือ่ใชด้ำเนนิงานการแนะแนว รวมทัง้มกีารจดัสรรงบประมาณอยา่งถกูตอ้ง 

เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  2) การพัฒนาการบริหารงานแนะแนวด้วยแนวคิดแบบวงจรเดมมิ่ง หรือ   

“วงจร P-D-C-A” เป็นที่นิยมใช้กันมากในการบริหารงานในปัจจุบัน ซึ่งคิดขึ้นโดย เดมมิ่ง (Deming, 

1993) มี 4 ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้ 

   (1) Plan คือ การเตรียมการและการวางแผน 

   (2) Do คือ การปฏิบัติตามแผน 

   (3) Check คือ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

   (4) Action คือ การปรับปรุงเพื่อพัฒนา และการรายงาน 
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ภาพที่5กระบวนการบริหารแบบวงจรเดมมิ่ง

 
   กระบวนการบริหารงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบวงจรเดมมิ่ง 
มีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้ 
   (1) การเตรียมการและการวางแผน (P) เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา วิเคราะห์  
ความต้องการของผู้รับบริการ วิเคราะห์ทรัพยากรและความพร้อมของหน่วยงาน ร่วมกันทำ  
แผนปฏิบัติการ/ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 
   (2) การปฏิบัติตามแผน (D) เช่น มีการชี้แจงและสร้างความเข้าใจ  
กับบุคลากรและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ  
โดยดำเนินการตามเป้าหมาย และระยะเวลาเพื่อให้เกิดผลตามที่กำหนดไว้ในแผน 
   (3) การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล (C) เช่น มีการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมนิผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารประจำปวีา่ผลงานเปน็ไปตามเปา้หมาย ที่
กำหนดไว้ในแผนหรือไม่ เพียงใด โดยการเปรียบเทียบระหว่าง P กับ D 
   (4) การปรบัปรงุเพือ่พฒันาและการรายงาน (A) เชน่ มกีารนำผลการประเมนิ
มาใช้ในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ  
ทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวางแผนครั้งต่อไป รวมทั้งเพื่อใช้
ประชาสัมพันธ์การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาของหน่วยงานด้วย 
  3) กระบวนการบริหารแบบ “PASCE” เป็นกระบวนการบริหารอีกรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งนิยมใช้กันมาอย่างต่อเนื่องคือ “PASCE” ซึ่งคิดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารการศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (American Association of School Administrators หรือเรียกโดยย่อว่า “AASA”) 
มีส่วนประกอบสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
   (1) Planning คือ การวางแผน 
   (2) Allocation คือ การจัดสรรทรัพยากร 
   (3) Stimulation คือ การให้แรงกระตุ้น 

1.Plan

3.Check

4.Action 2.Do
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   (4) Coordination คือ การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ 
   (5) Evaluation คือ การประเมินผล 
   การบริหารงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพ  
มีลักษณะสำคัญ 5 ประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   (1) การวางแผน (P) เช่น มีการกำหนดแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจำปีของการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของหน่วยงาน มีการคาดคะเนล่วงหน้าว่าจะทำอะไรบ้าง จะทำอะไรก่อน-หลังตามลำดับ   
จะทำอย่างไร ใครจะรับผิดชอบทำ จะทำเมื่อใด จะทำที่ไหน ทำแล้วจะเกิดผลอะไรบ้าง เพื่อจะได้
เตรียมแนวทางในการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า 
   (2) การจัดสรรทรัพยากร (A) เช่น มีการจัดหา และจัดการทรัพยากร ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญ 4 ประการ (“4M”) ของการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ได้แก่ คน (Man)   
เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ (Material) และการจัดการ (Management) 
   (3) การให้แรงกระตุ้น (S) เช่น มีการโน้มน้าว จูงใจ ให้การยอมรับ สร้างขวัญ
และกำลังใจ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการทางการแนะแนวและ  
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้เกิดพลังร่วมมือร่วมใจ อบอุ่นใจ ภาคภูมิใจ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   
มีความรู้สึกมั่นคง ผูกพัน และเต็มใจอุทิศตนอย่างสุดความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (4) การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ (C) เช่น มีการประสานทุกคน 
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการดำเนินงานเพื่อนำพาการแนะแนว 
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาไปสู่เป้าหมายเดียวกันด้วยความราบรื่น และประหยัดทรัพยากร “4M” 
    ส่วนการประชาสัมพันธ์การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เช่น   
มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจ บริการ และผลงานของ  
การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับทราบอย่างถูกต้อง   
ทันการณ์ ทั่งถึง และต่อเนื่อง 
   (5) การประเมินผล (E) เช่น มีการประเมินผลที่เกิดขึ้นว่าประสบผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ มาก-น้อยเพียงใด มีข้อดี-ข้อควรปรับปรุงแก้ไข
อะไรบ้าง มีข้อเสนอแนะอย่างไร และมีการรายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนและทุกฝ่าย  
ได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และประชาสัมพันธ์การแนะแนวและการปรึกษา
เชิงจิตวิทยา 
   อนึ่ง ในการบริหารการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาควรพิจารณาเลือก
ใช้กระบวนการบริหารให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และลักษณะของหน่วยงาน หรืออาจพัฒนา
กระบวนการบริหารขึ้นใหม่ เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในการนำไปใช้ในการบริหารงานแนะแนวและการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับหน่วยงานซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตน 
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 3.3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการแนะแนวในสถานศึกษา  

  สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการแนะแนว คือ คุณภาพของการให้บริการ   

ซึ่งครูและบุคลากรทางการแนะแนวจะต้องพัฒนาระบบงานแนะแนวให้สามารถให้บริการ  

ไดค้รอบคลมุตามภารกจิหลกัสำคญั 5 บรกิาร ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ คอื บรกิารศกึษารวบรวมขอ้มลูผูเ้รยีน

เป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้การปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตาม

ประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาการให้บริการแนะแนวครอบคลุมขอบข่าย 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา 

ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคมของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วย 

  นอกจากนี้แล้วการพัฒนาการให้บริการแนะแนวในสถานศึกษาสังกัดการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน มีความจำเป็นต้องพัฒนาให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานการแนะแนวที่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์การแนะแนว และตามมาตรฐานการแนะเนว   

 3.4 การพัฒนาเครือข่ายการให้บริการแนะแนวที่มีความจริงจังและต่อเนื่อง  

  โดยผู้บริหาร และครูแนะแนวต้องผนึกกำลังเครือข่ายแนะแนว ทั้งภายใน  

และภายนอกสถานศึกษามาร่วมมือกันให้บริการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สำหรับเครือข่ายภายใน  

ที่ต้องพัฒนาการให้บริการร่วมกัน ได้แก ่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูประจำชั้นหรือครูที่

ปรึกษา ครูประจำวิชา ตลอดจนครูสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่มีบทบาทช่วยให้  

งานแนะแนวดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ ส่วนเครือข่ายภายนอก ได้แก ่ ผู้ปกครอง 

บุคลากรทางการแพทย ์ นักสังคมสงเคราะห ์ และผู้รู้-ผู้ชำนาญทางอาชีพในชุมชน ซึ่งบุคคลเหล่านี้  

ล้วนมีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษาได้ 

ซึ่งแนวทางพัฒนาเครือข่ายการแนะแนวสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

  1) ประสานสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

แนะแนวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นในขั้นการวางแผน การดำเนินการ ตลอดจนสิ้นสุดการ

ดำเนินงานและบรรลุผลสำเร็จ 

  2) ส่งเสริมให้เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการ

แนะแนวที่มีผลต่อการพัฒนานักเรียน พัฒนาสังคม และพัฒนาชาติ 

  3) พัฒนาเครือข่ายการแนะแนวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งในระดับนโยบายและระดับ

ปฏิบัติ เพื่อให้สามารถร่วมมือกันผลักดันการแนะแนวทั้งด้านการบริหาร ด้านการบริการ และด้าน

วิชาการ ให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

  4) ให้การเสริมแรงแก่เครือข่ายการแนะแนว เช่น ยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องใน

