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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
 สภาพสังคมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ด้าน 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยีสารนิเทศ และด้านการสื่อสาร ซึ่งก่อ 
ให้เกิดประโยชน์นานานัปการกับสังคม แต่ในขณะเดียวกันการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผล
กระทบในทางลบเช่นกัน หากบุคคลในสังคมมีการปรับตัวท่ีไม่ดีพอ มีการรับรู้ข่าวสารข้อมูลท่ีไม่
ถูกต้อง ไม่มีวิจารณญาณในการใช้ระบบการส่ือสาร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงเป็นหน้าท่ีของ
สถาบันการศึกษาโดยตรงท่ีจะให้ความรู้ ให้การดูแลและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมท่ีจะ
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคมและชาติต่อไป การแนะแนวเป็นศาสตร์หนึ่งท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการโดยรวมทุก ๆ ด้าน อันได้แก่ พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาการ
ทางสังคมและอารมณ์ และพัฒนาการทางจริยธรรม ท่ีเจริญก้าวหน้าได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
สามารถเข้าใจตนเอง รู้จักคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง วางแผน ต้ังเป้าหมายและสามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้น ครู ควรมีความรู้เกี่ยวกับ “การแนะแนว” เพื่อช่วยเหลือและพัฒนา
ผู้เรียน 
 
ควำมเป็นมำและควำมหมำยของกำรแนะแนว 
 
 ควำมเป็นมำของกำรแนะแนว   
 การแนะแนวเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาร้อยกว่าปี โดยท่ีใช้แนวคิด
ทฤษฎีทางจิตวิทยามาเป็นองค์ประกอบในการช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา และบุคคล
ท่ัวไปให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถเผชิญปัญหาและตัดสินใจ เลือก 
แนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข การแนะแนว 
เกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา โดยการริเริ่มของ แฟรงค์ พาร์สันส์ (Frank Parson) ซึ่งได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นบิดาแห่งการแนะแนวอาชีพของสหรัฐอเมริกา เพราะนับว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานการแนะแนว
โดยต้ังส านักงานการอาชีพแห่งนครบอสตัน (The Vocational Bureau of Boston) ขึ ้น ใน ปี  
ค.ศ. 1908 ส านักงานแห่งนี้มุ่งให้บริการแก่เยาวชนในการเลือกอาชีพ โดยยึดถือว่าความสนใจ และ
ความถนัด เป็นส่ิงท่ีจะต้องพิจารณาก่อนในการแนะแนวอาชีพให้แก่เด็ก และแฟรงค์ พาร์สันส์ ได้
เขียนหนังสือช่ือ “การเลือกอาชีพ” (Choosing a vocation) ซึ่งพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1909 ซึ่งหนังสือ
เล่มนี้ช้ีให้เห็นว่าองค์ประกอบท่ีส าคัญของการเลือกอาชีพมี 3 ประการ คือ 1) เข้าใจความสามารถ
ของตนเองอย่างแท้จริงในเรื่องต่าง ๆ เช่น สติปัญญา สภาพร่างกาย ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น  2) 
การมีความรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับลักษณะของอาชีพประเภทต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยส่งเสริม
ความส าเร็จในอาชีพนั้น ๆ ด้วย เช่น ระยะเวลาและทุนท่ีใช้ในการเข้าสู่อาชีพ เส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ ความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นต้น  3) การใช้วิจารณญาณ โดยอาศัยข้อมูลท้ังสอง
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ประการข้างต้นมาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม หลังจากนั้นการแนะแนวใน
สหรัฐอเมริกาก็มีการพัฒนาศึกษาค้นคว้า และได้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการแนะแนวสู่น าน า
ประเทศ ส่วนในประเทศไทยนั้นการแนะแนวเกิดขึ้นอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2491 กล่าวได้ว่า เป็นปี
ท่ีมีการน าวิชา การแนะแนวเข้ามาในการจัดการศึกษาไทยอย่างเด่นชัด เนื่องจากได้มีการจัดต้ัง “กอง
การศึกษาประชากร” ขึ้นในกรมวิชาการ กระทรวงศึก ษ าธิก า ร  โด ย ห น้า ที ่ห ลัก  คือ  ก า ร
ป ระ ชาสัม พัน ธ์ ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการศึกษา ให้ผู้ปกครองรู้รูปแบบ และวิธีการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเพื่อร่วมมือกับครูในการอบรมส่ังสอนเด็ก และได้มีการจัดต้ังส านักงานเพื่อให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพของเด็ก (พนม  ล้ิม
อารีย์, 2548, หน้า 17-18)  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าวิวัฒนาการทางการแนะแนวนั้นเริ่มต้นด้วยการแนะ
แนวทางอาชีพ โดยให้ความส าคัญในการเลือกอาชีพ  ผู้ท่ี ตัดสินใจในการเลือกอาชีพควรใช้
วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกอาชีพ และควรมีความรู้ความเข้าใจในตนเองถึงความสามารถของ
ตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพท่ีตนเองสนใจ และศึกษาข้อมูลในอาชีพท่ีตนเองสนใจในทุกๆด้าน เช่น 
โอกาสในความส าเร็จของอาชีพ ข้อก าหนดเงื่อนไขเฉพาะของงาน ค่าตอบแทน เป็นต้น  
 

 
 

ภำพที่ 1.1 แฟรงค์ พาร์สันส์ (Frank Parsons ; 1854-1908) 
ท่ีมา : (Frank Parsons, 2020, Internet) 
 
 ส าหรับงานแนะแนวในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2496 ท่ีโรงเรียนเบญจมรังสฤษฎิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเกิดขึ้นในลักษณะของงานแนะแนวทางการศึกษา ห้องแนะแนวในครั้งนั้นช่ือว่า 
“ห้องศึกษาสงเคราะห์” (Guidance Room) เปิดให้บริการนักเรียน รับปรึกษาปัญหาทางการเรียน
การเลือกวิชาต่าง ๆ ของนักเรียน และต่อมาก็มีการบัญญัติศัพท์ ค าว่า “การแนะแนว” ให้ตรงกับค าว่า 
“Guidance” จากจุดเริ่มต้นนี้ การแนะแนวก็มีการพัฒนามาตามล าดับ โดยมีหน่วยงานท่ีพัฒนางาน
แนะแนวในเมืองไทย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ท่ีเปิดสอนสาขาวิชาการแนะแนวในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน  
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 ควำมหมำยของกำรแนะแนว   
 นักจิตวิทยา และนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการแนะแนวไว้ ดังนี้ 
 เจ พี  แชปลิน (J.P. Chaplin, 1975, p. 225) กล่าวว่า การแนะแนวเป็นกระบวนการ
ช่วยเหลือแต่ละบุคคล ให้ค้นพบความพอใจสูงสุดในการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 เชอร์เซอร์ และสโตน (Shertzer and Stone, 1979, p. 40) กล่าวว่า การแนะแนว เป็น
กระบวนการช่วยเหลือแต่ละบุคคลให้เข้าใจตนเองและโลกของเขา  
 กิบสัน  และมิตเชลล์ (Gibson & Mitchell, 2008, p. 8) กล่าวว่า การแนะแนว เป็น
กระบวนการช่วยให้บุคคลรู้จักตนเองอย่างแท้จริงด้วยวิธีทางจิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา  
 นงลักษณ์  ประเสริฐ และจรินทร  วินทะไชย์ (2548, หน้า 2) กล่าวว่า การแนะแนวเป็น
กระบวนการต่อเนื่องท่ีใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์เพื่อช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักเข้าใจตนเองและส่ิงแวดล้อม 
สามารถตัดสินใจเลือกส่ิงต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างฉลาด มีเหตุผล รู้จักป้องกันปัญหา วางแผน และ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์ (2552, หน้า 136) กล่าวว่า การแนะแนวเป็นกระบวนการของ 
การผูกพันเพื่อพัฒนาชีวิต โดยการให้การช่วยเหลือบุคคล เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในท่ีสุด การแนะแนวส่วนใหญ่เป็นการแนะแนวในโรงเรียน  หรือสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 
 จตุรพร  ล้ิมมั่นจริง (2562, หน้า 14) กล่าวว่า การแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีผู้สอน
ช่วยเหลือบุคคลแต่ละคนให้เข้าใจตนเองและโลกท่ีเขาอาศัยอยู่  ตลอดจนจัดสภาพการเรียนรู้ให้
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในด้านการศึกษา อาชีพ และการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างฉลาด 
และเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การแนะแนว (Guidance) เป็นกระบวนการช่วยเหลือ
บุคคลให้รู้จักเข้าใจตนเองและส่ิงแวดล้อม สามารถตัดสินใจเลือกส่ิงต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างฉลาด   
มีเหตุผล รู้จักป้องกันปัญหา วางแผน และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ สามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
 
