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บทที่ 1
บทนำ
สภาพสังคมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ด้าน
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยีสารนิเทศ และด้านการสื่อสาร ซึ่งก่อ
ให้ เกิด ประโยชน์ นานานั ปการกับ สัง คม แต่ในขณะเดียวกั น การเปลี่ย นแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ ส่ง ผล
กระทบในทางลบเช่นกั น หากบุคคลในสั งคมมีการปรับ ตัวที่ไ ม่ดีพ อ มีก ารรับรู้ข่าวสารข้อมู ลที่ไ ม่
ถูกต้อง ไม่มีวิจารณญาณในการใช้ระบบการสื่อสาร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงเป็นหน้าที่ของ
สถาบันการศึกษาโดยตรงที่จะให้ความรู้ ให้การดูแลและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมที่จะ
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและชาติต่อไป การแนะแนวเป็นศาสตร์หนึ่งที่มุ่ง เน้นให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการโดยรวมทุก ๆ ด้าน อันได้แก่ พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาการ
ทางสังคมและอารมณ์ และพัฒนาการทางจริยธรรม ที่เจริญก้าวหน้าได้เ ต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
สามารถเข้าใจตนเอง รู้จักคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง วางแผน ตั้งเป้าหมายและสามารถดาเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้น ครู ควรมีความรู้เกี่ยวกับ “การแนะแนว” เพื่อช่วยเหลือและพัฒนา
ผู้เรียน

ควำมเป็นมำและควำมหมำยของกำรแนะแนว
ควำมเป็นมำของกำรแนะแนว
การแนะแนวเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาร้อยกว่าปี โดยที่ใช้แนวคิด
ทฤษฎีทางจิตวิทยามาเป็น องค์ประกอบในการช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถเผชิญปัญ หาและตั ด สิ น ใจเลื อ ก
แนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข การแนะแนว
เกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา โดยการริเริ่มของ แฟรงค์ พาร์สันส์ (Frank Parson) ซึ่งได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นบิดาแห่งการแนะแนวอาชีพของสหรัฐอเมริกา เพราะนับว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานการแนะแนว
โดยตั้ งส านั ก งานการอาชี พ แห่ งนครบอสตั น (The Vocational Bureau of Boston) ขึ ้ น ใน ปี
ค.ศ. 1908 สานักงานแห่งนี้มุ่งให้บริการแก่เยาวชนในการเลือกอาชีพ โดยยึดถือว่าความสนใจ และ
ความถนัด เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาก่อนในการแนะแนวอาชีพให้แก่เด็ก และแฟรงค์ พาร์สันส์ ได้
เขียนหนังสือชื่อ “การเลือกอาชีพ ” (Choosing a vocation) ซึ่ง พิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 1909 ซึ่งหนัง สือ
เล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบที่สาคัญ ของการเลือกอาชีพมี 3 ประการ คือ 1) เข้าใจความสามารถ
ของตนเองอย่างแท้จริงในเรื่องต่าง ๆ เช่น สติปัญญา สภาพร่างกาย ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 2)
การมีความรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับลักษณะของอาชีพประเภทต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยส่งเสริม
ความสาเร็จในอาชีพนั้น ๆ ด้วย เช่น ระยะเวลาและทุนที่ใช้ในการเข้าสู่อาชีพ เส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ ความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นต้น 3) การใช้วิจารณญาณ โดยอาศัยข้อมูลทั้งสอง
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ประการข้างต้นมาวิเคราะห์เพื่อการตั ดสิน ใจเลือ กอาชีพ ที่เหมาะสม หลัง จากนั้น การแนะแนวใน
สหรัฐอเมริกาก็มีการพัฒนาศึกษาค้นคว้า และได้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการแนะแนวสู่ น าน า
ประเทศ ส่ ว นในประเทศไทยนั้นการแนะแนวเกิดขึ้นอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2491 กล่าวได้ว่า เป็นปี
ที่มีการนาวิชา การแนะแนวเข้ามาในการจัดการศึกษาไทยอย่างเด่นชัด เนื่องจากได้มีการจัดตั้ง “กอง
การศึ ก ษาประชากร” ขึ้ น ในกรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษ าธิ ก าร โด ย ห น้ า ที ่ ห ลั ก คื อ ก า ร
ป ร ะ ชา สั ม พั น ธ์ ให้ ป ระชาชนเห็ น คุ ณ ค่ า ของการศึ ก ษา ให้ ผู้ ป กครองรู้รู ป แบบ และวิ ธี ก ารจั ด
การศึกษาของโรงเรียนเพื่อร่วมมือกับครูในการอบรมสั่งสอนเด็ก และได้มีการจัดตั้งสานักงานเพื่อให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและอาชีพของเด็ก (พนม ลิ้ม
อารีย์, 2548, หน้า 17-18) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าวิวัฒนาการทางการแนะแนวนั้นเริ่มต้นด้วยการแนะ
แนวทางอาชี พ โดยให้ ค วามส าคั ญ ในการเลื อ กอาชี พ ผู้ ที่ ตั ด สิ น ใจในการเลื อ กอาชี พ ควรใช้
วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกอาชีพ และควรมีความรู้ความเข้าใจในตนเองถึงความสามารถของ
ตนเอง มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่ตนเองสนใจ และศึกษาข้ อมูลในอาชีพที่ตนเองสนใจในทุกๆด้าน เช่น
โอกาสในความสาเร็จของอาชีพ ข้อกาหนดเงื่อนไขเฉพาะของงาน ค่าตอบแทน เป็นต้น

ภำพที่ 1.1 แฟรงค์ พาร์สันส์ (Frank Parsons ; 1854-1908)
ที่มา : (Frank Parsons, 2020, Internet)
สาหรับ งานแนะแนวในโรงเรี ยนนั้น เกิด ขึ้นในปี พ.ศ. 2496 ที่โรงเรีย นเบญจมรังสฤษฎิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเกิดขึ้นในลักษณะของงานแนะแนวทางการศึกษา ห้องแนะแนวในครั้งนั้นชื่อว่า
“ห้องศึกษาสงเคราะห์ ” (Guidance Room) เปิดให้บริการนักเรียน รับปรึกษาปัญ หาทางการเรียน
การเลือกวิชาต่าง ๆ ของนักเรียน และต่อมาก็มีการบัญญัติศัพท์ คาว่า “การแนะแนว” ให้ตรงกับคาว่า
“Guidance” จากจุดเริ่มต้นนี้ การแนะแนวก็มีการพัฒนามาตามลาดับ โดยมีหน่วยงานที่พัฒนางาน
แนะแนวในเมืองไทย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขาวิชาการแนะแนวในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน
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ควำมหมำยของกำรแนะแนว
นักจิตวิทยา และนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการแนะแนวไว้ ดังนี้
เจ พี แชปลิ น (J.P. Chaplin, 1975, p. 225) กล่ าวว่ า การแนะแนวเป็ น กระบวนการ
ช่วยเหลือแต่ละบุคคล ให้ค้นพบความพอใจสูงสุดในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
เชอร์เซอร์ และสโตน (Shertzer and Stone, 1979, p. 40) กล่าวว่า การแนะแนว เป็น
กระบวนการช่วยเหลือแต่ละบุคคลให้เข้าใจตนเองและโลกของเขา
กิ บ สั น และมิ ต เชลล์ (Gibson & Mitchell, 2008, p. 8) กล่ า วว่ า การแนะแนว เป็ น
กระบวนการช่ ว ยให้ บุ ค คลรู้ จั ก ตนเองอย่ างแท้ จ ริง ด้ วยวิ ธี ท างจิ ต วิท ยาการแนะแนวและการให้
คาปรึกษา
นงลักษณ์ ประเสริฐ และจรินทร วินทะไชย์ (2548, หน้า 2) กล่าวว่า การแนะแนวเป็น
กระบวนการต่อเนื่องที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม
สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างฉลาด มีเหตุผล รู้จักป้องกันปัญหา วางแผน และ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (2552, หน้า 136) กล่าวว่า การแนะแนวเป็นกระบวนการของ
การผูกพันเพื่อพัฒนาชีวิต โดยการให้การช่วยเหลือบุคคล เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในที่ สุด การแนะแนวส่ว นใหญ่ เป็ น การแนะแนวในโรงเรียน หรือสถาบัน การศึ กษาที่ มุ่ ง ให้ ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม
จตุ ร พร ลิ้ม มั่ น จริ ง (2562, หน้ า 14) กล่ าวว่ า การแนะแนวเป็ น กระบวนการที่ ผู้ ส อน
ช่วยเหลือ บุค คลแต่ ละคนให้ เข้ าใจตนเองและโลกที่ เขาอาศั ยอยู่ ตลอดจนจัด สภาพการเรียนรู้ให้
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในด้านการศึกษา อาชีพ และการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างฉลาด
และเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การแนะแนว (Guidance) เป็นกระบวนการช่วยเหลือ
บุคคลให้รู้จักเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างฉลาด
มีเหตุผล รู้จักป้องกันปัญหา วางแผน และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ สามารถดาเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข

ควำมสำคัญและควำมมุ่งหมำยของกำรแนะแนว
ควำมสำคัญของกำรแนะแนว
บริการแนะแนว เป็นบริการที่มีความสาคัญ และจาเป็นที่จะต้องจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคคล
ในทุกด้านโดยไม่จากัดเพศและวัย เนื่องจากการที่มนุษย์ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา และได้พบกับสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น การแนะแนว จึ ง มี ค วามสาคั ญ ใน
การช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการครองชีพสูงขึ้น บิ ดา
มารดา ผู้ปกครอง ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีเวลาใกล้ชิดบุตรเท่าที่
ควร ทาให้บุตรขาดการดูแลเอาใจใส่และการอบรมสั่งสอน อาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ ดังนั้น
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โรงเรียนจึง มีความจาเป็ นที่จะต้องมีการจัดการแนะแนว เพื่อช่วยในการชี้แนะแนวทางที่เหมาะสม
ให้กับเด็กและเยาวชน อันเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
2. การเปลี่ยนแปลงทางอาชีพ ในยุคปัจจุบันอาชีพมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีอาชีพเกิดขึ้นใหม่ ๆ มากมาย แต่การที่จะประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพ
และมีความสุขในการประกอบอาชีพนั้นจะต้องเลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับความสามารถและ
ความถนัดของตนเอง และศึกษาสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ดังนั้น การแนะแนว จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้
บุคคลวางแผนเลือกอาชีพได้อย่างมั่นใจ และประสบความสาเร็จในอนาคตต่อไป
3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ในปัจจุบันมีช่องทางในการศึกษาค้นคว้าที่หลาก
หลายให้บุคคลได้พัฒนาตนเองเพียง แต่มีการเลือกช่องทาง ข้อมูลที่ถูกต้อง และการพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษาก็มีการเปลี่ยนแปลง การที่บุคคลจะเลือกข้ อ มู ล วิ ช าเรี ย นต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ ย าก ด้ ว ยในบางครั้ ง บุ ค คล
ไม่สามารถรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ทาให้เกิดความสับสนว้าวุ่นในขณะที่เรียน จึง จาเป็น
อย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้เรื่องบริการแนะแนว เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. การเปลี่ยนแปลงทางด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการสื่อสารเป็น
ยุคไร้พรมแดน การไหลบ่าของวัฒ นธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทาให้เด็กไม่สามารถแยกแยะว่า สิ่งใด
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม ดีงาม ที่ควรยึดถือปฏิบัติตาม อีกทั้งตัวแบบในสังคมที่มีการแก่งแย่งแข่งขัน
กันอย่างมาก การแสดงออกถึงศีลธรรมอันดีงามน้อยลง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้เด็กไม่สามารถเข้ า ใจ
ในสิ่ง ดีง ามว่า ควรปฏิบัติตนเช่นไร ดังนั้น การแนะแนว จึงเป็นสิ่งจาเป็น เพราะจะช่วยให้เด็กเกิด
ความเข้าใจและเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
5. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหา
ต่าง ๆ หรืออานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งการส่งผลทางบวกเป็นสิ่ง ที่ไม่ต้ องเป็นห่วง
เพราะสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ แต่ที่ส่งผลกระทบในทางลบเป็นสิ่ง ที่ต้องเฝ้าระวัง และป้องกัน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจจะขาดประสบการณ์ในชีวิต ขาดการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
การคิดการตัดสินใจที่เหมาะสม ผลกระทบในทางลบของเทคโนโลยีนี้อาจทาให้เกิดปัญหาสังคมในเด็ก
และเยาวชนได้ เช่น ขาดการเคารพในสิทธิของบุคคลอื่ น การแสดงออกที่เหมาะสม การตกเป็นเหยื่อ
ของอาชญากรรม การมีพฤติกรรมก้าวร้าว เป็นต้น
ควำมมุ่งหมำยของกำรแนะแนว
ความมุง่ หมายของการแนะแนว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ความมุ่งหมายทั่วไป หมายถึง ความมุ่งหมายของการแนะแนวโดยส่วนรวม ไม่ว่าจะจัด
ที่ใดก็ย่อมมีความหมายทั่วไปเหมือนกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของการแนะแนวมีอยู่ 3 ประการ คือ
1.1 เพื่อป้องกันปัญหา หรือความยุ่งยากในการดาเนินชีวิตของผู้เรียน
1.2 เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนให้ดารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
1.3 เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนเกิดความเจริญ งอกงาม มีพัฒนาการที่สมบูรณ์
ทุก ๆ ด้าน
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2. ความมุ่งหมายเฉพาะ หมายถึง ความมุ่งหมายของการแนะแนว ที่แต่ละสถานศึกษาเป็น
ผู้กาหนดขึ้นมา ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งนั้นมีจุดมุ่งหมายที่คล้ายคลึงกัน เนื่ องด้วยต้องจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักสูตรกาหนด ได้แก่
2.1 เพื่ อ ช่ วยให้ ผู้เรีย นแต่ ละคนได้รู้ จัก ตนเองอย่ างถ่ อ งแท้ เข้ าใจถึ ง ความต้อ งการ
ความสามารถ ความถนัดของตน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ
และการปรับตัวในสังคม
2.2 เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก ปรั บ ตั ว (Self-adjustment) ให้ เ หมาะสมกั บ ตนเองและ
สภาพแวดล้อม
2.3 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นได้ รู้ จั ก น าตนเอง (Self-direction) ช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามเชื่ อ มั่ น
ในตนเอง แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.4 เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ยนรู้ จัก แสวงหาความรู้ จ ากข้ อ มู ล ข่า วสาร แหล่ ง การเรี ยนรู้ ทั้ ง ด้ า น
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนเลื อ กแนวทางการศึ ก ษา อาชี พ
ได้เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง
2.5 เพื่อส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน และช่วยให้เกิดความเข้าใจ
อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
2.6 เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึกที่ดีงามในการดาเนินชีวิต ยึดหลักประชาธิปไตย รักษาสิทธิ
ของตน และเคารพสิทธิของบุคคลอื่น ๆ เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน

ปรัชญำของกำรแนะแนว
ปรัชญาการแนะแนว เน้นความเชื่ออย่างมี เหตุผล สาหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิ บั ติ ใ ห้
ความช่วยเหลือบุคคล ได้แก่
1. คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงกว่าสิ่งใด ๆ จึงควรพัฒนาคนให้เจริญเต็มที่ในทุกด้าน
2. คนทุกคนมีความสาคัญ และเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมทัดเทียมกัน การให้บริการแนะแนว
จึงให้โอกาสอย่างเสมอภาค ไม่เลือกชั้น วรรณะ
3. คนมีความแตกต่างกันทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย เช่น อ้วน ผอม แข็งแรง อ่อนแอ สวย
ทางอารมณ์ เช่น ใจดี เยือกเย็น สุขุม อารมณ์ร้อน โกรธง่าย ทางสั ง คม เช่ น ชอบอยู่ กั บ กลุ่ ม คน
มาก ๆ ชอบอยู่ คนเดี ย ว ติดต่อ ประสานงานได้ ดี และทางสติปัญ ญา เช่ น ฉลาด เฉี ยบคม คิด เร็ว
จาแม่น มีเหตุผล คิดช้า ขาดเหตุผล
4. คนทุกคนย่อมมีศัก ยภาพ มีค วามสามารถพิเศษเฉพาะตน รู้จักดู แล และปรับตัวเอง
ให้มีชีวิตรอด ถ้าได้รับการแนะแนวทางที่ถูกต้อง และมีโอกาสเหมาะสมก็จะสามารถช่วยตนเองให้
พัฒนาเจริญงอกงามได้ เช่น คนไทยบางคนที่ พูดติดอ่าง เมื่ออยู่กับทหารอเมริกันระยะหนึ่งก็สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว นักร้องลูกทุ่งยอดนิยมหลายคนที่มีการศึกษาน้อย เมื่อได้รับการฝึก
วิธีร้องเพลงก็สามารถร้องเพลงได้ชัดเจน ไพเราะ
5. คนทุ กคนย่ อมมีศัก ดิ์ศรี มี ค วามดีง าม รักตัวเอง ยอมรับตนเอง และต้ องการให้ผู้อื่ น
ยอมรับหรือให้เกียรติ ถ้าได้รับการยอมรับ ก็จะเป็นคนเชื่อมั่นในตนเอง และปรับตัวได้
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6. คนย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ในช่วงชีวิต คนคนหนึ่ง จะเห็นได้ชัดว่า มีการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย โดยเริ่มเปลี่ยนวัย จากวัยทารก เป็น วัยเด็ก ตอนต้น วัยเด็กตอนกลาง วัยเด็ ก
ตอนปลาย วั ย รุ่น วั ย กลางคน หรือ วั ย ท างาน วั ย ผู้ใหญ่ สุ ด ท้ า ย คื อ วั ยชรา ซึ่ ง แต่ ล ะวั ยย่ อ มมี
การเปลี่ยนแปลงทางกาย ทางอารมณ์ ทางสังคม และสติปัญญา
7. แต่ละบุคคลย่อมมีปัญหา และต้องการจะแก้ปัญหา เศรษฐี ยาจก คนฉลาด คนเก่ ง
คนแข็งแรง ฯลฯ ต่างก็มีปัญหา และมีวิธีแก้ปัญหาของตน ซึ่งบางคนจาเป็นต้องรับความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น เมื่ออยู่ในสถานการณ์วิกฤต (Critical period) แต่บางคนก็ต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอ
8. พฤติกรรมทุกอย่าง ย่อมมีสาเหตุ พฤติกรรมเดียวอาจเกิดจากสาเหตุเดีย ว หรือหลาย
สาเหตุ เช่น พฤติก รรมเรียนดี อาจมาจากตั้งใจเรียนเพียงอย่างเดียว หรืออาจมาจากการตั้งใจเรียน
สม่าเสมอ การทบทวนบทเรียน การตั้งคาถามตนเอง การค้นคว้าเพิ่มเติม การทาแบบฝึกหัด มีความ
ถนัดพิเศษ ฯลฯ หลาย ๆ สาเหตุ เป็นต้น
9. บุ ค คลย่ อ มต้ อ งการพั ฒ นาตนเอง บุ ค คลจะมี ค วามสุ ข และมี ค วามภู มิ ใจ เมื่ อ ได้ ใช้
ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ จนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้สาเร็จ