โอกาสต่าง ๆ มอบเกียรติบัตร โล่ หรือถ้วยรางวัล เพื่อแสดงถึงการขอบคุณและยกย่องในคุณงาม

ความดีที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานแนะแนวของสถานศึกษา 
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 3.5 พัฒนาการให้บริการแนะแนวที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

โดยสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพการแนะแนว  

  ซึ่งสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยได้กำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพการแนะแนวไว้ 

9 ประการ (สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 2556) ดังนี้ 

  1) ให้บริการด้วยความเต็มใจโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  2) ยอมรับและศรัทธาในวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนวและเป็นสมาชิกที่ดี  

ขององค์กรวิชาชีพ 

  3) เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ผู้รับบริการด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

โดยเสมอหน้า 

  4) มีวิสัยทัศน์ และพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

  5) ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว 

  6) รักษามาตรฐานและรับผิดชอบต่อการประกอบวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว 

  7) ยุติการให้บริการที่นอกเหนือความสามารถของตนและส่งต่อไปยังบุคคล  

ที่เหมาะสม 

  8) รักษาความลับของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก

ผู้รับบริการ 

  9) เคารพสิทธิและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับบริการ 

  กล่าวโดยสรุป การพัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษาด้านการบริการ  

มีแนวทางที่สำคัญ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐาน มีการให้บริการ  

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของการแนะแนว 

 3.6 การบริหารงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา

ดา้นวชิาการ

  ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานแนะแนว เนื่องจากทำให้เกิด  

องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถนำไปพัฒนาการดำเนินงาน รวมทั้งการเผยแพร่  

เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ นำไปใช้ในการพัฒางานแนะแนวของตนเองได้ 

  แนวทางการพัฒนาด้านวิชาการสามารถทำได้ ดังนี้ 

  1) พัฒนาการผลิตผลงานวิชาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานแนะแนว เช่น ผลงาน  

วิจัยเกี่ยวกับการแนะแนว เครื่องมือ กิจกรรม สื่อ หรือนวัตกรรม (Innovation) ทางการแนะแนว

บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิเคราะห์ หรือรายงานวิชาการเกี่ยวกับการแนะแนว   

ตลอดจนหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการเรียนการสอน และเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการแนะแนว   

ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพัฒนาการแนะแนวให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไป 
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  2) พัฒนาการใช้ผลงานวิชาการทางการแนะแนว การใช้งานทางวิชาการที่เป็น  

องค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถนำไปใช้ได้ในลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ 

   (1) ใช้สำหรับพัฒนาการปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษา โดยนำมาเป็น

แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้การดำเนินงานแนะแนวบรรลุผลสำเร็จยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ

การส่งเสริม/พัฒนา หรือช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนได้ดียิ่งขึ้นด้วย 

   (2) ใช้สำหรับเป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนางานวิชาการ  

ครั้งต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนางานวิชาการที่ดี ควรมีการศึกษาพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ 

เพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณค่า และมีประโยชน์สูงสุดต่อการนำผลงานการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์  

การปฏิบัติงานแนะแนวจริง ซึ่งการจะดำเนินการดังกล่าวได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีฐานความรู้เดิม 

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาในครั้งต่อ ๆ ไป 

   (3) ใช้สำหรับเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ทางการแนะแนว เพื่อเป็นการให้ความรู้

แก่บุคคล หรือหน่วยงานแนะแนวของสถานศึกษาอื่น ๆ สำหรับเป็นแนวทางในการนำความรู้นี้  

ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานแนะแนวของตน 

   (4) ใชส้ำหรบัการประชาสมัพนัธผ์ลการทำงานของงานแนะแนวในสถานศกึษา 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา เกิดความเชื่อมั่น และเห็นประโยชน์ต่อการเข้ามามีส่วนร่วม  

ทั้งในฐานะเป็นผู้ร่วมดำเนินการให้บริการ และในฐานะเป็นผู้รับบริการงานแนะแนวด้วย 

  สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษาด้านวิชาการ

สามารถทำได้ใน 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ พัฒนาการผลิตผลงานวิชาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานแนะแนว 

รวมทั้งพัฒนาการใช้ผลงานวิชาการทางการแนะแนว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ  