ควำมส ำคัญและควำมมุ่งหมำยของกำรแนะแนว 
 
 ควำมส ำคัญของกำรแนะแนว 
 บริการแนะแนว เป็นบริการท่ีมีความส าคัญ และจ าเป็นท่ีจะต้องจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคคล
ในทุกด้านโดยไม่จ ากัดเพศและวัย เนื่องจากการท่ีมนุษย์ต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา และได้พบกับสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น การแนะแนว จึงมีความส าคัญใน
การช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูงขึ้น บิดา
มารดา ผู้ปกครอง ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีเวลาใกล้ชิดบุตรเท่าท่ี 
ควร ท าให้บุตรขาดการดูแลเอาใจใส่และการอบรมส่ังสอน อาจมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมได้ ดังนั้น
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โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดการแนะแนว เพื่อช่วยในการช้ีแนะแนวทางท่ีเหมาะสม
ให้กับเด็กและเยาวชน อันเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
 2. การเปล่ียนแปลงทางอาชีพ ในยุคปัจจุบันอาชีพมีความหลากหลายและเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีอาชีพเกิดขึ้นใหม่ ๆ มากมาย แต่การท่ีจะประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ
และมีความสุขในการประกอบอาชีพนั้นจะต้องเลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับความสามารถและ
ความถนัดของตนเอง และศึกษาสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ดังนั้น การแนะแนว จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้
บุคคลวางแผนเลือกอาชีพได้อย่างมั่นใจ และประสบความส าเร็จในอนาคตต่อไป 
 3. การเปล่ียนแปลงทางด้านการศึกษา ในปัจจุบันมีช่องทางในการศึกษาค้นคว้าท่ีหลาก 
หลายให้บุคคลได้พัฒนาตนเองเพียง แต่มีการเลือกช่องทาง ข้อมูลท่ีถูกต้อง และการพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาก็มีการเปล่ียนแปลง การท่ีบุคคลจะเลือกข้อมูล วิชาเรียนต่าง  ๆ ให้สอดคล้อง
กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองนั้นเป็นเรื่องท่ียาก ด้วยในบางครั้ งบุคคล
ไม่สามารถรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ท าให้เกิดความสับสนว้าวุ่นในขณะท่ีเรียน จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีครูผู้สอนจะต้องมีความรู้เรื่องบริการแนะแนว เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 4. การเปล่ียนแปลงทางด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการส่ือสารเป็น
ยุคไร้พรมแดน การไหลบ่าของวัฒนธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เด็กไม่สามารถแยกแยะว่า ส่ิงใด
เป็นส่ิงท่ีถูกต้อง เหมาะสม ดีงาม ท่ีควรยึดถือปฏิบัติตาม อีกท้ังตัวแบบในสังคมท่ีมีการแก่งแย่งแข่งขัน
กันอย่างมาก การแสดงออกถึงศีลธรรมอันดีงามน้อยลง ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้เด็กไม่สามารถเข้าใจ
ในส่ิงดีงามว่า ควรปฏิบัติตนเช่นไร ดังนั้น การแนะแนว จึงเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะจะช่วยให้เด็กเกิด
ความเข้าใจและเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 5. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหา
ต่าง ๆ หรืออ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี ส่งผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ซึ่งการส่งผลทางบวกเป็นส่ิงท่ีไม่ต้องเป็นห่วง
เพราะสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ แต่ท่ีส่งผลกระทบในทางลบเป็นส่ิงท่ีต้องเฝ้าระวัง และป้องกัน 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจจะขาดประสบการณ์ในชีวิต ขาดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การคิดการตัดสินใจท่ีเหมาะสม ผลกระทบในทางลบของเทคโนโลยีนี้อาจท าให้เกิดปัญหาสังคมในเด็ก
และเยาวชนได้ เช่น ขาดการเคารพในสิทธิของบุคคลอื่น การแสดงออกท่ีเหมาะสม การตกเป็นเหยื่อ
ของอาชญากรรม การมีพฤติกรรมก้าวร้าว เป็นต้น  
 ควำมมุ่งหมำยของกำรแนะแนว  
 ความมุง่หมายของการแนะแนว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. ความมุ่งหมายท่ัวไป หมายถึง ความมุ่งหมายของการแนะแนวโดยส่วนรวม  ไม่ว่าจะจัด
ท่ีใดก็ย่อมมีความหมายท่ัวไปเหมือนกัน ซึ่งเป็นหน้าท่ีของการแนะแนวมีอยู่ 3 ประการ คือ 
  1.1  เพื่อป้องกันปัญหา หรือความยุ่งยากในการด าเนินชีวิตของผู้เรียน 
  1.2  เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนให้ด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
  1.3  เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเกิดความเจริญงอกงาม มีพัฒนาการท่ีสมบูรณ์
ทุก ๆ ด้าน 
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 2. ความมุ่งหมายเฉพาะ หมายถึง ความมุ่งหมายของการแนะแนว ท่ีแต่ละสถานศึกษาเป็น
ผู้ก าหนดขึ้นมา ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งนั้นมีจุดมุ่งหมายท่ีคล้ายคลึงกัน เนื่องด้วยต้องจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด ได้แก่ 
  2.1  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้รู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ เข้าใจถึงความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดของตน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ 
และการปรับตัวในสังคม 
  2.2  เพื่ อให้ ผู้ เรียนรู้ จักปรับ ตัว (Self-adjustment) ให้ เหมาะสมกับตนเองและ
สภาพแวดล้อม 
  2.3  เพื่อให้ ผู้เรียนได้รู้จักน าตนเอง (Self-direction) ช่วยให้ ผู้เรียนมีความเช่ือมั่น      
ในตนเอง แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  2.4  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งการเรียนรู้ ท้ังด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ  
ได้เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 
  2.5  เพื่อส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างครูกับผู้เรียน และช่วยให้เกิดความเข้าใจ
อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน 
  2.6  เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตส านึกท่ีดีงามในการด าเนินชีวิต ยึดหลักประชาธิปไตย รักษาสิทธิ
ของตน และเคารพสิทธิของบุคคลอื่น ๆ เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน 
 
ปรัชญำของกำรแนะแนว 
 
 ปรัชญาการแนะแนว เน้นความเช่ืออย่างมีเหตุผล ส าหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้
ความช่วยเหลือบุคคล ได้แก่ 
 1. คนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงกว่าส่ิงใด ๆ จึงควรพัฒนาคนให้เจริญเต็มท่ีในทุกด้าน 
 2. คนทุกคนมีความส าคัญ และเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมทัดเทียมกนั การให้บริการแนะแนว 
จึงให้โอกาสอย่างเสมอภาค ไม่เลือกชั้น วรรณะ 
 3. คนมีความแตกต่างกันทุกด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย เช่น อ้วน ผอม แข็งแรง อ่อนแอ สวย 
ทางอารมณ์ เช่น ใจดี เยือกเย็น สุขุม อารมณ์ร้อน โกรธง่าย  ทางสังคม เช่น  ชอบอยู่กับก ลุ่มคน
มาก ๆ ชอบอยู่คนเดียว ติดต่อประสานงานได้ดี  และทางสติปัญญา เช่น ฉลาด เฉียบคม คิดเร็ว       
จ าแม่น มีเหตุผล คิดช้า ขาดเหตุผล  
 4. คนทุกคนย่อมมีศักยภาพ มีความสามารถพิเศษเฉพาะตน รู้จักดูแล และปรับตัวเอง      
ให้มีชีวิตรอด ถ้าได้รับการแนะแนวทางท่ีถูกต้อง และมีโอกาสเหมาะสมก็จะสามารถช่วยตนเองให้
พัฒนาเจริญงอกงามได้ เช่น คนไทยบางคนท่ีพูดติดอ่าง เมื่ออยู่กับทหารอเมริกันระยะหนึ่งก็สามารถ
ส่ือสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว นักร้องลูกทุ่งยอดนิยมหลายคนท่ีมีการศึกษาน้อย เมื่อได้รับการฝึก
วิธีร้องเพลงก็สามารถร้องเพลงได้ชัดเจน ไพเราะ 
 5. คนทุกคนย่อมมีศักด์ิศรี มีความดีงาม รักตัวเอง ยอมรับตนเอง และต้องการให้ผู้อื่น
ยอมรับหรือให้เกียรติ ถ้าได้รับการยอมรับ ก็จะเป็นคนเช่ือมั่นในตนเอง และปรับตัวได้ 



6 
 

 6. คนย่อมมีการเปล่ียนแปลง ในช่วงชีวิตคนคนหนึ่ง จะเห็นได้ชัดว่า มีการเปล่ียนแปลง  
ต้ังแต่เกิดจนถึงตาย โดยเริ่มเปล่ียนวัย จากวัยทารก เป็นวัยเด็กตอนต้น วัยเด็กตอนกลาง วัยเด็ก   
ตอนปลาย วัยรุ่น วัยกลางคน หรือวัยท างาน วัยผู้ใหญ่  สุดท้าย คือ วัยชรา ซึ่งแต่ละวัยย่อมมี          
การเปล่ียนแปลงทางกาย ทางอารมณ์ ทางสังคม และสติปัญญา 
 7. แต่ละบุคคลย่อมมีปัญหา และต้องการจะแก้ปัญหา เศรษฐี ยาจก คนฉลาด คนเก่ง  
คนแข็งแรง ฯลฯ ต่างก็มีปัญหา และมีวิธีแก้ปัญหาของตน ซึ่งบางคนจ าเป็นต้องรับความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น เมื่ออยู่ในสถานการณ์วิกฤต (Critical period) แต่บางคนก็ต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอ 
 8. พฤติกรรมทุกอย่าง ย่อมมีสาเหตุ พฤติกรรมเดียวอาจเกิดจากสาเหตุเดียว หรือหลาย
สาเหตุ เช่น พฤติกรรมเรียนดี อาจมาจากต้ังใจเรียนเพียงอย่างเดียว หรืออาจมาจากการต้ังใจเรียน
สม่ าเสมอ การทบทวนบทเรียน การต้ังค าถามตนเอง การค้นคว้าเพิ่มเติม การท าแบบฝึกหัด มีความ
ถนัดพิเศษ ฯลฯ หลาย ๆ สาเหตุ เป็นต้น 
 9.  บุคคลย่อมต้องการพัฒนาตนเอง บุคคลจะมีความสุข และมีความภูมิใจ เมื่อได้ใช้
ความสามารถของตนอย่างเต็มท่ี จนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ส าเร็จ  
 