หลักกำรดำเนินงำนแนะแนว
การดาเนินงานแนะแนว ควรคานึงถึงหลักการที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1. การให้บริการแนะแนวเป็นไปเพื่อนักเรียนทุกคน
2. การแนะแนวจัดขึ้นเพื่อให้บุคคลได้พัฒนาตนเองในทุกด้าน
3. การจัดให้ครอบคลุมกับเป้าหมายของการแนะแนว
4. การจั ดให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการของนั กเรีย น หรือ จัด โดยค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคลเป็นสาคัญ
5. การจัดบริการแนะแนวจะต้องมีการทาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีการกาหนด
เป้าหมาย การวางแผนและขั้นตอนต่าง ๆ อย่างมีระบบ
6. การแนะแนวเกิ ด จากการประสานความร่ วมมื อ ของบุ คลากรทุ ก ฝ่า ย การแนะแนว
มิใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
7. การจัดให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาและวัตถุประสงค์ ข องหลั ก สู ต ร กล่ า วคื อ
การแนะแนว ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการศึกษาที่มีระบบ เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน
จึงแยกไม่ออกจากการศึกษา
8. ผู้ทาหน้าที่แนะแนวจะต้องมีคุณสมบัติ และผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ การแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ ผู้ทาหน้าที่แนะแนวจะต้องได้รับการศึกษา อบรม และฝึกฝนมาทางด้านแนะแนว
โดยเฉพาะ
9. การแนะแนว ยึดหลักของความจริงที่ว่า มนุษย์มีคุณค่าและความสามารถทุกคน ดังนั้น
ทุกคนจึงต้องพยายามที่ดาเนินชีวิตและรับผิดชอบตนเอง
10. การแนะแนวนั้นควรจะมุ่งให้เกิดบูรณาการในชีวิต จึงควรยึดหลักการให้การแนะแนวชีวิต
(Life guidance)
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11. การแนะแนวควรจะช่วยให้บุคคลสามารถสร้างความมุ่ งหมายในชีวิตที่เหมาะสมและ
สามารถดาเนินชีวิตตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
จากปรัชญาและหลักการให้บริการแนะแนว สามารถกาหนดแนวคิดสาคัญในการให้บริการ
ซึ่งสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 1.1
ตำรำงที่ 1.1 แสดงปรัชญาการแนะแนว หลักการให้บริการและแนวคิดสาคัญในการให้บริการ
ปรัชญำของกำรแนะแนว
1. ทุกคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
แห่งความเป็นมนุษย์

หลักกำรให้บริกำร
ให้บริการทุกคนด้วยความเคารพ
ในเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์
เท่ า เที ยมกั นโดยค านึ งถึ ง
ประโยชน์ ของผู้รั บบริก ารเป็ น
สาคัญ
2. ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอกัน ให้ บ ริก ารตามความต้ อ งการ
อย่างอิสระ
3. แต่ละคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ ให้บริการ โดยเปิดโอกาสหรือ
และพัฒนาตนได้
เปิ ด พื้ น ที่ ให้ บุ ค คลใช้ ปั ญ ญา
เรียนรู้จัดการทุกข์ด้วยตนเอง
และได้ พั ฒ นาตนเต็ ม ที่ ต าม
ศักยภาพของตน
4. บุคคลมีความต้องการพื้นฐาน ให้บริการเพื่อตอบสนองความ
โดยรวมเหมือนกัน แต่มีความ ต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก ารที่
แตกต่างกันในรายละเอียด แตกต่างกัน
5. พฤติกรรมมีสาเหตุเมื่อ
ให้บริการ โดยอานวยเหตุปัจจัย
กาหนดเหตุใหม่ได้ก็ส่งผลต่อ ที่ เหมาะสมในการพั ฒ นาตน
การเปลี่ยนแปลงใหม่ได้
ด้านต่าง ๆ
6. มนุษย์แต่ละคนประสบ
ให้บริการด้วยหัวใจแห่งความ
ปัญหาได้เสมอกัน แต่การที่ เป็ น มนุ ษ ย์ บนพื้ น ฐานของ
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมย่อม
ความเมตตา ความเข้าใจและ
ต้องการพึ่งพาอาศัยกัน
ส่ง เสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมช่วยเหลือ
ที่มา : (เรียม ศรีทอง, 2559, หน้า 4)

แนวคิดสำคัญในกำรให้บริกำร
“บริการด้วยหัวใจแห่ง
ความเป็นมนุษย์”

“คิด-พูด-ทา แทนกันไม่ได้”
“มนุษย์เป็นเวไนยสัตว์”

“ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่”
“ไม่เชื่อว่าสันดานขุดไม่ได้”
“เมตตาค้าจุนโลก”
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
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ขอบข่ำยของกำรแนะแนว
ขอบข่ายของการแนะแนวแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ
1. กำรแนะแนวกำรศึกษำ (Educational guidance) หมายถึง กระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่ แนวทางในการศึกษาต่อ แนวทางในการแก้ไ ข
ปัญ หาเกี่ยวกับการเรียน การเลือกโปรแกรมการเรียน การลงทะเบียนหลักสูตรการเรียนการสอน
การวัดประเมินผลของโรงเรียน การแบ่งเวลาเรียน การสอบ เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
1.1 ช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผล การประเมินผล
เพื่อที่นักเรียนจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง
1.2 ช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียนได้ ถู ก ต้ อ ง ตรงตามความสนใจ
ความถนัด และความสามารถของตน
1.3 ช่วยให้นักเรียนได้รับข้อสนเทศทางการศึกษาต่อในด้านต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติของ
ผู้ที่จะเข้าศึกษา จานวนที่รับ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน เป็นต้น
1.4 ช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัด
ขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. กำรแนะแนวอำชีพ (Vocational guidance) หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้รู้จักโลกกว้างทางอาชีพ รู้จักเลือกอาชีพอย่างชาญฉลาด การสร้างค่ า นิ ย มและเจตคติ ที่ ดี
ในการประกอบอาชีพ การเตรียมความพร้อมทางวุฒิภาวะด้านอาชี พ การช่วยให้เกิดความก้าวหน้า
มั่นคงในหน้าที่การงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
2.1 ช่วยให้บุค คลรู้จัก และเข้าใจตนเอง รวมทั้ งยอมรับ สภาพความเป็ นจริงเกี่ย วกั บ
ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ทัศนคติ และความถนัดของตนเอง
2.2 ช่วยให้บุคคลรู้จักวางเป้าหมายในการประกอบอาชีพ และพยายามที่จะดาเนินไปสู่
เป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้
2.3 ให้ ข่ าวสารต่ าง ๆ เกี่ ยวกั บ โลกของอาชี พ เพื่ อ ให้ เด็ ก ได้ มีโอกาสเลื อ กอาชี พ ได้
ถูกต้องตรงตามความถนัด และความสามารถของตนเอง
2.4 ช่วยให้บุคคลได้รับความสาเร็ จในการประกอบอาชีพ เช่น การรู้จักแสวงหางาน
วิธีการสมัครงาน วิธีการปรับตัวให้เข้ากับงาน และวิธีการปฏิบัติตนให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน
3. กำรแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal and Social guidance) หมายถึง กระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะที่ดีในการดาเนินชีวิต มีความรอบรู้สิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในสังคม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสัง คมได้ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ เช่น
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต มารยาททางสังคม การคบเพื่อนต่างเพศและการเข้ากลุ่ม
เพื่อน การใช้เวลาว่าง การควบคุมอารมณ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
3.1 เพื่อช่วยให้บุคคลมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
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3.2 เพื่อช่วยให้บุคคลรู้จักข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง และแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาตนเอง
3.3 เพื่อช่วยให้บุคคลมีความเข้าใจผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีเจตคติ ค่า นิยม
และจริยธรรมที่ถกู ต้อง
3.4 เพื่อช่วยให้บุคคลได้มีแนวทางการดาเนินชีวิตที่มีคุณค่า เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และประโยชน์ต่อส่วนรวม

วิธีกำรแนะแนว
นักวิชาการแบ่งรูปแบบวิธีการจัดการแนะแนวได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. กำรแนะแนวรำยบุ ค คล (Individual guidance) เป็ น การจั ด การแนะแนวให้ กั บ
ผู้เรีย นเป็น รายบุค คล เพื่ อ ให้ ผู้เรียนรู้จัก และเข้าใจตนเอง ตั ดสิ น ใจด้ วยตนเอง ยอมรับ ความจริ ง
สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างดี โดยวิธีการต่าง ๆ ในการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กให้ถูกต้องมากที่สุด และนาข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาอย่างละเอียด เช่น การศึกษา
จากระเบียนสะสม ระเบียนพฤติการณ์ สังคมมิติ การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็ น ต้ น การแนะแนว
เป็นรายบุคคลมี 3
1.1 วิธีการแนะแนวโดยตรง (Directive Guidance) เป็นวิธีการแนะแนวที่ใช้สาหรับ
ช่วยเหลือเด็กที่ไม่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาทางสติปัญญา ปัญหา
ทางอารมณ์ หรือขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้แนะแนวจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และต้องศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ ของผู้รับบริการอย่างรอบคอบ และเป็นบุคคลสาคัญในการแก้ปัญหาให้กับเด็กโดยตรง
1.2 วิ ธี ก ารแน ะแน วทางอ้ อ ม (Non-Directive Guidance) เป็ น การช่ ว ยเหลื อ
ผู้รับบริการทางอ้อม โดยให้ระบายความรู้สึกและความสับสนทางจิตใจออกมาแล้วจัดการแนะแนว
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจในสภาพที่แท้จริงของตนเอง มองเห็นปัญหา
ด้วยตนเอง
1.3 วิธีการแนะแนวแบบสายกลาง (Eclectic Guidance) เป็นการแนะแนว โดยผู้ทา
การแนะแนวจะเป็นผู้สังเกตปัญหาแล้วพิจารณาว่า ควรใช้การแนะแนวโดยตรงหรือทางอ้อม
2. กำรแนะแนวกลุ่ม (Group guidance) เป็นการจัดการแนะแนวให้ กั บ บุ ค คลตั้ ง แต่
2 คนขึ้ น ไป เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ปั ญ หาความต้ อ งการคล้ า ยคลึ ง กั น ท าให้ บุ ค คลได้ มี โอกาสแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และแนวคิด ซึ่งจะทาให้ผู้เข้ารับการแนะแนวกลุ่มนั้นมีประสบการณ์และสามารถร่วมกัน
แก้ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ นได้ ปั ญ หาเกี่ย วกั บการเรีย น การเลือ กอาชีพ การปรับปรุง บุ คลิ กภาพ เป็น ต้ น
กิจกรรมแนะแนวที่สามารถทาได้ เช่น การปฐมนิเทศ การจัดกิจกรรมโฮมรูม การปัจฉิมนิเทศ การให้
คาปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นต้น การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบคาถามหรือข้อสงสัย
เกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรม โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เพื่อศึกษาสภาพตัวแปรทั้งภายในและภายนอก
ของบุคคล และมุ่งหาคาตอบเพื่อ การปรับปรุงและพัฒ นาพฤติกรรมต่อไป วิธีการศึกษาพฤติกรรม
โดยทั่วไป
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ประโยชน์ของกำรแนะแนว
การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ จะเกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. ช่วยให้นั กเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างแท้ จริง ทาให้ สามารถตั ดสินใจได้อ ย่าง
รอบคอบ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวอยู่กับสังคมได้
เป็นอย่างราบรื่น สามารถวางแผนการในเรื่องต่าง ๆ ได้ รวมทั้งอนาคตของตนเอง สามารถนาตนเอง
ได้ และนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทุก ๆ ด้าน
2. ช่วยให้ครูได้รู้จักนักเรียนของตนแต่ละคนอย่างลึกซึ้ง เข้าใจถึงความแตกต่างของผู้เรียน
สามารถช่วยเหลือผู้เรียนได้ตรงความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนนั้น ๆ ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาอัน
จะเกิดขึ้นในนักเรียนได้เป็นอย่างดี
3. ช่ว ยให้ ผู้ ป กครองมี ค วามเข้า ใจบุ ต รหลานของตนดี ยิ่ง ขึ้น และมี สั มพั น ธภาพที่ ดี กั บ
โรงเรียน จนนามาสู่ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนได้เต็มศักยภาพ
4. ช่วยพัฒนาประเทศชาติ ด้วยนักเรียนเหล่านั้นได้รับการพัฒนาให้เป็นสมาชิกของสังคม
ที่มีคณ
ุ ภาพ
สรุปได้ว่าประโยชน์ของการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพนั้นส่งผลดีต่อตัวเด็ก คุณครู โรงเรียน
ผู้ปกครอง และการพัฒนาประเทศชาติ