ดำเนินงานแนะแนว 

 

4. ขอ้ควรคำนงึในการบรหิารงานบรกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยาในสถานศกึษา

 การบริหารงานบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษามีข้อควรคำนึง

ในภาพรวม พอสรุปได้ 5 ประการ ดังนี้ 

 4.1 การบรหิารงานบรกิารตอ้งมุง่เนน้ผูร้บับรกิารทกุกลุม่เปา้หมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่

นักเรียนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

  จากแผนพัฒนาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-

2559) (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555 : 2) ที่กล่าวถึง

สถานการณท์ีป่ระเทศไทยจะตอ้งเผชญิกบักระแสการเปลีย่นแปลงทีส่ำคญัทัง้ภายนอกและภายในประเทศ 

ที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ   
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่จำเป็นต้องนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ 

พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คนในสังคม

ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศ 

ให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  จากภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ทำให้ทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้ง  

งานแนะแนวในสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนให้สามารถเรียนรู้

และพัฒนาตน เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่าง  

เต็มศักยภาพ ซึ่งการจะเตรียมความพร้อมให้แก่พลเมืองนั้นมีความจำเป็นต้องดำเนินการตั้งแต่วัยเด็ก 

ดังนั้น การพัฒนาระบบแนะแนวในสถานศึกษาจึงมีแนวโน้มที่จะต้องมุ่งให้บริการแก่ผู้รับบริการ  

ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 4.2 การบริหารงานบริการต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น

  เนื่องจากปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารล้วนมีความซับซ้อนหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งมีผลกระทบต่อพัฒนาการของนักเรียนทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และส่วนตัวและสังคม กล่าวคือ   

ในปัจจุบันมีรูปแบบการจัดการศึกษา และอาชีพที่หลากหลาย ซึ่งหากนักเรียนได้รับการส่งเสริม

พัฒนาการด้านการศึกษาและอาชีพที่สมวัยก็จะทำให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ

ด้านการศึกษาและอาชีพที่ดีในอนาคตได้ 

  ยิง่ไปกวา่นัน้ ในดา้นสว่นตวัและสงัคม สภาพสงัคมปจัจบุนันบัวา่เปน็อนัตรายอยา่งยิง่

ตอ่นกัเรยีนทัง้ระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา เชน่ ปญัหาเรือ่งยาเสพตดิ การพนนั การมเีพศสมัพนัธ ์

การทะเลาะวิวาท ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานแนะแนวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ  

ส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัยให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา งานแนะแนวจึงมีแนวโน้มต้องพัฒนาการ  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจริงจังมากขึ้น 

  สำหรับเครือข่ายที่จะมีส่วนร่วมในการจัดงานแนะแนวนั้น พระราชบัญญัติ  

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 ได้กำหนด มาตรา 29 ไว้ว่า ให้สถานศึกษา

ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา

ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน  

ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 
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หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

  รวมทั้งในมาตรา 58 ได้กำหนดให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้าน  

งบประมาณการเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและต่างประเทศ

มาใช้จัดการศึกษา ดังนี้ 1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   

โดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด   

2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 

องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน่ ระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา 

โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน และทรัพยากรอื่นให้แก่  

สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็น 

  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ

กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา จึงมีแนวโน้ม  

ที่จะต้องสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาให้งานแนะแนวสามารถให้บริการแก่นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 4.3 การบริหารงานบริการต้องมุ่งเน้นการสร้างเสริมพัฒนาและการป้องกันปัญหา

ที่จะเกิดกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษามากกว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

  พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่ตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 5) มาตรา 6 กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา  

คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม  

และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” 

  อย่างไรก็ตาม สังคมไทยปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาที่ เกิดขึ้นกับนักเรียน  

หลายประการที่นับวันจะขยายขอบเขตและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ดังเช่น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ  

และสังคมแห่งชาติ, 2554) ได้ระบุไว้ว่า สังคมไทยกำลังเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

และการพนันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในช่วง 4 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

เด็กและเยาวชนถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีสัดส่วน 5.0-5.4   