หลักกำรด ำเนินงำนแนะแนว 
 
 การด าเนินงานแนะแนว ควรค านึงถึงหลักการท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. การให้บริการแนะแนวเป็นไปเพื่อนักเรียนทุกคน 
 2. การแนะแนวจัดขึ้นเพื่อให้บุคคลได้พัฒนาตนเองในทุกด้าน 
 3. การจัดให้ครอบคลุมกับเป้าหมายของการแนะแนว 
 4. การจัดให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน หรือจัดโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ 
 5. การจัดบริการแนะแนวจะต้องมีการท าอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีการก าหนด
เป้าหมาย การวางแผนและขั้นตอนต่าง ๆ อยา่งมีระบบ 
 6. การแนะแนวเกิดจากการประสานความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย การแนะแนว         
มิใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ 
 7. การจัดให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กล่าวคือ   
การแนะแนว ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการศึกษาท่ีมีระบบ เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน
จึงแยกไม่ออกจากการศึกษา 
 8. ผู้ท าหน้าท่ีแนะแนวจะต้องมีคุณสมบัติ และผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ การแนะแนว
ท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้ท าหน้าท่ีแนะแนวจะต้องได้รับการศึกษา อบรม และฝึกฝนมาทางด้านแนะแนว
โดยเฉพาะ 
 9. การแนะแนว ยึดหลักของความจริงท่ีว่า มนุษย์มีคุณค่าและความสามารถทุกคน ดังนั้น  
ทุกคนจึงต้องพยายามท่ีด าเนินชีวิตและรับผิดชอบตนเอง 
 10. การแนะแนวนั้นควรจะมุ่งให้เกิดบูรณาการในชีวิต จึงควรยึดหลักการให้การแนะแนวชีวิต 
(Life guidance)   
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 11. การแนะแนวควรจะช่วยให้บุคคลสามารถสร้างความมุ่งหมายในชีวิตท่ีเหมาะสมและ
สามารถด าเนินชีวิตตามความมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 
 จากปรัชญาและหลักการให้บริการแนะแนว สามารถก าหนดแนวคิดส าคัญในการให้บริการ
ซึ่งสรุปได้ดังแสดงในตารางท่ี 1.1  
 
ตำรำงที่ 1.1 แสดงปรัชญาการแนะแนว หลักการให้บริการและแนวคิดส าคัญในการให้บริการ 
 

ปรัชญำของกำรแนะแนว หลักกำรให้บริกำร แนวคิดส ำคัญในกำรให้บริกำร 
1. ทุกคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี 
   แห่งความเป็นมนุษย์ 

ให้บริการทุกคนด้วยความเคารพ
ในเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์
เ ท่ า เที ยมกั นโดยค านึ งถึ ง
ประโยชน์ของผู้รับบริการเป็น
ส าคัญ 

“บริการด้วยหัวใจแห่ง 
ความเปน็มนุษย์” 

2. ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอกัน ให้บริการตามความต้องการ
อย่างอิสระ 

“คิด-พูด-ท า แทนกันไม่ได้” 

3. แต่ละคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ 
    และพัฒนาตนได้ 

ให้บริการ โดยเปิดโอกาสหรือ
เปิดพื้นท่ีให้บุคคลใช้ปัญญา
เรียนรู้จัดการทุกข์ด้วยตนเอง
และได้พัฒนาตนเต็มท่ีตาม
ศักยภาพของตน 

“มนุษย์เป็นเวไนยสัตว์” 

4. บุคคลมีความต้องการพื้นฐาน 
   โดยรวมเหมือนกัน แต่มีความ 
   แตกต่างกันในรายละเอียด 

ให้บริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ ท่ี
แตกต่างกัน 

“ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่” 

5. พฤติกรรมมีสาเหตุเมื่อ 
   ก าหนดเหตุใหม่ได้ก็ส่งผลต่อ 
   การเปล่ียนแปลงใหม่ได้ 

ให้บริการ โดยอ านวยเหตุปัจจัย
ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาตน
ด้านต่าง ๆ 

“ไม่เช่ือว่าสันดานขุดไม่ได้” 

6. มนุษย์แต่ละคนประสบ 
   ปัญหาได้เสมอกัน แต่การท่ี 
   มนุษย์เป็นสัตว์สังคมย่อม 
   ต้องการพึ่งพาอาศัยกัน 

ให้บริการด้วยหัวใจแห่งความ
เป็นมนุษย์  บนพื้นฐานของ
ความเมตตา ความเข้าใจและ
ส่งเสริมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมช่วยเหลือ 

“เมตตาค้ าจุนโลก” 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

ท่ีมา : (เรียม  ศรีทอง, 2559, หน้า 4) 
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ขอบข่ำยของกำรแนะแนว 
 
 ขอบข่ายของการแนะแนวแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ  
 1. กำรแนะแนวกำรศึกษำ (Educational guidance) หมายถึง กระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่ แนวทางในการศึกษาต่อ แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การเลือกโปรแกรมการเรียน การลงทะเบียนหลักสูตรการเรียนการสอน  
การวัดประเมินผลของโรงเรียน การแบ่งเวลาเรยีน การสอบ เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
  1.1 ช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผล การประเมินผล 
เพื่อท่ีนักเรียนจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
  1.2  ช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนได้ถูกต้อ ง  ตรงตามความสนใจ 
ความถนัด และความสามารถของตน 
  1.3  ช่วยให้นักเรียนได้รับข้อสนเทศทางการศึกษาต่อในด้านต่าง ๆ  เช่น คุณสมบัติของ
ผู้ท่ีจะเข้าศึกษา จ านวนท่ีรับ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน เป็นต้น 
  1.4  ช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีทางโรงเรียนจัด
ขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
 2. กำรแนะแนวอำชีพ (Vocational guidance) หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้รู้จักโลกกว้างทางอาชีพ รู้จักเลือกอาชีพอย่างชาญฉลาด การสร้างค่านิยมและเจตคติ ที่ ดี
ในการประกอบอาชีพ การเตรียมความพร้อมทางวุฒิภาวะด้านอาชีพ การช่วยให้เกิดความก้าวหน้า
มั่นคงในหน้าท่ีการงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
  2.1 ช่วยให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเอง รวมท้ังยอมรับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับ
ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ทัศนคติ และความถนัดของตนเอง 
  2.2  ช่วยให้บุคคลรู้จักวางเป้าหมายในการประกอบอาชีพ และพยายามท่ีจะด าเนินไปสู่
เป้าหมายท่ีตนเองต้ังไว้ 
  2.3  ให้ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับโลกของอาชีพ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเลือกอาชีพได้
ถูกต้องตรงตามความถนัด และความสามารถของตนเอง 
  2.4  ช่วยให้บุคคลได้รับความส าเร็จในการประกอบอาชีพ เช่น การรู้จักแสวงหางาน 
วิธีการสมัครงาน วิธีการปรับตัวให้เข้ากับงาน และวิธีการปฏิบัติตนให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงาน  
 3. กำรแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal and Social guidance) หมายถึง กระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะท่ีดีในการด าเนินชีวิต มีความรอบรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในสังคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ  เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต มารยาททางสังคม การคบเพื่อนต่างเพศและการเข้ากลุ่ม
เพื่อน การใช้เวลาว่าง การควบคุมอารมณ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้  
  3.1  เพื่อช่วยให้บุคคลมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
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  3.2  เพื่อช่วยให้บุคคลรู้จักข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง และแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาตนเอง 
  3.3  เพื่อช่วยให้บุคคลมีความเข้าใจผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีเจตคติ ค่านิยม
และจริยธรรมท่ีถกูต้อง 
  3.4  เพื่อช่วยให้บุคคลได้มีแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีมีคุณค่า เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
วิธีกำรแนะแนว 
 
 นักวิชาการแบ่งรูปแบบวิธีการจัดการแนะแนวได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กำรแนะแนวรำยบุคคล (Individual guidance) เป็นการจัดการแนะแนวให้กับ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง ตัดสินใจด้วยตนเอง ยอมรับความจริง 
สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างดี โดยวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กให้ถูกต้องมากท่ีสุด และน าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาอย่างละเอียด เช่น การศึกษา
จากระเบียนสะสม ระเบียนพฤติการณ์ สังคมมิติ การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นต้น  การแนะแนว
เป็นรายบุคคลมี 3 
  1.1 วิธีการแนะแนวโดยตรง (Directive Guidance) เป็นวิธีการแนะแนวท่ีใช้ส าหรับ
ช่วยเหลือเด็กท่ีไม่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาทางสติปัญญา ปัญหา
ทางอารมณ์ หรือขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ผู้แนะแนวจะต้องเป็นผู้เช่ียวชาญ และต้องศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ ของผู้รับบริการอย่างรอบคอบ และเป็นบุคคลส าคัญในการแก้ปัญหาให้กับเด็กโดยตรง 
  1.2  วิ ธี ก ารแนะแนวทางอ้ อม  (Non-Directive Guidance) เป็ นการช่วยเห ลือ
ผู้รับบริการทางอ้อม โดยให้ระบายความรู้สึกและความสับสนทางจิตใจออกมาแล้วจัดการแนะแนว
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจในสภาพท่ีแท้จริงของตนเอง มองเห็นปัญหา
ด้วยตนเอง 
  1.3  วิธีการแนะแนวแบบสายกลาง (Eclectic Guidance) เป็นการแนะแนว โดยผู้ท า
การแนะแนวจะเป็นผู้สังเกตปัญหาแล้วพิจารณาว่า ควรใช้การแนะแนวโดยตรงหรือทางอ้อม 
 2.  กำรแนะแนวกลุ่ม (Group guidance) เป็นการจัดการแนะแนวให้กับบุคคลตั้งแต่   
2 คนขึ้นไป เป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาความต้องการคล้ายคลึงกัน ท าให้บุคคลได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และแนวคิด ซึ่งจะท าให้ผู้เข้ารับการแนะแนวกลุ่มนั้นมีประสบการณ์และสามารถร่วมกัน
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การเลือกอาชีพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ เป็นต้น 
กิจกรรมแนะแนวที่สามารถท าได้ เช่น การปฐมนิเทศ การจัดกิจกรรมโฮมรูม การปัจฉิมนิเทศ การให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นต้น การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบค าถามหรือข้อสงสัย
เกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรม โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เพื่อศึกษาสภาพตัวแปรท้ังภายในและภายนอก
ของบุคคล และมุ่งหาค าตอบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมต่อไป วิธีการศึกษาพฤติกรรม
โดยท่ัวไป 
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ประโยชน์ของกำรแนะแนว   
 
 การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ จะเกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 1. ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ท าให้สามารถตัดสินใจได้อย่าง
รอบคอบ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวอยู่กับสังคมได้
เป็นอย่างราบรื่น สามารถวางแผนการในเรื่องต่าง ๆ ได้ รวมท้ังอนาคตของตนเอง สามารถน าตนเอง
ได้ และนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทุก ๆ ด้าน 
 2. ช่วยให้ครูได้รู้จักนักเรียนของตนแต่ละคนอย่างลึกซึ้ง เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้เรียน 
สามารถช่วยเหลือผู้เรียนได้ตรงความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียนนั้น ๆ ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาอัน
จะเกิดขึ้นในนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 3. ช่วยให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจบุตรหลานของตนดียิ่งขึ้น และมีสัมพั นธภาพท่ีดีกับ
โรงเรียน จนน ามาสู่ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนได้เต็มศักยภาพ 
 4. ช่วยพัฒนาประเทศชาติ  ด้วยนักเรียนเหล่านั้นได้รับการพัฒนาให้เป็นสมาชิกของสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 
 สรุปได้ว่าประโยชน์ของการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพนั้นส่งผลดีต่อตัวเด็ก คุณครู โรงเรียน 
ผู้ปกครอง และการพัฒนาประเทศชาติ  
 