ปัญหำของนักเรียนที่ควรได้รับกำรแนะแนว
ปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือในสถานศึกษามีมากมายหลายอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อม
แตกต่างกันออกไป ปัญหาของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ตามประสบการณ์ของผู้เขียนที่ทา
หน้าที่เป็นผู้แนะแนว พบว่า ปัญหาทั่ว ๆ ไปที่ทาให้นักเรียนต้องใช้บริการแนะแนวมีดังนี้
1. ปัญหำทำงด้ำนกำรเรียน โดยปกตินักเรียนมักจะมีปัญ หาที่จาเป็นต้องนามาปรึกษา
บริการแนะแนว มีดังนี้
1.1 ปัญหาเกี่ยวกับการไม่เข้าใจบทเรียน เรียนไม่ทันเพื่อน เรียนไม่รู้เรื่อง ทาให้หมด
กาลังใจ เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ในการเรียน ไม่อยากมาโรงเรียน
1.2 ปัญ หาเกี่ยวกับการขัดแย้ง กับครูผู้สอน เช่น ครูจู้จี้ บ่นมากเกินไป หรือครูมักจะ
คอยเล่นงานอยู่เสมอ นักเรียนคนหนึ่งบ่นว่า พอครูเข้าห้องเรียนก็เริ่มจ้องมาที่ตัวผม หาเรื่องจับผิดผม
อยู่ตลอดเวลา ทาให้ไม่มีจิตใจจะเรียนหนังสือ วันหนึ่งผมทนไม่ไหวต้ องบอกว่า “ครูจะมองดินฟ้ า
อากาศไปบ้างไม่ได้หรือ ทาไมต้องคอยจ้องแต่จะหาเรื่องกับผม” เป็นเหตุใ ห้ ค รู โ กรธเป็ น การใหญ่
การไม่เข้าพึ่งบริการแนะแนว จึงทาให้เกิดปัญหาลุกลามใหญ่โตขึ้น ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน
ถ้าได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี ปัญหาต่าง ๆ ก็จะจบสิ้นลง
1.3 ปัญหาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับเพื่อนฝูง เด็กบางคนเข้าพึ่งบริการแนะแนว มีสาเหตุ
มาจากการเข้ากับเพื่อนไม่ได้ มีปัญหาการขัดแย้ง ถูกว่ากล่าวเสียดสี ถูกเพื่อนรุมเล่นงาน หรือเพื่อน
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ชอบนาปมด้อยของตนออกมาล้อเลียน ก่อให้เกิดปัญหาทุกข์ใจ เรียนไม่รู้ เ รื่ อ ง การเข้ า พึ่ ง บริ ก าร
แนะแนวจะช่วยให้เด็กมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา และขจัดข้อขัดแย้งของตนเองกับเพื่อนฝูงได้
1.4 ปัญ หาเกี่ ยวกับ สภาพแวดล้ อมในการเรีย น สิ่ ง แวดล้ อมในการเรียนที่ ไ ม่ ดี เช่ น
เสียงดังรบกวน มีกลิ่นเหม็น ทาให้ขาดสมาธิในการเรียน
1.5 ปัญหาจากการเลือกวิชาเรียน ไม่สามารถเลือกวิชาเรียนที่คิดว่าตนเองชอบได้ เกิด
ความไม่แน่ใจว่า จะเลือกวิชาอะไรดี จึงจะเหมาะสมกับระดับสติปัญญาและความสามารถของตนเอง
1.6 ปัญหาเกี่ยวกับความท้อแท้ในการเรียน ขาดความสนใจและความตั้งใจในการเรียน
เบื่อหน่าย อยากจะหนีโรงเรียน สิ่งเหล่านี้เป็นปัญ หาที่มักจะพบอยู่เ สมอ ผู้แนะแนวจึงมีหน้าที่ช่วย
ขจัดปัญหา ช่วยให้เด็กรู้จักคิดถึงความถูกต้องเหมาะสม เกิดความเข้าใจด้วยตนเองว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
และการกระทาอย่างไรจะนาไปสู่ความก้าวหน้าหรือความมั่นคงของอนาคต เด็กจะเข้าใจและมองเห็น
ด้วยตัวเอง
1.7 ปัญหาไม่มีเวลาเพียงพอสาหรับการเรียน เกิดจากปัญ หาเศรษฐกิจรัดตัว เด็กต้อง
ช่วยพ่อแม่ทางานบ้าน หรือรับจ้างทางานหลังเลิกเรียนแล้ว จึงทาให้เด็กไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทา
การบ้าน ต้องถูกทาโทษ ทาให้เด็กเกิดความกังวลใจ สิ่ งเหล่านี้ครูจาเป็นต้องพิจารณาใคร่ครวญให้ดี
ก่อนที่จะทาโทษเด็ก ต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่ อ นทาโทษ แต่ ก็ ไ ม่ ใ ช่ เ ชื่ อ เด็ ก พู ด หรื อ บอก
ในทันทีทันใด เพราะเด็กไม่ทาการบ้านนั้น ส่วนมากมั กจะเกียจคร้าน หรือเด็กบางคนอาจจะลืมก็เป็น
ไปได้ แต่ถ้าปั ญหาเกิดจากไม่มีเวลาจะทาการบ้าน เพราะหลังจากรับจ้างทางานเสร็จก็ดึกมากแล้ว
เด็กจาเป็นต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ครูต้องติดตามดูแลพฤติกรรมของเด็ก โดยติดต่อทางบ้านเพื่อให้
ทราบแน่ชัดแล้วพยายามหาทางช่วยเหลือ ให้ รู้จักใช้เวลาว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน ทาการบ้าน
หรือหาวิธีการที่เหมาะสม ช่วยเหลือเด็กต่อไป
1.8 ปัญหาเกิดจากครูชอบสอนพิเศษ เด็กบางคนมีปัญ หามาปรึกษาบริการแนะแนว
เนื่อ งจากครูผู้สอนเรีย กไปเตือ นเสมอว่า เรียนอ่ อน จาเป็ นจะต้องเรียนพิ เศษ มิฉ ะนั้น จะสอบตก
เด็กจึงจาเป็นต้องเรียนพิเศษกับครูผู้สอนในเวลาเลิกเรีย น วันละ 1 ชั่วโมง โดยคิดค่ าสอนชั่วโมงละ
200 บาท เมื่อเรียนแล้ว ครูจะช่วยติวข้อสอบให้บ้าง ทาให้ได้เกรด 3 ครั้นต่อมา ครูคงอยากจะกลับ
บ้านเร็วขึ้น จึงขอสอนหลังจากอาหารกลางวันแล้ว ซึ่งใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึง แต่คิดค่าสอน
เท่าเดิม เด็กมีความรู้สึกว่าครูเอาเปรียบ จึงเลิกเรียน พอสิ้นเทอมก็ได้เกรด 0 จาเป็นต้องซ่อมวิชาที่ครู
สอน ปัญหาเรื่องครูชอบหาเงินพิเศษจากเด็กนั้นออกมาในลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งมักจะได้ยินได้ฟัง
จากการบอกเล่าเสมอ ครูที่ชอบสอนพิเศษ มักจะไม่ใช่ครูที่สอนเด็กในโรงเรียนวัด แต่มักเป็นครูที่คิด
ว่า เด็กที่มาเรียนในโรงเรียนที่ตนเองสอน อย่างน้อยก็ควรจะมีเงินจ้างครูสอนได้บ้าง ความคิดของครู
บางครั้งอาจจะผิด เพราะเด็กคนที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นก็มีปัญหาที่จะหาเงินมาให้ค่าจ้างครูสอนเช่นกัน
ปัญหาเหล่านี้ ผู้แนะแนวจะช่วยให้เด็กเข้าใจถึงสภาพของตนเอง และพยายามศึกษาเล่าเรียน เอาใจใส่
ตั้งใจในการเรียน การเข้าใจในบทเรียนจะทาให้สามารถทาข้อสอบได้ ไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่หาเงินไป
จ่ายค่าครูสอนพิเศษอีก
2. ปัญหำทำงด้ำนครอบครัว ครอบครัวเป็นสถานที่สาคัญแห่งแรกในชีวิตของเด็ก ถ้าเด็ก
อยู่ในครอบครัวที่มีความสุข เด็กก็จะหมดปัญหา ปราศจากความเดือดร้อน ถ้ า ครอบครั ว มี ปั ญ หา
เด็กจะเกิดปัญหาขึ้นทันที ปัญหาทั่ว ๆ ไปที่เด็กต้องหันเข้าปรึกษาบริการแนะแนว มีดังนี้
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2.1 ปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจของครอบครัว เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน ต้อ งหา
เช้ากินค่า พ่อแม่ไม่มีเงินจะส่งเสียให้เล่าเรียน เพราะแม้แต่หาเงินมาเพื่อใช้จ่ายในวันหนึ่ง ๆ ก็เกือบจะ
ไม่พอใช้จ่ายอยู่แล้ว เด็กประเภทนี้จะมีปัญหาในการจ่ายเงินค่าเล่าเรียน และจ่ายเงินค่าหนังสือเรียน
รวมทั้งอุปกรณ์ในการเรียน ปัญหาทางด้านฐานะของครอบครัว จึงนับว่าเป็นปั ญ หาใหญ่ ที่ สุ ด ของ
การแนะแนว เพราะส่วนมากปัญหาดังกล่าวมักจะเป็ นปัญหาที่มีมากเป็นอันดับหนึ่ง ปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือเกือบครบถ้วน ถ้าผู้แนะแนวพยายามหาทุนการศึกษาให้เด็ก
ยากจน โดยขอความร่วมมือจากผู้มีฐานะทางการเงินดี และยิน ดีจ่ ายเงิน เพื่ อเป็นการกุศล ปั ญ หา
เหล่านี้ก็จะสามารถขจัดออกไปได้พอสมควร โดยปกติแล้วมักจะได้ยินผู้แนะแนวบ่นเสมอ ๆ ว่าเป็น
ปัญหาที่ยาก และไม่สามารถช่วยเหลือได้ บางแห่งถึงกับบอกเป็นทางการว่า “ไม่รับปรึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาการเงิน”
2.2 ปัญหาการหย่าร้างของบิดามารดา ปัจจุบันการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัว จะเกิด
การขัดแย้งระหว่างสามีภรรยามากกว่ าในสมัยก่อน ทั้งนี้เพราะสมัยก่อน หญิงต้องพึ่งชายและอยู่ใน
โอวาทของชาย ถือว่าเป็นผู้นาของครอบครัว ปัญ หายุ่งยากจึงไม่เกิดขึ้น เพราะมีฝ่ายยอมแพ้ แต่ใน
สมัยปัจจุบัน หญิงออกไปทางานนอกบ้าน สามารถหาเงินใช้เองได้ จึงทาให้เกิดมีข้อต่อรอง ไม่ยอมแพ้
ซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา ต่างคนต่างรุนแรง ใช้อารมณ์ แทนที่จะค่อย ๆ หันหน้าเข้าปรึกษา
หารือกันก็กลายเป็นการทะเลาะวิวาทกัน อันนาไปสู่การหย่าร้าง ซึ่งการหย่าร้างนั้น นอกจากจะสร้าง
ความขมขื่นทุกข์ทรมานใจให้กับตนเองแล้วยังส่งผลกระทบโดยตรงไปถึงบุตร บุตรจะรู้สึกว่าตนเอง
ขาดที่พึ่ง ขาดความรัก ความอบอุ่น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เด็กประพฤติตนไปในทางที่ผิด กลายเป็น
ปัญหาของสังคมไป บริการแนะแนวมีหน้าที่ชี้ใ ห้เห็นถึงความรับผิดชอบต่ อ ตนเอง ทาให้ เ ด็ ก เกิ ด
ความเข้าใจอันดีงาม และนาตนไปสู่อนาคตที่ดี มั่นคง ถ้าหากผู้แนะแนวมีความรู้ ความสามารถอย่างดี
จะทาให้เด็กที่มีสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด มีรอยประทับใจที่ไม่ดี สามารถนาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา
ของชีวิตในวัยเด็กไปใช้ในการดาเนินชีวิตในวัยผู้ใหญ่ ระมัดระวังในการเลือกคู่ครอง การรู้จัก ปรับตัว
เข้าหากัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่สร้างปัญหาให้กับลูก ๆ ของเขาอีก
2.3 ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ ของบิดามารดา สาเหตุที่บิดาออกไปทางานนอกบ้ า น
เมื่อกลับถึงบ้านก็เหน็ดเหนื่อย ยังต้องมาเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ภายในบ้านอีก เมื่อต่างคนต่างเหนื่อย
อารมณ์ก็ขุ่นมัว กลายเป็นการโต้แย้ง ถกเถียงกันและทะเลาะวิวาทกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทะเลาะ
วิวาทเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ครั้งแรกก็ย่อมต้องมีครั้งต่อ ๆ ไป มักจะเห็นว่าสามีภรรยาคู่ใดที่ชอบทะเลาะ
วิวาทกัน มักจะเกิดเป็นความเคยชินจนเป็นนิสัย วันไหนไม่ทะเลาะกันจะกลายเป็นเรื่องผิ ดปกติไป
ภายในครอบครัว กลายเป็นกิจวัตรประจาวันที่จะต้องทะเลาะเบาะแว้งกั น เมื่อทะเลาะวิวาทก็เกิด
อารมณ์เสีย พาลดุด่าตบตีบุตรต่อไป บุตรก็เกิดความทุกข์ คับข้องใจ ไม่เข้าใจปัญหาต่าง ๆ ซึ่งอาจทา
ให้เด็กคิดมาก วิตกกังวล กลายเป็นเด็กมีปัญหาไปได้ การพึ่งบริการแนะแนวจะทาให้เด็กได้รับความรู้
ที่ถูกต้อง เข้าใจสภาพที่แท้จริงของบิดามารดามากขึ้น แทนที่จะมองบิดามารดาอย่างตาหนิ โกรธเคือง
เขาจะมองบิดามารดาด้วยความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจว่าบิดามารดาต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทามา
หากินเลี้ยงครอบครัว เขาจะพยายามช่วยลดความตึงเครียดภายในครอบครัว ไม่ทาอะไรให้ขัดใจบิดา
มารดา