คดีต่อเด็กพันคน ปัญหาการตั้งครรภ์เป็นปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ที่แม้ว่าคนไทยได้รับ  

การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยังมีปัญหาด้านคุณภาพการให้การศึกษาเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญา 

และความมั่นคงทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชน ทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เพิ่มสูงขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาการกระทำความรุนแรง ซึ่งปัจจุบันเด็กและวัยรุ่นมีปัญหาการกระทำ  

ความรนุแรงเพิม่ขึน้ ทัง้ในเรือ่งความถีท่ีม่จีำนวนครัง้เพิม่ขึน้ และอาวธุทีใ่ชท้ำรา้ยคูอ่ร ิกม็คีวามหลากหลาย

และรุนแรงยิ่งขึ้น รวมทั้งปัญหาการเสื่อมถอยลงเกี่ยวกับค่านิยมที่ดีงามทำให้เด็กและเยาวชนไทย  

ที่กำลังเติบโตขาดความรักสามัคคี ขาดการเคารพสิทธิผู้อื่น และการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 
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  จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้แนวโน้มการพัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา  

จะมทีศิทางในการมุง่เนน้การสรา้งเสรมิพฒันา และการปอ้งกนัปญัหา ทัง้นี ้ เพราะหากรอใหเ้กดิปญัหา

ลุกลามใหญ่โต นอกจากจะทำให้สูญเสียงบประมาณมากมายในการแก้ไขแล้ว ยังส่งผลเสียหาย  

ต่อตัวนักเรียนเองที่มีความบกพร่องอ่อนแอ และจะส่งผลต่อประเทศชาติที่ขาดกำลังสำคัญในการ

ช่วยเหลือพัฒนาประเทศชาติในอนาคตด้วย 

  ดังนั้น ผู้บริหาร ครูแนะแนว และเครือข่ายการแนะแนวต้องเร่งทำความเข้าใจ  

ต่อปัญหา และร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อสร้างเสริมพัฒนาและ

การป้องกันปัญหาให้เด็กและเยาวชนเกิดพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์   

บุคลิกภาพ และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข 

 4.4 การบริหารงานบริการจะต้องประสานเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือ

นักรียนมากขึ้น

  เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับระบบงานแนะแนวต่างก็มีวัตถุประสงค์

และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเต็มตาม

ศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะ  

การดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง 

  ดงันัน้ แนวโนม้การพฒันาระบบงานแนะแนวในสถานศกึษาจะมกีารประสานเชือ่มโยง

กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแนวทางการประสานเชื่อมโยงระหว่างงานแนะแนว  

และระบบดูแลช่วยหลือนักเรียน สุภรณ์ แขตระกูล (2555 : 68-72) วัชรี ทรัพย์มี และวิภา เกตุเทพา 

(2555 : 15-22) ได้กล่าวถึงงานแนะแนวว่าเป็นวิชาชีพที่สร้างคุณค่าชีวิตที่ประสานกับระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งงานแต่ละด้านมีภารกิจตามลักษณะงาน และ

มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอย่างกลมกลืน ดังแสดงด้วยแผนผังดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่6ผังงานแนะแนวที่ประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มา : วัชรี ทรัพย์มี และวิภา เกตุเทพา (2555 : 15) 

 

  จากแผนผังดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงการประสานเชื่อมโยงระหว่างการจัดบริการ

แนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนว และการประสานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งล้วนเป็น

ภาระงานสำคัญในการพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียน ภารกิจตามลักษณะงานทั้ง 3 ด้าน อธิบาย 

เพิ่มเติมได้ดังนี้ 

  1) งานบริการแนะแนว เป็นการจัดบริการตามศาสตร์ของการแนะแนว ซึ่ง

ประกอบด้วยบริการหลัก 5 บริการ ได้แก่ บริการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ 

บริการจัดวางตัวบุคคล บริการให้การปรึกษา และบริการติดตามผล 

ผังงานแนะแนว

งานจัดกิจกรรมแนะแนวงานบริการแนะแนว งานประสานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประสานช่วยเหลือ

การรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคล

ประสานช่วยเหลือ

การคัดกรองและจัดกลุ่ม

นักเรียน

ประสานช่วยเหลือ

การส่งเสริม/พัฒนานักเรียน

ประสานช่วยเหลือแก้ไข

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา/

รับการส่งต่อ

บริการศึกษารวบรวมข้อมูล

นักเรียน

บริการสนเทศ

บริการจัดวางตัวบุคคล

บริการการปรึกษา

เชิงจิตวิทยา

บริการติดตาม

ประเมินผล

ด้าน

การศึกษา

ด้าน

อาชีพ

ด้าน
ส่วนตัว

และสังคม

ประสานเครือข่ายชุมชน

ผู้ปกครองนักเรียน
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  2) งานจัดกิจกรรมแนะแนว เป็นการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียน   

โดยมีขอบข่ายการจัดกิจกรรม 3 ด้าน คือ แนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะแนวส่วนตัว

และสังคม 

  3) งานประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการทำงานประสาน เอื้ออำนวย 

และช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ได้แก่ 

   (1) การประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

   (2) การประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการคัดกรอง 

   (3) การประสานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 

   (4) การประสานชว่ยเหลอืครทูีป่รกึษาในการชว่ยเหลอื แกไ้ขนกัเรยีนกลุม่เสีย่ง

และกลุ่มมีปัญหา รวมถึงการรับการส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษา 

  กล่าวได้ว่าแนวโน้มการพัฒนาระบบงานแนะแนวในอนาคต มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  

ที่จะต้องทำงานประสานเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้น 

 4.5 การบริหารงานบริการจะต้องให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการแนะแนว

ภายใต้ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

  ในการจัดการศึกษาซึ่งหมายรวมถึงการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ภารกิจ

สำคัญประการหนึ่ง คือ การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งในคู่มือประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม 

พฤศจิกายน 2554) ได้ระบุให้การแนะแนวอยู่ในกรอบหน้าที่ด้านวิชาการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่ง

ในเกณฑ์การพิจารณาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา   

ในมาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  

และการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารจะต้องบริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่  

ใหม้คีณุภาพ ยัง่ยนื และตอ่เนือ่ง (สำนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา, 2555 : 17) 

  ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาระบบงานแนะแนวจะมีการศึกษากรอบมาตรฐาน  

การประกันคุณภาพมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการแนะแนวมากขึ้น 

โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่จะขึ้นกับนักเรียน สถานศึกษา และชุมชน   

ซึ่งการเตรียมการในการยกระดับมาตรฐานการแนะแนวตามกรอบการประกันคุณภาพ สามารถ

ดำเนินการได้ดังนี้ (เจียรนัย ทรงชัยกุล, 2554 : 42-43) 

  1) กำหนดแผนประกนัคณุภาพการแนะแนวไวอ้ยา่งตอ่เนือ่งทกุปใีนแผนปฏบิตักิาร

ประจำปี 

  2) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้กำกับ ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
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  3) จดัทำรายงานการประเมนิตนเอง (Self-Study Report) เพือ่รองรบัการประกนั

คุณภาพภายในและภายนอก ให้สำเร็จเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และเวลาที่กำหนด 

  4) เสนอรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มี  

ความมั่นใจในผลผลิตของการแนะแนว รวมทั้งให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริม 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมและบริการการแนะแนวอย่างเหมาะสมต่อไป 

  5) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทั้งกลุ่มหลักและกลุ่มสนับสนุนงานแนะแนว  

นำผลการประกันคุณภาพไปใช้พัฒนาการแนะแนวในความรับผิดชอบ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

  กลา่วโดยสรปุ การบรหิารงานบรกิารแนะแนวและการปรกึษาเชงิจติวทิยามแีนวโนม้  

ที่จะมุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในสถานศึกษา  

ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก โดยมีแนวโน้มการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อการสร้างเสริมพัฒนา และการป้องกันปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน  

ในสถานศึกษา รวมทั้งจะมีการประสานเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้น และจะให้

ความสำคญักบัการประกนัคณุภาพการแนะแนวภายใตร้ะบบประกนัคณุภาพของสถานศกึษาอยา่งยัง่ยนื