ปัญหำของนักเรียนท่ีควรได้รับกำรแนะแนว 
 
 ปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือในสถานศึกษามีมากมายหลายอย่างท้ังทางตรงและทางอ้อม
แตกต่างกันออกไป ปัญหาของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ตามประสบการณ์ของผู้เขียนท่ีท า
หน้าท่ีเป็นผู้แนะแนว พบว่า ปัญหาท่ัว ๆ ไปท่ีท าให้นักเรียนต้องใช้บริการแนะแนวมีดังนี้ 
 1.  ปัญหำทำงด้ำนกำรเรียน โดยปกตินักเรียนมักจะมีปัญหาท่ีจ าเป็นต้องน ามาปรึกษา
บริการแนะแนว มีดังนี้ 
  1.1  ปัญหาเกี่ยวกับการไม่เข้าใจบทเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน เรียนไม่รู้เรื่อง ท าให้หมด
ก าลังใจ เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ในการเรียน ไม่อยากมาโรงเรียน 
  1.2  ปัญหาเกี่ยวกับการขัดแย้งกับครูผู้สอน เช่น ครูจู้จ้ี บ่นมากเกินไป หรือครูมักจะ
คอยเล่นงานอยู่เสมอ นักเรียนคนหนึ่งบ่นว่า พอครูเข้าห้องเรียนก็เริ่มจ้องมาท่ีตัวผม หาเรื่องจับผิดผม
อยู่ตลอดเวลา ท าให้ไม่มีจิตใจจะเรียนหนังสือ วันหนึ่งผมทนไม่ไหวต้องบอกว่า “ครูจะมองดินฟ้า
อากาศไปบ้างไม่ได้หรือ ท าไมต้องคอยจ้องแต่จะหาเรื่องกับผม” เป็นเหตุให้ครู โกรธเป็นการใหญ่   
การไม่เข้าพึ่งบริการแนะแนว จึงท าให้เกิดปัญหาลุกลามใหญ่โตขึ้น ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ภายในช้ันเรียน  
ถ้าได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี ปัญหาต่าง ๆ ก็จะจบส้ินลง 
  1.3  ปัญหาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับเพื่อนฝูง เด็กบางคนเข้าพึ่งบริการแนะแนว มีสาเหตุ
มาจากการเข้ากับเพื่อนไม่ได้ มีปัญหาการขัดแย้ง ถูกว่ากล่าวเสียดสี ถูกเพื่อนรุมเล่นงาน หรือเพื่อน
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ชอบน าปมด้อยของตนออกมาล้อเลียน ก่อให้เกิดปัญหาทุกข์ใจ เรียนไม่รู้เรื่อง การเข้าพึ่ งบริการ
แนะแนวจะช่วยให้เด็กมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา และขจัดข้อขัดแย้งของตนเองกับเพื่อนฝูงได้ 
  1.4  ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการเรียน ส่ิงแวดล้อมในการเรียนท่ีไม่ดี เช่น  
เสียงดังรบกวน มีกล่ินเหม็น ท าให้ขาดสมาธิในการเรียน 
  1.5  ปัญหาจากการเลือกวิชาเรียน ไม่สามารถเลือกวิชาเรียนท่ีคิดว่าตนเองชอบได้ เกิด
ความไม่แน่ใจว่า จะเลือกวิชาอะไรดี จึงจะเหมาะสมกับระดับสติปัญญาและความสามารถของตนเอง 
  1.6  ปัญหาเกี่ยวกับความท้อแท้ในการเรียน ขาดความสนใจและความต้ังใจในการเรียน 
เบ่ือหน่าย อยากจะหนีโรงเรียน ส่ิงเหล่านี้เป็นปัญหาท่ีมักจะพบอยู่เสมอ ผู้แนะแนวจึงมีหน้าท่ีช่วย
ขจัดปัญหา ช่วยให้เด็กรู้จักคิดถึงความถูกต้องเหมาะสม เกิดความเข้าใจด้วยตนเองว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด 
และการกระท าอย่างไรจะน าไปสู่ความก้าวหน้าหรือความมั่นคงของอนาคต เด็กจะเข้าใจและมองเห็น
ด้วยตัวเอง 
  1.7  ปัญหาไม่มีเวลาเพียงพอส าหรับการเรียน เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจรัดตัว เด็กต้อง
ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน หรือรับจ้างท างานหลังเลิกเรียนแล้ว จึงท า ให้เด็กไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะท า
การบ้าน ต้องถูกท าโทษ ท าให้เด็กเกิดความกังวลใจ ส่ิงเหล่านี้ครูจ าเป็นต้องพิจารณาใคร่ครวญให้ดี
ก่อนท่ีจะท าโทษเด็ก ต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนท าโทษ แต่ก็ ไม่ ใ ช่เ ช่ือ เด็กพูดหรือบอก
ในทันทีทันใด เพราะเด็กไม่ท าการบ้านนั้น ส่วนมากมักจะเกียจคร้าน หรือเด็กบางคนอาจจะลืมก็เป็น 
ไปได้ แต่ถ้าปัญหาเกิดจากไม่มีเวลาจะท าการบ้าน เพราะหลังจากรับจ้างท างานเสร็จก็ดึกมากแล้ว 
เด็กจ าเป็นต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ครูต้องติดตามดูแลพฤติกรรมของเด็ก โดยติดต่อทางบ้านเพื่อให้
ทราบแน่ชัดแล้วพยายามหาทางช่วยเหลือ ให้รู้จักใช้เวลาว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน ท าการบ้าน  
หรือหาวิธีการท่ีเหมาะสม ช่วยเหลือเด็กต่อไป 
  1.8  ปัญหาเกิดจากครูชอบสอนพิเศษ เด็กบางคนมีปัญหามาปรึกษาบริการแนะแนว  
เนื่องจากครูผู้สอนเรียกไปเตือนเสมอว่า เรียนอ่อน จ าเป็นจะต้องเรียนพิเศษ มิฉะนั้นจะสอบตก     
เด็กจึงจ าเป็นต้องเรียนพิเศษกับครูผู้สอนในเวลาเลิกเรียน วันละ 1 ช่ัวโมง โดยคิดค่าสอนช่ัวโมงละ  
200 บาท เมื่อเรียนแล้ว ครูจะช่วยติวข้อสอบให้บ้าง ท าให้ได้เกรด 3 ครั้นต่อมา ครูคงอยากจะกลับ
บ้านเร็วขึ้น จึงขอสอนหลังจากอาหารกลางวันแล้ว ซึ่งใช้เวลาเพียงครึ่งช่ัวโมงหรือไม่ถึง แต่คิดค่าสอน
เท่าเดิม เด็กมีความรู้สึกว่าครูเอาเปรียบ จึงเลิกเรียน พอส้ินเทอมก็ได้เกรด 0 จ าเป็นต้องซ่อมวิชาท่ีครู
สอน ปัญหาเรื่องครูชอบหาเงินพิเศษจากเด็กนั้นออกมาในลักษณะท่ีแตกต่างกัน ซึ่งมักจะได้ยินได้ฟัง
จากการบอกเล่าเสมอ ครูท่ีชอบสอนพิเศษ มักจะไม่ใช่ครูท่ีสอนเด็กในโรงเรียนวัด แต่มักเป็นครูท่ีคิด
ว่า เด็กท่ีมาเรียนในโรงเรียนท่ีตนเองสอน อย่างน้อยก็ควรจะมีเงินจ้างครูสอนได้บ้าง ความคิดของครู
บางครั้งอาจจะผิด เพราะเด็กคนท่ีกล่าวถึงข้างต้นนั้นก็มีปัญหาท่ีจะหาเงินมาให้ค่าจ้างครูสอนเช่นกัน 
ปัญหาเหล่านี้ ผู้แนะแนวจะช่วยให้เด็กเข้าใจถึงสภาพของตนเอง และพยายามศึกษาเล่าเรียน เอาใจใส่
ต้ังใจในการเรียน การเข้าใจในบทเรียนจะท าให้สามารถท าข้อสอบได้ ไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่หาเงินไป
จ่ายค่าครูสอนพิเศษอีก 
 2. ปัญหำทำงด้ำนครอบครัว ครอบครัวเป็นสถานท่ีส าคัญแห่งแรกในชีวิตของเด็ก ถ้าเด็ก
อยู่ในครอบครัวท่ีมีความสุข เด็กก็จะหมดปัญหา ปราศจากความเดือดร้อน ถ้าครอบครัวมีปัญหา 
เด็กจะเกิดปัญหาขึ้นทันที ปัญหาท่ัว ๆ ไปท่ีเด็กต้องหันเข้าปรึกษาบริการแนะแนว มีดังนี้ 
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  2.1  ปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจของครอบครัว เด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ียากจน ต้องหา
เช้ากินค่ า พ่อแม่ไม่มีเงินจะส่งเสียให้เล่าเรียน เพราะแม้แต่หาเงินมาเพื่อใช้จ่ายในวันหนึ่ง ๆ ก็เกือบจะ
ไม่พอใช้จ่ายอยู่แล้ว เด็กประเภทนี้จะมีปัญหาในการจ่ายเงินค่าเล่าเรียน และจ่ายเงินค่าหนังสือเรียน
รวมท้ังอุปกรณ์ในการเรียน ปัญหาทางด้านฐานะของครอบครัว จึงนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของ
การแนะแนว เพราะส่วนมากปัญหาดังกล่าวมักจะเป็นปัญหาท่ีมีมากเป็นอันดับหนึ่ง ปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจสมควรท่ีจะได้รับการช่วยเหลือเกือบครบถ้วน ถ้าผู้แนะแนวพยายามหาทุนการศึกษาให้เด็ก
ยากจน โดยขอความร่วมมือจากผู้มีฐานะทางการเงินดี และยินดีจ่ายเงินเพื่อเป็นการกุศล ปัญหา
เหล่านี้ก็จะสามารถขจัดออกไปได้พอสมควร โดยปกติแล้วมักจะได้ยินผู้แนะแนวบ่นเสมอ ๆ ว่าเป็น
ปัญหาท่ียาก และไม่สามารถช่วยเหลือได้ บางแห่งถึงกับบอกเป็นทางการว่า “ไม่รับปรึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาการเงิน” 
  2.2  ปัญหาการหย่าร้างของบิดามารดา ปัจจุบันการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวจะเกิด
การขัดแย้งระหว่างสามีภรรยามากกว่าในสมัยก่อน ท้ังนี้เพราะสมัยก่อน หญิงต้องพึ่งชายและอยู่ใน
โอวาทของชาย ถือว่าเป็นผู้น าของครอบครัว ปัญหายุ่งยากจึงไม่เกิดขึ้น เพราะมีฝ่ายยอมแพ้ แต่ใน
สมัยปัจจุบัน หญิงออกไปท างานนอกบ้าน สามารถหาเงินใช้เองได้ จึงท าให้เกิดมีข้อต่อรอง ไม่ยอมแพ้
ซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา ต่างคนต่างรุนแรง ใช้อารมณ์ แทนท่ีจะค่อย ๆ หันหน้าเข้าปรึกษา 
หารือกันก็กลายเป็นการทะเลาะวิวาทกัน อันน าไปสู่การหย่าร้าง ซึ่งการหย่าร้างนั้น นอกจากจะสร้าง
ความขมขื่นทุกข์ทรมานใจให้กับตนเองแล้วยังส่งผลกระทบโดยตรงไปถึงบุตร บุตรจะรู้สึกว่าตนเอง
ขาดท่ีพึ่ง ขาดความรัก ความอบอุ่น เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เด็กประพฤติตนไปในทางท่ีผิด กลายเป็น
ปัญหาของสังคมไป บริการแนะแนวมีหน้าท่ีช้ีให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ท าให้ เ ด็ก เกิด
ความเข้าใจอันดีงาม และน าตนไปสู่อนาคตท่ีดี มั่นคง ถ้าหากผู้แนะแนวมีความรู้ ความสามารถอย่างดี 
จะท าให้เด็กท่ีมีสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด มีรอยประทับใจท่ีไม่ดี สามารถน าส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหา
ของชีวิตในวัยเด็กไปใช้ในการด าเนินชีวิตในวัยผู้ใหญ่ ระมัดระวังในการเลือกคู่ครอง การรู้จักปรับตัว
เข้าหากัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่สร้างปัญหาให้กับลูก ๆ ของเขาอีก 
  2.3  ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ของบิดามารดา สาเหตุท่ีบิดาออกไปท าง านนอกบ้าน 
เมื่อกลับถึงบ้านก็เหน็ดเหนื่อย ยังต้องมาเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ภายในบ้านอีก เมื่อต่างคนต่างเหนื่อย  
อารมณ์ก็ขุ่นมัว กลายเป็นการโต้แย้ง ถกเถียงกันและทะเลาะวิวาทกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทะเลาะ
วิวาทเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ครั้งแรกก็ย่อมต้องมีครั้งต่อ ๆ ไป มักจะเห็นว่าสามีภรรยาคู่ใดท่ีชอบทะเลาะ
วิวาทกัน มักจะเกิดเป็นความเคยชินจนเป็นนิสัย วันไหนไม่ทะเลาะกันจะกลายเป็นเรื่องผิดปกติไป
ภายในครอบครัว กลายเป็นกิจวัตรประจ าวันท่ีจะต้องทะเลาะเบาะแว้งกัน เมื่อทะเลาะวิวาทก็เกิด
อารมณ์เสีย พาลดุด่าตบตีบุตรต่อไป บุตรก็เกิดความทุกข์ คับข้องใจ ไม่เข้าใจปัญหาต่าง ๆ ซึ่งอาจท า
ให้เด็กคิดมาก วิตกกังวล กลายเป็นเด็กมีปัญหาไปได้ การพึ่งบริการแนะแนวจะท าให้เด็กได้รับความรู้
ท่ีถูกต้อง เข้าใจสภาพท่ีแท้จริงของบิดามารดามากขึ้น แทนท่ีจะมองบิดามารดาอย่างต าหนิ โกรธเคือง 
เขาจะมองบิดามารดาด้วยความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจว่าบิดามารดาต้องเหน็ดเหนื่อยจากการท ามา 
หากินเล้ียงครอบครัว เขาจะพยายามช่วยลดความตึงเครียดภายในครอบครัว ไม่ท าอะไรให้ขัดใจบิดา
มารดา 
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  2.4  ปัญหาความว้าเหว่ เด็กท่ีถูกละเลย ทอดท้ิงให้ว้าเหว่ตามล าพัง ขาดคนเอาใจใส่
ดูแล ขาดความรักความอบอุ่น มักจะมีความรู้สึกว่าเพื่อนฝูงของเขามีบิดามารดาอยู่ใกล้ชิด พาออกไป
เท่ียวสนุกสนานร่วมกันในวันหยุด แต่เขากลับถูกทอดท้ิงให้ว้าเหว่เดียวดาย ซึ่งเด็กประเภทนี้จะคิด
มาก วิตกกังวล คับข้องใจ ไม่เข้าใจว่าท าไมบิดามารดาจึงต้องออกไปท างานนอกบ้าน หรือบางครั้ง
แม้แต่วันหยุดก็ยังจะต้องออกไปท างานอีก เด็กจะไม่เข้าใจถึงความจ าเป็นของบิดามารดาท่ีต้องสร้าง
หลักฐานและความมั่นคงให้กับครอบครัว เด็กจะคิดออกนอกลู่นอกทาง แทนท่ีจะอยู่ดูหนังสือท่ีบ้าน
กลับหนีออกไปเท่ียวเตร่ จะกลับถึงบ้านก่อนเวลาท่ีบิดามารดาจะกลับเล็กน้อยเท่านั้น เด็กท่ีมี
พฤติกรรมดังกล่าวจะน าไปสู่การเป็นเด็กมีปัญหา การช้ีให้เด็กมองเห็นปัญหาต่าง ๆ จะท าให้เด็กมอง
โลกในแง่ดี เข้าใจสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
  2.5  ปัญหาบิดามารดาเข้มงวดเกินไป เด็กท่ีมีปัญหาดังกล่าวมักจะไปขอความเห็นอก
เห็นใจจากผู้แนะแนวให้ช่วยแก้ไขปัญหา ไม่ให้บิดามารดาเข้มงวดกวดขันมากเกินไป ท้ังนี้เพราะบิดา
มารดามักจู้จ้ี ชอบบ่นดุว่า ให้ท าการบ้านบ้าง ไม่ให้เล่นมากเกินไปบ้าง กลับบ้านผิดเวลาบ้าง ถึงเวลา
จะเข้านอนแล้วบ้าง เด็กมีความรู้สึกว่าตนเองขาดอิสรภาพ ไม่มีเสรีภาพในการท าส่ิง ท่ีตนเองพอใจ 
ท าให้เกิดปัญหาคับข้องใจ ผู้แนะแนวมีหน้าท่ีช่วยเหลือให้เด็กมองเห็นถึงความรัก ความหวังดีของพ่อ
แม่ การท่ีพ่อแม่ปรารถนาดี ท าให้เข้มงวดกวดขันมากไปบ้าง ก็เพราะเกรงว่าลูกจะประพฤติตนไป
ในทางท่ีไม่ดี ไม่มีพ่อแม่คนใดไม่รักลูกห่วงลูก การรักลูกให้ถูกทางก็คือ การท่ีไม่ตามใจลูกมากเกินไป 
ไม่ตามใจให้กระท าในส่ิงท่ีไม่เหมาะสม การเตือน การบอกกล่าวเป็นเรื่องท่ีพ่อแม่พึงกระท า เพราะจะ
ท าให้ลูกรู้จักประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้อง รู้จักและเข้าใจตัวเอง ในขณะเดียวกันจะท าให้เด็ก
เกิดความซาบซึ้งในพระคุณของพ่อแม่ท่ีมีความต้ังใจท่ีจะเห็นลูกของตนเป็นคนดี และประสบ
ความส าเร็จในชีวิตต่อไป ท าให้ลูกเข้าใจว่าความรักท่ีถูกต้องของพ่อแม่นั้นเข้ากับคติที่ว่า  “รักวัวให้
ผูก รักลูกให้ตี” 
  2.6  ปัญหาการขัดแย้งภายในครอบครัว ปัญหานี้เกิดจากเด็กเกิดความวุ่นวายใจใน
การอิจฉาริษยากันเองในระหว่างพี่น้องซึ่งพัวพันไปถึงพ่อแม่อีก เด็กอาจจะคิดน้อยใจไปว่า พ่อแม่รักพี่
มากกว่าหรือรักน้องมากกว่า คิดไปเรื่อย ๆ และในท่ีสุดคิดว่าพ่อแม่ไม่ยุติธรรม รักลูกไม่เท่ากัน  
ปัญหาแบบนี้ เด็กจะอึดอัด ฟุ้งซ่าน เป็นบ่อเกิดของความมีนิ สัยอันธพาล กลายเป็นเด็กเกเรไปได้    
การท่ีเด็กมองภาพพจน์ไปเช่นนั้น ผู้แนะแนวควรจะชักจูงเด็กกลับมาสู่ทิศทางท่ีถูกต้อง ช้ีให้เห็นถึง
ลักษณะและพฤติกรรมของตนเองว่า ตนเองมีส่ิงใดท่ีพ่อแม่ต าหนิหรือไม่ถูกใจบ้าง ช้ีให้เห็นว่าพี่หรือ
น้องเขามีคุณงามความดีอะไรบ้างท่ีท าให้ดูเหมือนว่า พ่อแม่รักเขามากกว่าตัวเรา การช้ีให้เด็กเห็นส่ิง
ดังกล่าว เด็กจะเริ่มเกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง เลิกหรืองดเว้นพฤติกรรมท่ีตนเองกระท า อันเป็นบ่อเกิด
ให้พ่อแม่ไม่พอใจ และหันเข้าหาพฤติกรรมท่ีพ่อแม่พอใจ ส่ิงเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ได้ 
  2.7  ปัญหาเกี่ยวกับสภาพท่ีอยู่อาศัย เด็กบางคนมักประสบปัญหาเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย  
เช่น อยู่กันอย่างแออัดภายในบ้าน นอกจากนั้นสภาพแวดล้อมรอบ ๆ บ้านยังแออัดยัดเยียด อยู่ใน
แหล่งสลัม ย่านอันธพาล อยู่ใกล้บ้านหญิงโสเภณี ได้เห็นพฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ อันไม่
เหมาะสมมากมาย อันจะเป็นตัวอย่างอันไม่งาม ปัญหาเหล่านี้ ผู้แนะแนวจะพยายามเน้นให้รู้จักคิด  
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และเป็นตัวของตัวเอง แยกส่ิงท่ีดีและไม่ดีออกจากกันให้ได้ เลือกคิดและปฏิบัติเฉพาะส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ี
สังคมยอมรับ 
 3.  ปัญหำเก่ียวกับบุคลิกภำพ บุคลิกภาพนับเป็นส่ิงส าคัญ ผู้ท่ีมีบุคลิกลักษณะหน้าตา  
ท่าทางดี สติปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมได้เปรียบและเหนือกว่าผู้ท่ีมีข้อบกพร่องในส่ิงเหล่านั้น เด็กท่ีมี
ปัญหาทางบุคลิกภาพมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว เด็กท่ีมีปัญหาทางสุขภาพมักจะเป็นปัญหา
ดังต่อไปนี้ 
  3.1  ปัญหาเกี่ยวกับความพิการของร่างกาย ความพิการของร่างกายท าให้เส่ือมเสีย
บุคลิกภาพ เกิดปมด้อย เช่น ตาเหล่ ขาเป๋ ขาลีบเล็ก จมูกโต จมูกบี้ จมูกโหว่ ปากแบะ ปากเบี้ยว     
สูงเกินขนาด เต้ียมาก หน้าตาผิดปกติ เป็นต้น 
  3.2  ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ร่างกายไม่แข็งแรง มีอาการเจ็บออด ๆ แอด ๆ ป่วยเป็น
ประจ า เป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หาย กลายเป็นบุคคลท่ีเสียบุคลิกภาพ กลายเป็นปมด้อยไป 
  3.3  ปัญหาทางด้านสายตา เด็กบางคนสายตาส้ัน สายตาเอียง แต่รักสวยรักงาม         
ไม่อยากสวมแว่นตา กลัวว่าจะไม่หล่อ ไม่สวย เกิดความวิตกกังวลคิดมาก 
  3.4  ปัญหาเกี่ยวกับหู เด็กบางคนมีอาการหูตึง ฟังไม่ชัด เป็นสาเหตุให้เรียนไม่รู้เรื่อง  
ไม่เข้าใจบทเรียน เด็กท่ีมีปัญหาเช่นนี้ ควรช้ีให้เห็นถึงปัญหาของการเรียน ไม่ควรปล่อยอาการ
เหล่านั้นไว้ จะท าให้เกิดปัญหาทางด้านการเรียนขึ้น ควรแนะน าให้ปรึกษาแพทย์ 
  3.5  ปัญหาการพูดติดอ่าง เด็กบางคนพูดไม่ชัด ชอบพูดติดอ่าง ถูกเพื่อนล้อเลียน ท าให้
เกิดความละอายใจ สร้างปัญหาด้านบุคลิกภาพ การท่ีผู้แนะแนวเอาใจใส่ดูแล สร้างความมั่นใจให้แก่
เด็กประเภทนี้ ไม่ตกใจในปัญหาใด ๆ ค่อย ๆ พูดซ้ า ๆ ใจเย็น ๆ จะท าให้เด็กหายจากอาการของโรค  
ติดอ่างได้ 
  3.6  ปัญหาความเช่ือมั่นและการขาดความเช่ือมั่นในตนเอง เด็กบางคนมีความเช่ือมั่น
ในตนเองมากเกินไป ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครง่าย ๆ ก่อให้เกิดปัญหาการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
ซึ่งตรงข้ามกับเด็กบางคนท่ีขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ไม่สามารถคิดและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เพราะ
ขาดความมั่นใจ เด็กสองประเภทนี้จะมีบุคลิกภาพไปในทางท่ีสังคมไม่ยอมรับ กลายเป็นเด็กท่ีมีปัญหา
ไปในท่ีสุด 
  3.7  ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งท่ีท าให้บุคคลมีบุคลิกภาพไปในทางท่ีสังคม
ไม่ยอมรับก็คือ การไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ มีนิสัยเอาแต่ใจตนเอง ชอบแสดงออกในลักษณะก้าวร้าว 
ชอบต่อต้านผู้อื่น ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
  3.8  ปัญหาของการไม่กล้าแสดงออก เด็กบางคนมีนิสัยขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก หรือ
ปรากฏตัวต่อหน้าคนมาก ๆ ความขลาดกลัว ท าให้เด็กมีบุคลิกภาพท่ีชอบหลบ ๆ ซ่อน ๆ ไม่ค่อยกล้า
แสดงตัว 
  3.9  ปัญหาเกี่ยวกับความวิตกกังวลมากเกินไป เด็กบางคนชอบคิด ชอบวิตกกังวลไปทุก
เรื่อง มีนิสัยชอบตีตนไปก่อนไข้ คิดหวาดกลัวเกินกว่าเหตุ ความวิตกกังวลมากเกินไป ท าให้บุคลิกภาพ
ท่ีแสดงถึงความหวาดกลัว ต่ืนเต้น ตกใจง่าย ขาดความเป็นตัวของตัวเอง หรือขาดความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 
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  3.10  ปัญหาความไม่สนใจในกิจกรรมใด ๆ เด็กบางคนมีบุคลิกลักษณะไปในทางเงียบ
เหงา ไม่สนใจท่ีจะร่วมกิจกรรมใด ๆ ชอบอยู่นิ่ง ๆ เฉย ไม่ทราบว่าตนเองจะท าอะไร ไม่มีความรู้สึก
อยากจะร่วมในกิจกรรมของช้ันเรียน หรือกิจกรรมของกลุ่ม 
  3.11 ปัญหาท่ีไม่สามารถท ากิจกรรมท่ีตนเองชอบได้ เด็กบางคนเกิดความวุ่นวายใจใน
การร่วมกิจกรรม ไม่สามารถร่วมกิจกรรมท่ีตนเองชอบได้ เพราะสาเหตุมาจากตนเองมีเวลาว่างน้อย
เกินไป ท าให้เกิดความคับข้องใจท่ีจะท ากิจกรรมท่ีตนเองมีความปรารถนาอยากจะท า 
 4.  ปัญหำเก่ียวกับอำชีพ เด็กส่วนมากจะมีปัญหาเกี่ยวกับอาชีพ ดังนี้ 
  4.1  ปัญหาความสับสนใจ การเลือกอาชีพ เด็กบางคนเกิดความสับสน ขาดความมั่นใจ
ในการเลือกอาชีพ และไม่แน่ใจว่าตนเองควรจะเลือกอาชีพอะไรดี 
  4.2  ปัญหาบิดามารดาบังคับให้ประกอบอาชีพท่ีตนเองไม่ชอบ การท่ีบิดามารดาชอบ
เข้าไปวุ่นวายกับการเลือกอาชีพของบุตร จะท าให้เกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะอาชีพท่ีบิดามารดาต้องการ
จะให้บุตรท านั้นเป็นอาชีพท่ีบุตรไม่ชอบและไม่ถนัด การท่ีต้องประกอบอาชีพท่ีตนเองไม่พอใจ จะมีผล
ท าให้เกิดความล้มเหลวในอาชีพได้ 
  4.3  การเลือกอาชีพท่ีตนเองไม่ถนัด เด็กบางคนเลือกอาชีพตามเพื่ อน  หรือ เกิด
ความพอใจท่ีจะเลือกอาชีพท่ีตนเองไม่มีความถนัด หรือไม่มีความสามารถจะกระท าได้ ผลลัพธ์ก็คือ  
ความล้มเหลวในการประกอบอาชีพ ฉะนั้น การเลือกอาชีพจึงต้องใช้ความระมัดระวัง รู้จักและเข้าใจ
ตัวเองอย่างดี และพิจารณาว่าอาชีพอะไรเหมาะสมกับตนเอง   
  4.4  ปัญหาความไม่สามารถปรับตัวเด็กเข้ากับอาชีพท่ีตนเองกระท าอยู่ได้ การท่ีบุคคล
ประสบปัญหาในท่ีท างาน อาจจะเกิดจากอุปสรรคหลายประการ เช่น เกิดความไม่พอใจในงานท่ี
ตนเองจะต้องท า ไม่พอใจผู้บังคับบัญชา หรือเกิดข้อขัดแย้งอย่างรุนแรงกับผู้ร่วมงาน การ ท่ีบุคคล
ไม่สามารถจะปรับตัวเข้ากับอาชีพของตนเองได้ ย่อมจะมีอุปสรรคในการด าเนินอาชีพนั้น ๆ 
 5.  ปัญหำเก่ียวกับสังคม โดยท่ัว ๆ ไป เด็กจะมีปัญหาทางด้านสังคม ดังนี้ 
  5.1  การชอบอยู่โดดเด่ียว ไม่ชอบคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูง ไม่สนใจเพื่อนฝูง ชอบอยู่
ตามล าพัง 
  5.2  มีนิสัยก้าวร้าว ชอบเยาะเย้ย ถากถาง ชอบน าปมด้อยของผู้อื่นมาพูดให้เป็นเรื่อง
ตลกขบขัน มารยาทไม่ดี หยาบคาย 
  5.3  มีนิสัยชอบจับผิดผู้อื่น ชอบยุ่งกับเรื่องของผู้อื่น ชอบนินทาว่าร้าย ชอบยกตนข่ม
ท่าน 
  5.4  ชอบสังคมมากเกินไป ชอบสนุกสนาน เท่ียวเตร่กับเพื่อนฝูง ชอบคบเพื่อนท่ีไม่ดี 
  5.5  มีความเห็นแก่ตัว ไม่ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเพื่อนฝูง 
ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 
 ปัญหาดังกล่าวมาแล้วนั้น เป็นปัญหาท่ีครูแนะแนวจะพบอยู่เสมอ การแก้ไขปัญหาหรือ
วิธีการช่วยเหลือเด็กนั้นจะมุ่งให้เด็กศึกษาปัญหาให้ละเอียด เรียนรู้ท่ีจะเข้าใจปัญหา และเข้าใจตัวเอง 
แล้วจึงค่อยหาวิธีแก้ปัญหา ซึ่งเด็กจะสามารถมองเห็นแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเอง 
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บริกำรของงำนแนะแนว 
 
 งานแนะแนวโดยท่ัวไปมีอยู่ 5 บริการด้วยกัน ทุกบริการมีความจ าเป็น และมีความส าคัญ
ทุกบริการ ในการให้บริการนั้นเป็นกระบวนการท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้บริการอย่างเป็นระเบียบ
แบบแผนท่ีเหมาะสม ซึ่งได้แก่บริการต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. บริการส ารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service) บริการนี้จัดขึ้น
เพื่อส ารวจข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก เช่น ประวัติครอบครัว ประวัติการเรียน 
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ เจตคติ ฯลฯ เพื่อน าข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้ ในการจัดกิจกรรม
แนะแนวให้เหมาะสม โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การไปเยี่ยมบ้าน การสังเกต การทดสอบ 
การท าสังคมมิติ เป็นต้น 
 2. การบริการสนเทศ (Information Service) บริการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
เพิ่มเติม นอกเหนือจากหลักสูตรท่ีเรียน เช่น การจัดปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิ เทศ กิจกรรมโฮมรูม 
วันอาชีพ ทัศนศึกษา เป็นต้น  
 3. บริการให้ค าปรึกษา (Counseling Service) บริการนี้นับว่าเป็นหัวใจของงานแนะแนว 
เป็นบริการท่ีช่วยให้เด็กรู้จักตนเองและผู้อื่น รู้จักตัดสินใจและสามารถแก้ปัญหาของตนเองได้ และ
บริการนี้ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญท่ีได้รับการฝึกฝนอบรมด้านการให้ค าปรึกษามาโดยเฉพาะ วิธีการต่าง ๆ 
ท่ีน ามาใช้ในการให้ค าปรึกษาจะต้องมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีต่าง ๆ เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ 
 4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) บริการนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้เด็กได้
พิจารณาตนเองให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของตนเองท้ังทางด้านความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การเลือกอาชีพ และการเลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ความสุข เช่น การสอนเสริมหลักสูตร การเลือกชมรม การท างานระหว่างเรียน การท างานระหว่างปิด
ภาคเรียน การจัดหาทุน เป็นต้น 
 5. บริการติดตามผล (Follow-up Service) เป็นบริการท่ีจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนัก เรียน
ท่ีได้ได้รับบริการแนะแนวไปแล้วท้ังท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ออกจากโรงเรียนกลางคัน หรือจบ
การศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว เพื่อตรวจสอบดูว่าเขาสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้หรือไม่  กิจกรรม
แนะแนวที่จัดขึ้นได้ผลเพียงใด และแต่ละบริการมีประสิทธิภาพแค่ไหน 
 จากการท่ีได้กล่าวถึงบริการแนะแนวและขอบข่ายของงานแนะแนวท่ีจัดขึ้นในโรงเรียนท้ัง  
5 บริการไปแล้วนั้น จะเห็นว่าบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ มีความสัมพันธ์กัน ดังภาพท่ี 1.2 
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งำน ัดกิ กรรมแนะแนวงำนบริกำรแนะแนว
งำนประสำนระบบ

ด แลช่วยเหล อนักเรียน

บริกำรศึกษำข้อม ลนักเรียน
เป็นรำยบุคคล

บริกำรสนเทศ

บริกำร ัดวำงตัวบุคคล

บริกำรให้กำรปรึกษำ

บริกำรติดตำม ล

ด้ำน
กำรศึกษำ

ด้ำน
อำชีพ

ด้ำน
ส่วนตัว

และสังคม

ประสำน ช่วยเหล อ กำรร ้ ัก
นักเรียนเป็นรำยบุคคล

ประสำน ช่วยเหล อกำรคัดกรอง
และ ัดกลุ่มนักเรียน

ประสำน ช่วยเหล อ แก้ไข
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง มีปัญหำ  
รับกำรส่งต่อ

ประสำน ช่วยเหล อกำร
ส่งเสริม พั นำนักเรียน

ประสำนเคร อข่ำยชุมชน                  
  ้ปกครอง นักเรียน

แ น ังแสดงขอบข่ำยงำนแนะแนว

 
 
ภำพท่ี 1.2 แสดงความสัมพันธ์ของบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ 
ท่ีมา : (สุภรณ์  แขตระกูล, 2560, อินเทอร์เน็ต)  
 
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศในวัตถุประสงค์ขอ้ท่ีหนึ่งไว้ว่า เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุข
ภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนา
ตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักนายกรัฐมนตรี, อินเทอร์เน็ต, 2563)  ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับ จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ได้
ก าหนดจุดหมาย ไว้ดังนี้ ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มี
วินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ๒) มีความรู้อันเป็นสากลลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  ๓) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรัก
การออกก าลังกาย  ๔) มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ๕)  มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท า
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ประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนด “กิจกรรมแนะแนว” ไว้ในส่วนของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, อินเทอร์เน็ต, 2563)  
ซึ่งบริการแนะแนวท้ัง 5 บริการ ได้แก่ บริการส ารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ  บริการ
การให้ค าปรึกษา  บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามผล ท่ีเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงาม ก้าวหน้า มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ
ท่ีเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาของชาติ ซึ่งในการด าเนินการงานแนะแนวในโรงเรียนนั้นครูแนะแนว
และครูประจ าช้ันมีบทบาทส าคัญในการท าหน้าท่ีงานต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจและสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และ
การให้ค าแนะน าแก่เพื่อนครู ผู้ปกครองและบุคคลท่ีมีความสนใจในงานบริการแนะแนว  นอกจากนี้
ยังมีบทบาทในการประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อการช่วยเหลือผู้เรียน
และเพื่อการสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพัฒนางานด้านการบริการแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ดังมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการน าแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับบริการแนะแนว ไป
ประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาผู้เรียนดังนี้  
 วชิรวิทย์  มาลาทอง (2558, หน้า 1114-1115) ได้ศึกษาผลของกิจกรรมแนะแนวตาม
ทฤษฎีการเลือกอาชีพ เพื่อพัฒนาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนประเทืองพิทย์วิทยา พบว่า กิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีการเลือกอาชีพ 
เพื่อพัฒนาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพมีผลต่อนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
ประเทืองพิทย์วิทยา และภายหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีการเลือกอาชีพ เพื่อพัฒนาการ
เข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดกิจกรรมแนะ
แนวตามทฤษฎีการเลือกอาชีพ เพื่อพัฒนาการเข้าใจตนเอง และการเลือกอาชีพสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมแนะ
แนวตามทฤษฎีการเลือกอาชีพเพื่อพัฒนาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพ ซึ่งประยุกต์แนวคิด
ของ โน  และคณะ  (Noe et. al, 2003) ที่ประกอบไปด้วย  4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การประเมิน
ตนเอง เช่น ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ค่านิยม บุคลิกภาพด้านอาชีพของตนเอง 2) การ
ตรวจสอบความเป็นจริง 3) การต้ังเป้าหมาย และ 4) การวาง แผนปฏิบัติการ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเข้าใจตนเอง และการเลือกอาชีพของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาได้จริง โดยเริ่มจากการท่ีนักเรียนได้วิเคราะห์ รู้จักตนเองได้อย่างชัดเจน 
และตรงกับความเป็นจริงทางด้านความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ทักษะ และบุคลิกภาพ
ทางด้านอาชีพของตนเอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเข้าใจตนเอง และการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสม
กับตนเอง  
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 คณิศร์  จับจิตต์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมแนะแนวในโรงเรียน ขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่ง
พบว่า 1) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  มีการด าเนินงานแนะแนวในทุกโรงเรียน รายการท่ีมีการด าเนินงานแนะ
แนวในระดับปฏิบัติมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ส่วนท่ีมีการด าเนินงานแนะแนวในระดับปฏิบัติน้อย คือ การจัด
โครงการหางานให้นักเรียนเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  2) แนวทางการส่งเสริมงานแนะแนว
ประกอบด้วยรายการปฏิบัติจ านวนท้ังส้ิน 30 รายการ ซึ่งจ าแนกตามประเภทของการด าเนินงานแนะ
แนวท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนในการปฏิบัติงานแนะแนวมี 6 รายการ รายการท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีสุด คือจัดท าโครงการแผนงานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อระบุปัญหาการแนะแนว
ในโรงเรียน ด้านการจัดองค์การงานแนะแนวมี 6 รายการ รายการท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด คือ 
โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความสนใจของนักเรียนต่อกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียน ด้านการจัด
เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานแนะแนวมี 6 รายการ รายการท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด คือ สถานศึกษาส่ง
ครูและบุคลากรไปฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการแนะแนว ตามสถานท่ีต่างๆ  ด้านการอ านวยการในการ
บริหารแนะแนวมี 6 รายการ รายการท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด คือ การจัดอบรมในด้านการส่งเสริม
ความตระหนักถึงความส าคัญของงานแนะแนว ด้านการติดตามผลและประเมินผล มี 6 รายการ 
รายการท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดคือ สถานศึกษาจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานในการติดตามผลและ
ประเมินผลท่ีชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทุกรายการมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก   
 สุขอารมณ์  เพิ่มพันธุ์วรวัฒน์ (2560, หน้า 124) ได้ศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปทุมวัน  กรุง เทพมหานคร  พบว่า  1) ภายหลังการทดลองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปทุมวัน ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง มีการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมลง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) ภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการฝึกด้วยชุด
กิจกรรมแนะแนวมีการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมลงกว่าการลดแนวคิดดังกล่าวของกลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ในระยะติดตามผลนักเรียนกลุ่มทดลองมีการลดแนวคิดด้าน
วัตถุนิยม ไม่แตกต่างกับในระยะหลังการทดลอง แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมแนะแนวสามารถส่งเสริม
การคิด การตัดสินใจท่ีเหมาะสมให้กับนักเรียนได้ 
 จิราภรณ์  พจนาอารีย์วงศ์และสรรเสริญ  หุ่นแสน (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงรูปแบบ
การจัดกิจกรรม โดยบูรณาการกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งพบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
ความซื่อสัตย์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspiration: I)  ขั้นร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์  (Share Experience: S ) ขั้นปฏิบั ติการเรียนรู้ 
(Active learning: A) ขั้ น วิ เคราะห์  (Analysis : A) และขั้ น วั ดประ เมิ น  (Assessment: A) เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความซื่อสัตย์ของนักเรียนพบว่า ในภาพรวมและรายด้านกลุ่มทดลองจะมี
คุณลักษณะความซื่อสัตย์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ข้อค้นพบสรุปได้
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ว่าความซื่อสัตย์มีล าดับข้ันการเสริมสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากตัวแบบ การปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นและส่ิงแวดล้อม รวมถึงพัฒนาทางด้านสติปัญญาของเด็กเองด้วยได้บูรณาการการจัดกิจกรรมแนะ
แนวไว้ในรูปแบบการจัดกิจกรรม  
 จากงานวิจัยข้างต้น การแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีความ
พร้อมในการเป็นพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ในการเป็นสมาชิกของสังคมท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนถึงการ
พัฒนาประเทศชาติ เช่น ท าให้การอยู่ร่วมกันระหว่างบ้าน ชุมชนและโรงเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดียิ่งขึ้น 
รู้ข้อมูลอาชีพ  จัดบริการแนะแนวได้ตรงกับความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนมค่ีานิยมท่ีเหมาะสมในการ
ด าเนินชีวิต พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน เป็นต้น    
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สรุป 
 
 การแนะแนว เป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้รู้ จักเข้าใจตนเองและส่ิงแวดล้อม 
สามารถตัดสินใจเลือกส่ิงต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างฉลาด มีเหตุผล รู้จักป้องกันปัญหา วางแผน และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ความมุ่งหมายท่ัวไปของงาน
แนะแนวมี 3 ประการ คือ เพื่อป้องกันปัญหา เพื่อแก้ปัญหาและเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ความมุ่งหมาย
เฉพาะของงานแนะแนวในโรงเรียนท่ีส าคัญ คือ เพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคนรู้จักและเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริง สามารถปรับตัวได้ สามารถน าตนเองได้ สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพ การจัดบริการแนะแนวยึดหลักปรัชญาท่ีส าคัญ คือ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล คุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  มนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่ ง  และพฤติกรรม
ทุกอย่างย่อมมีสาเหตุ หลักในการด าเนินกิจกรรมแนะแนวท่ีควรค านึง คือ การแนะแนวจัดขึ้นเพื่อให้
บริการนักเรียนทุกคน เพื่อพัฒนาพัฒนาการโดยรวมทุก ๆ ด้านให้ เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
มีความครอบคลุมเป้าหมายของการแนะแนว มีความสอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน  
และงานแนะแนวต้องด าเนินการอย่างมีขั้นตอนและมีความต่อเนื่อง ขอบข่ายของบริการแนะแนว
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ การแนะแนวด้านการศึกษา การแนะแนวด้านอาชีพ และการแนะแนวด้าน
สังคมและส่วนตัว ประโยชน์ของการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ จะเกิดประโยชน์
ต่อตัวผู้เรียน ครู โรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองและประเทศชาติ บริการแนะแนวมีอยู่ 5 บริการ คือ 
บริการส ารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคลและ
บริการติดตามผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

ค ำถำมท้ำยบท 
 
 1.  ท่านคิดว่าการแนะแนวและการแนะน ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
 2.  จงอธิบายความหมายของการแนะแนว 
 3.  ในการจัดกิจกรรมแนะแนวควรค านึงถึงปรัชญาของการแนะแนวอย่างไร จงอธิบาย 
 4.  ความมุ่งหมายท่ัวไปของการแนะแนวมีกี่ประการ จงอธิบาย 
 5.  ความมุ่งหมายเฉพาะของการแนะแนวมีความมุ่งหมายอย่างไร   
 6. การจัดงานแนะแนวควรมีหลักการด าเนินการอย่างไร (อย่างน้อย 5 ข้อ) 
 7. บริการแนะแนวมีกี่บริการ จงอธิบาย 
 8. การแนะแนวแบ่งออกเป็นกี่ด้าน จงอธิบาย 
 9.  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีกล่าวว่า “การแนะแนวเป็นกระบวนการ” จงอธิบาย 
 10. จงยกตัวอย่างคุณค่าและประโยชน์ของการแนะแนวท่ีท่านเคยได้รับประสบการณ์จาก
การศึกษาท่ีผ่านมา อย่างน้อย 3 ข้อ   
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