13

2.4 ปัญ หาความว้าเหว่ เด็กที่ถูกละเลย ทอดทิ้ง ให้ว้าเหว่ตามลาพัง ขาดคนเอาใจใส่
ดูแล ขาดความรักความอบอุ่น มักจะมีความรู้สึกว่าเพื่อนฝูงของเขามีบิดามารดาอยู่ใกล้ชิด พาออกไป
เที่ยวสนุกสนานร่วมกันในวันหยุด แต่เขากลั บถูกทอดทิ้งให้ว้าเหว่เดียวดาย ซึ่งเด็กประเภทนี้ จะคิด
มาก วิตกกังวล คับข้องใจ ไม่เข้า ใจว่าทาไมบิดามารดาจึงต้องออกไปทางานนอกบ้าน หรือบางครั้ง
แม้แต่วันหยุดก็ยังจะต้องออกไปทางานอีก เด็กจะไม่เข้าใจถึงความจาเป็นของบิดามารดาที่ต้องสร้าง
หลักฐานและความมั่นคงให้กับครอบครัว เด็กจะคิ ดออกนอกลู่นอกทาง แทนที่จะอยู่ดูหนังสือที่บ้าน
กลั บ หนี อ อกไปเที่ ย วเตร่ จะกลั บ ถึ ง บ้ า นก่ อ นเวลาที่ บิ ด ามารดาจะกลั บ เล็ ก น้ อ ยเท่ านั้ น เด็ ก ที่ มี
พฤติกรรมดังกล่าวจะนาไปสู่การเป็นเด็กมีปัญหา การชี้ให้เด็กมองเห็นปัญหาต่าง ๆ จะทาให้เด็กมอง
โลกในแง่ดี เข้าใจสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
2.5 ปัญหาบิดามารดาเข้มงวดเกินไป เด็กที่ มีปัญหาดังกล่าวมักจะไปขอความเห็นอก
เห็นใจจากผู้แนะแนวให้ช่วยแก้ไขปัญหา ไม่ให้บิดามารดาเข้มงวดกวดขันมากเกินไป ทั้งนี้เพราะบิดา
มารดามักจู้จี้ ชอบบ่นดุว่า ให้ทาการบ้านบ้าง ไม่ให้เล่นมากเกินไปบ้าง กลับบ้านผิดเวลาบ้าง ถึงเวลา
จะเข้านอนแล้วบ้าง เด็กมีความรู้สึกว่าตนเองขาดอิสรภาพ ไม่มีเสรีภาพในการทาสิ่ ง ที่ ต นเองพอใจ
ทาให้เกิดปัญหาคับข้องใจ ผู้แนะแนวมีหน้าที่ช่วยเหลือให้เด็กมองเห็นถึงความรัก ความหวังดีของพ่อ
แม่ การที่พ่อแม่ปรารถนาดี ทาให้เข้ มงวดกวดขันมากไปบ้าง ก็เพราะเกรงว่าลูกจะประพฤติตนไป
ในทางที่ไม่ดี ไม่มีพ่อแม่คนใดไม่รักลูกห่วงลูก การรักลูกให้ถูกทางก็คือ การที่ไม่ตามใจลูกมากเกินไป
ไม่ตามใจให้กระทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม การเตือน การบอกกล่าวเป็นเรื่องที่พ่อแม่พึงกระทา เพราะจะ
ทาให้ลูกรู้จักประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้อง รู้จักและเข้าใจตัวเอง ในขณะเดียวกันจะทาให้เด็ก
เกิ ด ความซาบซึ้ ง ในพระคุ ณ ของพ่ อ แม่ ที่ มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะเห็ น ลู ก ของตนเป็ น คนดี และประสบ
ความสาเร็จในชีวิตต่อไป ทาให้ลูกเข้าใจว่าความรักที่ถูกต้องของพ่อแม่นั้นเข้ากับ คติ ที่ ว่ า “รั ก วั ว ให้
ผูก รักลูกให้ต”ี
2.6 ปัญหาการขัดแย้งภายในครอบครัว ปัญหานี้เกิดจากเด็ก เกิ ด ความวุ่ น วายใจใน
การอิจฉาริษยากันเองในระหว่างพี่น้องซึ่งพัวพันไปถึงพ่อแม่อีก เด็กอาจจะคิดน้อยใจไปว่า พ่อแม่รักพี่
มากกว่า หรือ รัก น้ องมากกว่า คิ ดไปเรื่ อย ๆ และในที่ สุ ด คิด ว่ าพ่ อ แม่ ไ ม่ ยุติ ธรรม รั กลู ก ไม่ เท่ ากั น
ปัญ หาแบบนี้ เด็กจะอึดอัด ฟุ้งซ่าน เป็นบ่อเกิดของความมีนิ สัยอันธพาล กลายเป็นเด็กเกเรไปได้
การที่เด็กมองภาพพจน์ไปเช่นนั้น ผู้แนะแนวควรจะชักจูงเด็กกลับมาสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ชี้ให้เห็นถึง
ลักษณะและพฤติกรรมของตนเองว่า ตนเองมีสิ่งใดที่พ่อแม่ตาหนิหรือไม่ถูกใจบ้าง ชี้ให้เห็นว่าพี่หรือ
น้องเขามีคุณงามความดีอะไรบ้างที่ทาให้ดูเหมือนว่า พ่อแม่รักเขามากกว่ าตัวเรา การชี้ให้เด็กเห็นสิ่ง
ดังกล่าว เด็กจะเริ่มเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เลิกหรืองดเว้นพฤติกรรมที่ตนเองกระทา อันเป็นบ่อเกิด
ให้พ่อแม่ไม่พอใจ และหันเข้าหาพฤติกรรมที่พ่อแม่พอใจ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ได้
2.7 ปัญหาเกี่ยวกับสภาพที่อยู่อาศัย เด็กบางคนมักประสบปัญ หาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
เช่น อยู่กันอย่างแออัดภายในบ้าน นอกจากนั้นสภาพแวดล้อมรอบ ๆ บ้านยังแออัดยัดเยียด อยู่ใน
แหล่ งสลัม ย่ านอั น ธพาล อยู่ ใกล้บ้ า นหญิ ง โสเภณี ได้เห็ น พฤติ ก รรมการแสดงออกต่ าง ๆ อั น ไม่
เหมาะสมมากมาย อันจะเป็นตัวอย่างอันไม่งาม ปัญหาเหล่านี้ ผู้แนะแนวจะพยายามเน้นให้รู้จักคิด
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และเป็นตัวของตัวเอง แยกสิ่งที่ดีและไม่ดีออกจากกัน ให้ได้ เลือกคิดและปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่ดี สิ่ง ที่
สังคมยอมรับ
3. ปัญ หำเกี่ยวกับ บุค ลิกภำพ บุ คลิกภาพนับ เป็นสิ่ งสาคัญ ผู้ ที่มีบุ ค ลิกลักษณะหน้ าตา
ท่าทางดี สติปัญญาเฉลียวฉลาด ย่อมได้เปรียบและเหนือ กว่าผู้ที่มีข้อบกพร่องในสิ่งเหล่านั้น เด็กที่มี
ปัญหาทางบุคลิกภาพมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว เด็กที่มีปัญ หาทางสุขภาพมั กจะเป็นปัญหา
ดังต่อไปนี้
3.1 ปัญ หาเกี่ ยวกับความพิการของร่างกาย ความพิ การของร่างกายท าให้เสื่อมเสี ย
บุคลิกภาพ เกิดปมด้อย เช่น ตาเหล่ ขาเป๋ ขาลีบเล็ก จมูกโต จมูกบี้ จมูกโหว่ ปากแบะ ปากเบี้ยว
สูงเกินขนาด เตี้ยมาก หน้าตาผิดปกติ เป็นต้น
3.2 ปัญหาเกี่ยวกั บสุขภาพ ร่างกายไม่แข็งแรง มีอาการเจ็บออด ๆ แอด ๆ ป่วยเป็น
ประจา เป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หาย กลายเป็นบุคคลที่เสียบุคลิกภาพ กลายเป็นปมด้อยไป
3.3 ปั ญ หาทางด้ า นสายตา เด็ ก บางคนสายตาสั้ น สายตาเอี ย ง แต่ รั ก สวยรั ก งาม
ไม่อยากสวมแว่นตา กลัวว่าจะไม่หล่อ ไม่สวย เกิดความวิตกกังวลคิดมาก
3.4 ปัญ หาเกี่ยวกับหู เด็กบางคนมีอาการหูตึ ง ฟัง ไม่ชัด เป็นสาเหตุให้เรียนไม่ รู้เรื่อง
ไม่ เข้ าใจบทเรี ย น เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาเช่ น นี้ ควรชี้ ให้ เห็ น ถึง ปั ญ หาของการเรี ย น ไม่ ค วรปล่ อ ยอาการ
เหล่านั้นไว้ จะทาให้เกิดปัญหาทางด้านการเรียนขึ้น ควรแนะนาให้ปรึกษาแพทย์
3.5 ปัญหาการพูดติดอ่าง เด็กบางคนพูดไม่ชัด ชอบพูดติดอ่าง ถูกเพื่อนล้อเลียน ทาให้
เกิดความละอายใจ สร้างปัญหาด้านบุคลิกภาพ การที่ผู้แนะแนวเอาใจใส่ดูแล สร้างความมั่นใจให้แก่
เด็กประเภทนี้ ไม่ตกใจในปัญหาใด ๆ ค่อย ๆ พูดซ้า ๆ ใจเย็น ๆ จะทาให้เด็กหายจากอาการของโรค
ติดอ่างได้
3.6 ปัญหาความเชื่อมั่นและการขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เด็กบางคนมีความเชื่อมั่น
ในตนเองมากเกินไป ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครง่าย ๆ ก่อให้เกิดปั ญ หาการอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
ซึ่งตรงข้ามกับเด็กบางคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ส ามารถคิดและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เพราะ
ขาดความมั่นใจ เด็กสองประเภทนี้จะมีบุคลิกภาพไปในทางที่สังคมไม่ยอมรับ กลายเป็นเด็กที่มีปัญหา
ไปในที่สุด
3.7 ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ทาให้บุคคลมีบุคลิกภาพไปในทางที่สังคม
ไม่ยอมรับก็คือ การไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ มีนิสัยเอาแต่ใจตนเอง ชอบแสดงออกในลักษณะก้าวร้าว
ชอบต่อต้านผู้อื่น ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
3.8 ปัญ หาของการไม่กล้าแสดงออก เด็กบางคนมีนิสัยขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก หรือ
ปรากฏตัวต่อหน้าคนมาก ๆ ความขลาดกลัว ทาให้เด็กมีบุคลิกภาพที่ชอบหลบ ๆ ซ่อน ๆ ไม่ค่อยกล้า
แสดงตัว
3.9 ปัญหาเกี่ยวกับความวิตกกังวลมากเกินไป เด็กบางคนชอบคิด ชอบวิตกกังวลไปทุก
เรื่อง มีนิสัยชอบตีตนไปก่อนไข้ คิดหวาดกลัวเกินกว่าเหตุ ความวิตกกังวลมากเกินไป ทาให้บุคลิกภาพ
ที่แสดงถึง ความหวาดกลัว ตื่นเต้น ตกใจง่าย ขาดความเป็นตัวของตัวเอง หรือขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
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3.10 ปัญหาความไม่สนใจในกิจกรรมใด ๆ เด็กบางคนมีบุคลิกลักษณะไปในทางเงียบ
เหงา ไม่สนใจที่จะร่วมกิจกรรมใด ๆ ชอบอยู่นิ่ง ๆ เฉย ไม่ทราบว่าตนเองจะทาอะไร ไม่มีความรู้สึก
อยากจะร่วมในกิจกรรมของชั้นเรียน หรือกิจกรรมของกลุ่ม
3.11 ปัญหาที่ไม่สามารถทากิจกรรมที่ตนเองชอบได้ เด็กบางคนเกิดความวุ่น วายใจใน
การร่วมกิจกรรม ไม่สามารถร่วมกิจกรรมที่ ตนเองชอบได้ เพราะสาเหตุมาจากตนเองมีเวลาว่างน้อย
เกินไป ทาให้เกิดความคับข้องใจที่จะทากิจกรรมที่ตนเองมีความปรารถนาอยากจะทา
4. ปัญหำเกี่ยวกับอำชีพ เด็กส่วนมากจะมีปัญหาเกี่ยวกับอาชีพ ดังนี้
4.1 ปัญหาความสับสนใจ การเลือกอาชีพ เด็กบางคนเกิดความสับสน ขาดความมั่นใจ
ในการเลือกอาชีพ และไม่แน่ใจว่าตนเองควรจะเลือกอาชีพอะไรดี
4.2 ปัญหาบิดามารดาบังคับให้ประกอบอาชีพที่ตนเองไม่ชอบ การที่บิดามารดาชอบ
เข้าไปวุ่นวายกับการเลือกอาชีพของบุตร จะทาให้เกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะอาชีพที่บิดามารดาต้องการ
จะให้บุตรทานั้นเป็นอาชีพที่บุตรไม่ชอบและไม่ถนัด การที่ต้องประกอบอาชีพที่ตนเองไม่พอใจ จะมีผล
ทาให้เกิดความล้มเหลวในอาชีพได้
4.3 การเลือกอาชีพที่ตนเองไม่ถนัด เด็ก บางคนเลื อ กอาชี พ ตามเพื่ อ น หรื อ เกิ ด
ความพอใจที่จะเลือกอาชีพที่ตนเองไม่มีความถนัด หรือไม่มีความสามารถจะกระทาได้ ผลลัพธ์ก็คือ
ความล้มเหลวในการประกอบอาชีพ ฉะนั้น การเลือกอาชีพจึงต้องใช้ความระมัดระวัง รู้จักและเข้าใจ
ตัวเองอย่างดี และพิจารณาว่าอาชีพอะไรเหมาะสมกับตนเอง
4.4 ปัญหาความไม่สามารถปรับตัวเด็กเข้ากับอาชีพที่ตนเองกระทาอยู่ได้ การที่บุคคล
ประสบปั ญหาในที่ทางาน อาจจะเกิดจากอุ ปสรรคหลายประการ เช่น เกิดความไม่พอใจในงานที่
ตนเองจะต้องทา ไม่พอใจผู้บังคับบัญชา หรือเกิดข้อขัดแย้งอย่างรุนแรงกับผู้ ร่ ว มงาน การที่ บุ ค คล
ไม่สามารถจะปรับตัวเข้ากับอาชีพของตนเองได้ ย่อมจะมีอุปสรรคในการดาเนินอาชีพนั้น ๆ
5. ปัญหำเกี่ยวกับสังคม โดยทั่ว ๆ ไป เด็กจะมีปัญหาทางด้านสังคม ดังนี้
5.1 การชอบอยู่โดดเดี่ยว ไม่ชอบคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูง ไม่สนใจเพื่อนฝูง ชอบอยู่
ตามลาพัง
5.2 มีนิสัยก้าวร้าว ชอบเยาะเย้ย ถากถาง ชอบนาปมด้อยของผู้อื่นมาพูดให้เป็นเรื่อง
ตลกขบขัน มารยาทไม่ดี หยาบคาย
5.3 มีนิสัยชอบจับผิดผู้อื่ น ชอบยุ่งกับเรื่องของผู้อื่น ชอบนินทาว่าร้าย ชอบยกตนข่ม
ท่าน
5.4 ชอบสังคมมากเกินไป ชอบสนุกสนาน เที่ยวเตร่กับเพื่อนฝูง ชอบคบเพื่อนที่ไม่ดี
5.5 มีความเห็นแก่ตัว ไม่ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเพื่อนฝูง
ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
ปัญ หาดังกล่าวมาแล้วนั้น เป็นปัญ หาที่ครูแนะแนวจะพบอยู่เสมอ การแก้ไขปั ญ หาหรือ
วิธีการช่วยเหลือเด็กนั้นจะมุ่งให้เด็กศึกษาปัญหาให้ละเอียด เรียนรู้ที่จะเข้าใจปัญหา และเข้าใจตัวเอง
แล้วจึงค่อยหาวิธีแก้ปัญหา ซึ่งเด็กจะสามารถมองเห็นแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเอง
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บริกำรของงำนแนะแนว
งานแนะแนวโดยทั่วไปมีอยู่ 5 บริการด้วยกัน ทุกบริการมีความจาเป็น และมีความสาคัญ
ทุกบริการ ในการให้บริการนั้นเป็นกระบวนการที่มีความจาเป็นที่จะต้องให้บริการอย่างเป็นระเบียบ
แบบแผนที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่บริการต่าง ๆ ดังนี้
1. บริการสารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service) บริการนี้จัดขึ้น
เพื่อสารวจข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก เช่น ประวัติครอบครัว ประวัติการเรี ยน
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ เจตคติ ฯลฯ เพื่อนาข้อมูลเหล่านี้ ไ ปใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรม
แนะแนวให้เหมาะสม โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การไปเยี่ยมบ้าน การสังเกต การทดสอบ
การทาสังคมมิติ เป็นต้น
2. การบริการสนเทศ (Information Service) บริการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
เพิ่มเติม นอกเหนือจากหลักสูตรที่เรียน เช่น การจัดปฐมนิเทศ การปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ กิ จ กรรมโฮมรู ม
วันอาชีพ ทัศนศึกษา เป็นต้น
3. บริการให้คาปรึกษา (Counseling Service) บริการนี้นับว่าเป็นหัวใจของงานแนะแนว
เป็นบริการที่ช่วยให้เด็กรู้จักตนเองและผู้อื่น รู้จักตัดสินใจและสามารถแก้ปัญ หาของตนเองได้ และ
บริการนี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนอบรมด้านการให้คาปรึกษามาโดยเฉพาะ วิธีการต่าง ๆ
ที่นามาใช้ในการให้คาปรึกษาจะต้องมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีต่าง ๆ เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ
4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) บริการนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้เด็ก ได้
พิจารณาตนเองให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของตนเองทั้งทางด้านความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การเลือกอาชีพ และการเลือกทากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ความสุข เช่น การสอนเสริมหลักสูตร การเลือกชมรม การทางานระหว่างเรียน การทางานระหว่างปิด
ภาคเรียน การจัดหาทุน เป็นต้น
5. บริการติดตามผล (Follow-up Service) เป็นบริการที่จั ด ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ที่ได้ได้รับบริการแนะแนวไปแล้วทั้งที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ออกจากโรงเรียนกลางคัน หรือจบ
การศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว เพื่อตรวจสอบดูว่าเขาสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ห รื อ ไม่ กิ จ กรรม
แนะแนวที่จัดขึ้นได้ผลเพียงใด และแต่ละบริการมีประสิทธิภาพแค่ไหน
จากการที่ได้กล่าวถึงบริการแนะแนวและขอบข่ายของงานแนะแนวที่จัดขึ้นในโรงเรียนทั้ง
5 บริการไปแล้วนั้น จะเห็นว่าบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ มีความสัมพันธ์กัน ดังภาพที่ 1.2
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แ น ังแสดงขอบข่ำยงำนแนะแนว
งำนบริกำรแนะแนว

งำน ัดกิ กรรมแนะแนว

ประสำน ช่วยเหลอ กำรร้ ัก
นักเรียนเป็นรำยบุคคล

บริกำรศึกษำข้อมลนักเรียน
เป็นรำยบุคคล

บริกำรสนเทศ
บริกำร ัดวำงตัวบุคคล

งำนประสำนระบบ
ดแลช่วยเหลอนักเรียน

ประสำน ช่วยเหลอกำรคัดกรอง
และ ัดกลุ่มนักเรียน
ด้ำน
กำรศึกษำ

ด้ำน
อำชีพ

ด้ำน
ส่วนตัว
และสังคม

ประสำน ช่วยเหลอกำร
ส่งเสริม พั นำนักเรียน
ประสำน ช่วยเหลอ แก้ไข
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง มีปัญหำ
รับกำรส่งต่อ

บริกำรให้กำรปรึกษำ
บริกำรติดตำม ล
ประสำนเครอข่ำยชุมชน
้ปกครอง นักเรียน

ภำพที่ 1.2 แสดงความสัมพันธ์ของบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ
ที่มา : (สุภรณ์ แขตระกูล, 2560, อินเทอร์เน็ต)
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กาหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศในวัตถุประสงค์ขอ้ ที่หนึ่งไว้ว่า เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่
สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุข
ภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนา
ตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (สานั กนายกรัฐมนตรี, อินเทอร์เน็ต, 2563) ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับ จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุ่ง
พัฒ นาผู้เรียนให้ เป็น คนดี มีปั ญ ญา มีค วามสุ ข มีศั ก ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ได้
กาหนดจุดหมาย ไว้ดังนี้ ๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มี
วินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ๒) มี ค วามรู้ อั น เป็ น สากลลและมี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร การคิ ด การ
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต ๓) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรัก
การออกกาลังกาย ๔) มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๕) มีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทา
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ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กาหนด “กิจกรรมแนะแนว” ไว้ในส่วนของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ ช่วยเหลือและให้
คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, อินเทอร์เน็ต, 2563)
ซึ่งบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ ได้แก่ บริการสารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการ
การให้คาปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามผล ที่เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงาม ก้าวหน้า มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ
ที่เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาของชาติ ซึ่งในการดาเนินการงานแนะแนวในโรงเรียนนั้นครูแนะแนว
และครูป ระจาชั้ น มีบ ทบาทส าคั ญ ในการท าหน้ าที่ ง านต่า งๆ ในการส่ ง เสริม และพั ฒ นาผู้ เรีย นให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจและสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และ
การให้คาแนะนาแก่เพื่อนครู ผู้ปกครองและบุคคลที่มีความสนใจในงานบริการแนะแนว นอกจากนี้
ยังมีบทบาทในการประสานงานกั บผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการช่วยเหลือผู้เรียน
และเพื่อการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานด้านการบริการแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดั ง มี ง านวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การน าแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริก ารแนะแนว ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนดังนี้
วชิ รวิท ย์ มาลาทอง (2558, หน้ า 1114-1115) ได้ ศึ ก ษาผลของกิ จกรรมแนะแนวตาม
ทฤษฎี ก ารเลื อ กอาชี พ เพื่ อ พั ฒ นาการเข้ า ใจตนเองและการเลื อ กอาชี พ ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประเทืองพิทย์วิทยา พบว่า กิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีการเลือกอาชีพ
เพื่อพัฒนาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพมีผลต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ประเทืองพิทย์วิทยา และภายหลังการจัดกิจกรรมแนะแนวตามทฤษฎีการเลือกอาชีพ เพื่อพัฒนาการ
เข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพ พบว่า นัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลอง มีคะแนนจากแบบวัดกิจกรรมแนะ
แนวตามทฤษฎีการเลือกอาชีพ เพื่อพัฒนาการเข้าใจตนเอง และการเลือกอาชีพสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมแนะ
แนวตามทฤษฎีการเลือกอาชีพเพื่อพัฒนาการเข้าใจตนเองและการเลือกอาชีพ ซึ่งประยุกต์แ นวคิ ด
ของ โน และคณะ (Noe et. al, 2003) ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การประเมิน
ตนเอง เช่น ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ค่า นิยม บุคลิกภาพด้านอาชีพของตนเอง 2) การ
ตรวจสอบความเป็ น จริ ง 3) การตั้ ง เป้ า หมาย และ 4) การวาง แผนปฏิ บั ติ ก าร สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเข้าใจตนเอง และการเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 5
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาได้จริง โดยเริ่มจากการที่นักเรียนได้วิเคราะห์ รู้จักตนเองได้อย่างชัดเจน
และตรงกั บ ความเป็ น จริงทางด้านความถนั ด ความสนใจ ความสามารถ ทั กษะ และบุ ค ลิ กภาพ
ทางด้านอาชีพของตนเอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญในการเข้าใจตนเอง และการเลือกอาชีพที่เหมาะสม
กับตนเอง
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คณิศร์ จับจิตต์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมแนะแนวในโรงเรียน ขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรี อยุธยา เขต 1 ซึ่ง
พบว่ า 1) โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สัง กั ด สานั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการดาเนินงานแนะแนวในทุกโรงเรียน รายการที่มีการดาเนิน งานแนะ
แนวในระดับปฏิบัติมากที่สุด คือ โรงเรียนมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ ยวกับ
สภาพความเป็ นอยู่ข องนั กเรียน ส่วนที่มี การด าเนิ นงานแนะแนวในระดั บปฏิ บัติน้ อย คือ การจั ด
โครงการหางานให้ นั ก เรี ย นเพื่ อ หารายได้ ร ะหว่ า งเรี ย น 2) แนวทางการส่ ง เสริ ม งานแนะแนว
ประกอบด้วยรายการปฏิบัติจานวนทั้งสิ้น 30 รายการ ซึ่งจาแนกตามประเภทของการดาเนินงานแนะ
แนวทั้ ง 5 ด้ า น คื อ ด้ า นการวางแผนในการปฏิ บั ติ ง านแนะแนวมี 6 รายการ รายการที่ มี ค วาม
เหมาะสมที่สุด คือจัดทาโครงการแผนงานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อระบุปัญหาการแนะแนว
ในโรงเรีย น ด้ านการจั ด องค์ ก ารงานแนะแนวมี 6 รายการ รายการที่ มี ค วามเหมาะสมที่ สุ ด คื อ
โรงเรียนจั ดท าแบบสารวจความสนใจของนัก เรีย นต่อกิ จกรรมแนะแนวของโรงเรียน ด้านการจั ด
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานแนะแนวมี 6 รายการ รายการที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ สถานศึกษาส่ง
ครูและบุคลากรไปฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการแนะแนว ตามสถานที่ต่างๆ ด้านการอานวยการในการ
บริหารแนะแนวมี 6 รายการ รายการที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ การจัดอบรมในด้านการส่งเสริม
ความตระหนั กถึงความสาคัญ ของงานแนะแนว ด้านการติด ตามผลและประเมิน ผล มี 6 รายการ
รายการที่ มีความเหมาะสมที่สุดคือ สถานศึกษาจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง คณะทางานในการติดตามผลและ
ประเมินผลที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทุกรายการมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก
สุขอารมณ์ เพิ่มพันธุ์วรวัฒน์ (2560, หน้า 124) ได้ศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวเพื่อลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปทุ ม วั น กรุ ง เทพ มหาน คร พ บว่ า 1) ภายหลัง การทดลองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเตรีย มอุด มศึก ษาปทุ มวั น ซึ่ง เป็ น กลุ่ มทดลอง มี ก ารลดแนวคิ ดด้ านวัต ถุนิ ย มลง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ภายหลั ง การทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกด้วยชุด
กิจกรรมแนะแนวมีการลดแนวคิดด้านวัตถุนิยมลงกว่าการลดแนวคิดดังกล่าวของกลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ในระยะติดตามผลนักเรียนกลุ่มทดลองมีการลดแนวคิดด้าน
วัตถุนิยม ไม่แตกต่างกับในระยะหลังการทดลอง แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมแนะแนวสามารถส่งเสริม
การคิด การตัดสินใจที่เหมาะสมให้กับนักเรียนได้
จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์และสรรเสริญ หุ่นแสน (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงรูปแบบ
การจัดกิจกรรม โดยบูรณาการกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดฉะเชิ งเทรา ซึ่ งพบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
ความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ
(Inspiration: I) ขั้ น ร่ ว มกั น แบ่ งปั น ประสบการณ์ (Share Experience: S ) ขั้ น ปฏิ บั ติ ก ารเรี ย นรู้
(Active learning: A) ขั้ น วิ เคราะห์ (Analysis : A) และขั้ น วั ดประเมิ น (Assessment: A) เมื่ อ
เปรียบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยความซื่ อสัต ย์ของนักเรียนพบว่า ในภาพรวมและรายด้านกลุ่มทดลองจะมี
คุณลักษณะความซื่อสัตย์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อค้นพบสรุปได้
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ว่าความซื่อสัตย์มีลาดับขั้นการเสริมสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากตัวแบบ การปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาทางด้านสติปัญญาของเด็กเองด้วยได้บูรณาการการจัดกิจกรรมแนะ
แนวไว้ในรูปแบบการจัดกิจกรรม
จากงานวิจัยข้างต้น การแนะแนวเป็น องค์ประกอบสาคัญ ในการพัฒ นาบุคคลให้มีความ
พร้อมในการเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ ในการเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพ ตลอดจนถึงการ
พัฒนาประเทศชาติ เช่น ทาให้การอยู่ร่วมกันระหว่างบ้าน ชุมชนและโรงเรียนมีสัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้น
รู้ข้อมูลอาชีพ จัดบริการแนะแนวได้ตรงกับ ความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนมีค่านิยมที่เหมาะสมในการ
ดาเนินชีวิต พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน เป็นต้น
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สรุป
การแนะแนว เป็ น กระบวนการช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลให้ รู้ จั ก เข้ า ใจตนเองและสิ่ ง แวดล้ อ ม
สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างฉลาด มีเหตุผล รู้จักป้องกันปัญหา วางแผน และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ความมุ่งหมายทั่วไปของงาน
แนะแนวมี 3 ประการ คือ เพื่อป้องกันปัญหา เพื่อแก้ปัญหาและเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ความมุ่งหมาย
เฉพาะของงานแนะแนวในโรงเรียนที่สาคัญ คือ เพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคนรู้จักและเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริง สามารถปรับตัวได้ สามารถนาตนเองได้ สามารถตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพ การจัดบริการแนะแนวยึดหลักปรัชญาที่สาคัญ คือ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษย์เป็นทรั พยากรที่มีคุณค่ายิ่ ง และพฤติ ก รรม
ทุกอย่างย่อมมีสาเหตุ หลักในการดาเนินกิจกรรมแนะแนวที่ควรคานึง คือ การแนะแนวจัดขึ้นเพื่อให้
บริการนักเรียนทุกคน เพื่อพัฒนาพัฒนาการโดยรวมทุก ๆ ด้านให้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล
มีความครอบคลุมเป้าหมายของการแนะแนว มีความสอดคล้องเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน
และงานแนะแนวต้องดาเนินการอย่างมีขั้นตอนและมีความต่อเนื่อง ขอบข่ายของบริ ก ารแนะแนว
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ การแนะแนวด้านการศึกษา การแนะแนวด้านอาชีพ และการแนะแนวด้าน
สังคมและส่วนตัว ประโยชน์ของการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ จะเกิดประโยชน์
ต่อตัวผู้เรียน ครู โรงเรียน พ่ อแม่ ผู้ปกครองและประเทศชาติ บริการแนะแนวมีอยู่ 5 บริการ คือ
บริการสารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้คาปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคลและ
บริการติดตามผล
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คำถำมท้ำยบท
1. ท่านคิดว่าการแนะแนวและการแนะนามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
2. จงอธิบายความหมายของการแนะแนว
3. ในการจัดกิจกรรมแนะแนวควรคานึงถึงปรัชญาของการแนะแนวอย่างไร จงอธิบาย
4. ความมุ่งหมายทั่วไปของการแนะแนวมีกี่ประการ จงอธิบาย
5. ความมุ่งหมายเฉพาะของการแนะแนวมีความมุ่งหมายอย่างไร
6. การจัดงานแนะแนวควรมีหลักการดาเนินการอย่างไร (อย่างน้อย 5 ข้อ)
7. บริการแนะแนวมีกี่บริการ จงอธิบาย
8. การแนะแนวแบ่งออกเป็นกี่ด้าน จงอธิบาย
9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่กล่าวว่า “การแนะแนวเป็นกระบวนการ” จงอธิบาย
10. จงยกตัวอย่างคุณค่าและประโยชน์ ของการแนะแนวที่ท่านเคยได้รับประสบการณ์จาก
การศึกษาที่ผ่านมา อย่างน้อย 3 ข้อ

23

เอกสำรอ้ำงอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). หลักสตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑.
[ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 ตุลาคม 2563. จาก
https://drive.google.com/file/d/1mKyU6tkVWlL5b6vfwHNEzqkcqVXf_Hm/view
คณิศร์ จับจิตต์. (2559). กำรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมงำนแนะแนวในโรงเรียน ขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พระนครศรีอยุธยำ เขต 1.
วิทยานิพนธ์ ค.ม. (บริหารการศึกษา). อยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
จตุรพร ลิ้มมั่นจริง. (2562). วิธีกำรสอนวิชำแนะแนว (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
รามคาแหง.
จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์และสรรเสริญ หุ่นแสน. (2561). การศึกษาและส่งเสริมคุณลักษณะความ
ซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. วำรสำรวิ ัย
มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์, 4(3), 34-44.
นงลักษณ์ ประเสริฐ และจรินทร วันทะไชย์. (2548). หลักกำรแนะแนว. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์. (2552). การให้คาปรึกษาและการแนะแนว. ใน สำรำนุกรมวิชำชีพครเฉลิม
พระเกียรติพระบำทสมเด็ พระเ ้ำอย่หัวเน่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ
80 พรรษำ. กรุงเทพฯ: สานักงานเลขาธิการคุรุสภา.
พนม ลิ้มอารีย์. (2548). กำรแนะแนวเบอ้ งต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
เรียม ศรีทอง. (2559). หลักกำรบริกำรแนะแนวและกำรปรึกษำเชิง ิตวิทยำเบ้องต้นสำหรับคร
และ ้บริหำรกำรศึกษำ. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
วชิรวิทย์ มาลาทอง. (2558). ผลของกิจกรรมแนะแนวตามแนวทฤษฎีการเลือกอาชีพเพื่อพัฒนาการ
เข้าใจตนเอง และการเลือกอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประเทือง
ทิพย์วิทยา. วำรสำรวิชำกำร Veridian-E Journal, Silpakorn University ฉบับ
ภำษำไทย สำขำมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์และศิลปะ, 8(1), 1108-1119.
สานักนายกรัฐมนตรี. (2563). แ นพั นำเศรษฐกิ และสังคมแห่งชำติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔. [ออนไลน์]. เข้าถึงข้อมูลวันที่ 20 ตุลาคม 2563 จาก
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422.
สุขอารมณ์ เพิ่มพันธุ์วรวัฒน์. (2560). ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อลดแนวคิดด้านวัตถุนิยม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปทุมวัน กรุงเทพมหานคร.
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์กำรเรียนร้ทำงไกลเชิงนวัตกรรม, 7(1), 124-138.
สุภรณ์ แขตระกูล. (2560). กลยุทธ์กำรทำงำนแนะแนวให้ประสบควำมสำเร็ . [ออนไลน์].
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จาก http://siriwan062.blogspot.com/2017/02/
blog-post_19.html

24

Frank Parsons. (2020). Frank Parsons. [Online]. Available:
https://www.sutori.com/item/untitled-d9f1-9cfb [2020, January 19].
Gibson, Robert L. & Mitchell H. (2008). Introduction to Counseling and Guidance.
New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
J.P. Chaplin. (1975). Dictionary of Psychology. New York: Dell Publishing Co.
Noe, R. A. (2003). Human Resource Management: Gaining a Competitive
Advantage. Illinois: Austin Press.
Shertzer Bruce and Stone, C. Shelley. (1979). Fundamentals of Guidance. (3rd ed.).
Boston: Houghton Mifflin Company.