และต่อเนื่อง 



103

หลักการบริการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น สำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา 

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้อมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษา

 ภาคบงัคบัพ.ศ.2545.กรงุเทพฯ : โรงพมิพอ์งคก์ารรบัสง่สนิคา้และพสัดภุณัฑ.์ 

เจียรนัย ทรงชัยกุล. (2554). “หน่วยที่ 1 สาระหลักของการสัมมนาทางการแนะแนวและ

 การปรึกษาเชิงจิตวิทยา”. ในประมวลสาระชุดวิชาการสัมมนาทางการแนะแนว  

 และการปรกึษาเชงิจติวทิยา. นนทบรุ ี: สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 

วัชรี ทรัพย์มี และวิภา เกตุเทพา. (2555). “โมดูล 1 งานแนะแนว วิชาชีพที่สร้างคุณค่าชีวิต”.   

 ในชุดฝึกอบรมแนะแนว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย. (2556). การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2556. สมาคมแนะแนว  

 แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2555). สรุปสาระสำคัญ

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติฉบบัที่11พ.ศ.2555-2559. กรงุเทพฯ. 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน). (2555). คู่มือประเมิน

 คณุภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานฉบบัสถานศกึษา

 (แก้ไขเพิ่มเติมพฤศจิกายน2554). กรุงเทพฯ : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จำกัด. 

สุภรณ์ แขตระกูล. (2555). “กลยุทธ์การทำงานแนะแนวให้ประสบความสำเร็จ : ขอบข่าย

 งานแนะแนวในโรงเรียน”. ในเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคม  

 แนะแนวแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 

Child Watch Thai, สถาบันรามจิตติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).   

 Child Watch สภาวการณ์เด่นด้านเด็กและเยาวชนในรอบปี 2554-2555.   

 จาก http://www.childwatchthai.org/pdf/news/cw_summary_2554_2555.pdf   

 ค้นคืนเมื่อ 31 ธันวาคม 2556. 

Deming, W.E. (1993). The New Economics for Industry, Government and

 Education.Cambridge, MA : MIT Press. 

  

103



104
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

นายภาสกร พงษ์สิทธากร  หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ 

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ ประเสริฐ ประธานพัฒนาหลักสูตรกลุ่มแนะแนวโครงการ 

  ยกระดบัคณุภาพคร ูทัง้ระบบตามแผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 

  ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศพ.ศ. 2553-2555 

 

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

ดร.กมล รอดคล้าย นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ ประเสริฐ  ที่ปรึกษาสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

รองศาสตราจารย์ ดร.เรียม ศรีทอง  ที่ปรึกษาสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา อุปนายกฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม อุปนายกฝ่ายกิจกรรม 

ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อาจารย์วิไลวรรณ ใจแก้ว  กรรมการกลาง 

อาจารย์กาญจนา ภู่วรวรรณ  กรรมการกลาง 

อาจารย์ธัญสมร คเชนทร์เดชา ผู้ช่วยนายทะเบียน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา บุญมาโฮม  กรรมการ 

อาจารย์ปิยพรรณ พูนทรัพย์ เลขาธิการ 

อาจารย์พัชนีพร สมานมิตร  สาราณียกร 
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คณะผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง

รองศาสตราจารย์ ดร.เรียม ศรีทอง  ข้าราชการบำนาญ  

ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏเลย 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนาท แสนสา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

อาจารย์วราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล ข้าราชการบำนาญ 

 

บรรณาธิการ
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อาจารย์พัชนีพร   สมานมิตร    

 



พิมพ์ที ่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  

 79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    

 โทร. 0−2561−4567 โทรสาร 0−2579−5101 

 นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2559                                                                         



หลักการบริการแนะแนว

และการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องตน

สําหรับครูและผูบริหารการศึกษา

ห
ลักการบ

ริการแ
น
ะแ

น
วแ

ละการป
รึกษ

าเช
ิงจิต

วิท
ยาเบ

ื้องต
น
 สําห

รับ
ค
รูแ

ละผูบ
ริห

ารการศึ
กษ

า

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย


