
บทที่  9 
การแนะแนวทางการศกึษา 

 
 

ความหมายของการแนะแนวทางการศึกษา 
                    การแนะแนวเปนกระบวนการชวยใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง รูจักสภาพแวดลอม
รอบตัว เพ่ือใหสามารถปรับตัวและดํารงอยูในสังคมไดอยางถูกตองและมีความสุข และสงเสริมให
นักเรียนไดพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของแตละคนทุกๆ ดาน 

  การแนะแนวเปนสวนที่จะสงเสริม สนับสนุน กระตุน แนะนําชวยเหลือ ใหผูเรียน
สามารถนําขอมูลขาวสาร กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และแสวงหาความรูมาใชประโยชนใน
การตัดสินใจทั้งการแกปญหา ปรับปรุงวิถีชีวิตและการงานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ           
แนะแนว 
     บทบาทของครูก็คือ เปนผูที่เขาไปสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการการ
เรียนรูตางๆ นักแนะแนวก็คลายๆ กัน ไมแตกตางกัน แตจะแตกตางกันที่นักแนะแนวจะมีเจตนา 
เปาหมายเฉพาะเจาะจงวาจะเขาไปสงเสริม ชวยเหลือปรับปรุงตรงไหน นักแนะแนวท่ีดีตองจัด
กระบวนการสรางความพรอม ใหกับผูเรียนเปนนักแนะแนวตนเองได ครูทุกคนเปนครูแนะแนว
ได โดยเฉพาะครูประจําชั้น นอกจากนี้ผูบริหารก็มีบทบาทสําคัญ เชน ถาพอขับรถไมเปนไปตาม
กฎจราจร เด็กก็เขาใจวาเปนส่ิงที่ถูกตองเพราะทําใหพอไดไปเร็ว เร่ืองบางเรื่อง จัดระบบดีใน
โรงเรียนอาจจะนํามาใชในสังคมไมได เพราะในสังคมใหตัวอยางไมดี ถาทานเปนครูแนะแนวก็
อยาคิดคนเดียว ตองคิดใหคนอ่ืนมาชวย ไมวาจะเปนพอแม เพ่ือน ฯลฯ ใชทุกฝายใหเปน
ประโยชนตอกระบวนการแนะแนว 
     ในแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาตินั้น    
บทบาทของการแนะแนวมีแตจะเพิ่มขึ้น แตตองใชครู (Resource person) มาชวยเหลืองาน         
แนะแนวการเรียนรูในอนาคตเปนการเรียนรูในตัวบุคคล การแนะแนวก็ตองมุงชวยเหลือแนะแนว
แตละคนใหสามารถใชวิธีการแกปญหาสังคมใหสามารถใชวีการแกปญหาและพัฒนาตนเองได
เต็มตามศักยภาพ 
     สังคมในปจจุบันมีความซับซอน ไมเรียบงายเหมือนสมัยกอน การคมนาคมสื่อสาร
รวดเร็วมาก เราไมสามารถกักขังเด็กไวที่ใดที่หนึ่งได สื่อตางๆ เขามามีอิทธิพล ครูแนะแนวตอง 
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สรางระบบใหเขาไดพบกับขอมูลหรือแหลงความรูที่เปนประโยชน ตรงนี้เปนบทบาทสําคัญของ
ครูแนะแนว  
 
     อีกประการหน่ึง คือ การศึกษามี 3 รูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ทั้ง 3 รูปแบบ ประสานเชื่อมโยงและอาจจัดในที่เดียวกันได นอกจากน้ี วัยของผูเรียนจะมีความ
แตกตางกัน ผูแนะแนวยิ่งจะตองมีความจําเปนดูแลคนที่มีลักษณะที่มีความหลากหลายมากขึ้น     
(พนม  พงษไพบูลย; 2543 : 4 – 5 ) 
 

ปรัชญาการแนะแนว 
  ปรัชญาการแนะแนวเปนความคิดหรือความเชื่อที่ยึดถือเปนหลักการในการแนะแนว 

เพราะเชื่อวาจะทําใหการแนะแนวมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังที่ ผองพรรณ  เกิดพิทักษ; 2529 : 
2) ไดกลาวถึงปรัชญาการแนะแนวพอสรุป ไดดังนี้คือ 

  1. การแนะแนวคํานึงถึงความสําคัญของแตละคน เพราะนักเรียนทุกคนมีความ
แตกตางกัน 

  2. การแนะแนวท่ีจัดขึ้นภายในโรงเรียนจะตองมีบริการแนะแนวในรายบุคคลและเปน
กลุม 

  3. การบริการแนะแนวเปนบริการแบบตอเน่ืองที่เปนประโยชนตอการพัฒนาดานตางๆ
ของนักเรียนทางดานรางกาย จิตใจ สังคม อาชีพ และชีวิตสังคม เม่ือนักเรียนเติบโตขึ้นมาหากมี
ขอบกพรองหรือปญหาอ่ืนๆ ตามมาก็จะชวยใหเขาสามารถแกปญหา ปองกันปญหา และ
สามารถปรับตัวใหเหมาะสมและมีชีวิตที่เปนสุข 

  4. การแนะแนวเปนบริการที่ใหความชวยเหลือ เพ่ือใหนักเรียนรูจักตนเองสามารถ
ปรับตัวใหเหมาะสมกับตนเองและสภาพแวดลอม 
 

  กรมวิชาการ กระทรงศึกษาธิการ (2531 : 1) ไดกลาวถึงปรัชญาการแนะแนวไวพอ
สรุปไดวา 

  1.  บุคคลแตละคนมีความสามารถแตกตางกันทั้งดานรางกาย สังคม อารมณ 
สติปญญา และความสามารถ 

  2. บุคคลควรไดรับการพัฒนาใหเจริญทุกดาน 
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  3. บุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะดีหรือไมดี ขึ้นอยูกับสาเหตุ
และปจจัยของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 

  4. พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นยอมมีสาเหตุ บุคคลจะแสดงออกมาอยางไรขึ้นอยูกับ
ตนเองและสภาพแวดลอม 

  5. บุคคลยอมมีศักด์ิศรีและตองการใหผูอ่ืนยอมรับ 
  6. มนุษยเม่ืออยูรวมกันเปนสังคมจําเปนตองมีความสําพันธกัน 
  สถิตย  วงศสวรรค  ( 2531 : 47 – 50 )  ไดกลาวถึงปรัชญาการแนะแนว ไวดังนี้ 
  1. บุคคลแตละคนยอมมีความแตกตางกันทั้งทางรางกาย สังคม อารมณและสติปญญา 
  2. บุคคลแตละคนยอมมีความตองการที่จะไดรับความชวยเหลือและพ่ึงพาอาศัยกัน 
  3. บุคคลแตละคนมีการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน การเปล่ียนแปลงจะเปนไปดวยดี

หรือไมดีขึ้นอยูกับปจจัยและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้น                   
  4. พฤติกรรมทุกอยางของบุคคลยอมมีสาเหต ุ
  5. บุคคลแตละคนยอมมีศักด์ิศรีและความรับผิดชอบในการดําเนินชีวิตของตนเองได 
  6. มนุษย เปนสิ่งที่มีคุณคาและมีศักยภาพประจําตัว หากไดรับความชวยเหลือทุกคนมี

โอกาสพัฒนาทุกดานอยางเต็มที่ 
 

  กองวิชาการ สํานักการศึกษา (2544 : 1) ไดกลาววาการแนะแนวยึดหลักปรัชญา
ตอไปน้ี 

  1. บุคคลแตละคนยอมมีความแตกตางกันทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม อารมณ 
สติปญญา ความสนใจ ความสามารถ ความถนัด และเจตคติ 

  2. บุคคลเปนทรัพยากรที่มีคาและศักยภาพแฝงอยูในตน ควรพัฒนาใหเจริญทุกดาน  
  3. บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงทุกดาน การเปล่ียนแปลงจะเปนไปดวยดีหรือไมขึ้นอยูกับ

ปจจัยและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  
  4. พฤติกรรมทุกอยางของบุคคลยอมมีสาเหตุ การที่บุคคลแสดงออกอยางใดหรือเปน

เชนไรยอมเกิดจากตนเอง และสิ่งแวดลอมเปนเหตุ 
  5. บุคคลยอมมีศักด์ิศรี และการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
  6. ธรรมชาติของคนอยูรวมกันเปนสังคมจําเปนตองมีความสัมพันธและพ่ึงพาอาศัยซึ่ง

กันและกัน 
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  โดยสรุป ปรัชญาการแนะแนวไดคํานึงถึงคนทุกคนวาควรไดรับความชวยเหลือและ
บุคคลมีความแตกตางกันทุกๆ ดาน เชน รูปราง หนาตา มีสติปญญา การแสดงออกทางอารมณ  
ความถนัด เจตคติ ความสนใจ เปนตน ดังนั้นการดําเนินงานแนะแนวตองเขาใจความเปนจริง   
ในแตละบุคคล และหาแนวทางการแกไขปรับปรุง สิ่งบกพรองในตัวบุคคล เพ่ือใหการชวยเหลือ  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                    

หลักการแนะแนว 
  จากปรัชญาการแนะแนวทําใหสรุปเปนหลักในการดําเนินการแนะแนวไดหลายประการ

ซึ่งนักแนะแนวของแตละหนวยงานสรุปหลักการที่แตกตางกัน ดังตอไปน้ี  
  วัชรี  ทรัพยมี (2523 : 4 – 5 ) ไดกลาวถึงหลักการแนะแนวพอสรุป ไดดังนี้ 
  1. การแนะแนวจัดขึ้นเพือ่พัฒนาบุคคลในทุก ๆ ดาน 
  2. การแนะแนวเนนความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือใหความชวยเหลืออยางเหมาะสม 
  3. การบริหารแนะแนวจัดขึ้น เพ่ือบริการนักเรียนทุกคนไมใชเฉพาะทุกคนที่มีปญหา

เทาน้ัน 
  4. การจัดบริการแนะแนวจะไดผลดี ก็ตอเม่ือมีการจัดบริการตางๆ หลายบริการไป

พรอมๆ กัน 
  5. การจัดบริการแนะแนวเกิดจากความรวมมือและความเต็มใจของผูมาขอใชบริการ

ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ เชน ผูบริหาร ครู เปนตน 
  6. การแนะแนวยึดหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่จะเลือกตัดสินใจดวยตนเอง 
  7. การบริการแนะแนวควรเปนบริการที่ตอเน่ืองมาตั้งแตระดับประถมศึกษา จนถึง

อุดมศึกษา 
  8. การแนะแนวมีจุดมุงหมายทั้งดานการปองกันปญหา การแกปญหา และการสงเสริม

พัฒนาการ 
  9. ผูทําหนาที่แนะแนว มีหลักในการชวยเหลือใหบุคคลปรับตัวไดดี และมีการวางแผน

ที่ดี 
  10. การแนะแนวมีหลักการในการชวยเหลือใหบุคคลปรับตวัไดดีและมีการวางแผนที่ดี 
  11. การแนะแนวสามารถยืดหยุนไดและสนองความตองการของโรงเรียนและชมุชน 
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    พรหมธิดา  แสนคําเครือ (2528 : 9) ไดกลาวถึงหลักการแนะแนว พอสรุปไดดังนี้ 
  1. บริการแนะแนวเปนบริการท่ีจัดขึ้นเพ่ือบุคคลที่ปกติ และบุคคลมีปญหา เพ่ือใหทุก

คนมีโอกาสในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
  2. การแนะแนวเนนความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือจะใหไดการชวยเหลือเด็กได

อยางเหมาะสม 
  3. การแนะแนวจัดขึ้นเพือ่พัฒนาบุคคลในทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญาและสังคม 
  4. บริการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ จะตองเกิดจากการรวมมือของบุคคลหลายฝาย

และความเต็มใจของผูมาใชบริการ ดังน้ันผูที่ทําหนาที่แนะแนวจะตองเปนบุคคลท่ีมีมนุษย-
สัมพันธที่ดี 

  5. การแนะแนวยึดหลักสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการที่จะตัดสินใจเลือกดําเนิน
ชีวิตไดอยางเหมาะสม โดยผูแนะแนวจะไมเปนผูทําหนาที่ตัดสินใจใหแกผูมาใชบริการ 

  6. การแนะแนวมีจุดมุงหมายทั้งดานการปองกันปญหา การแกไขปญหาและการ
สงเสริมพัฒนาการ 

  7. การแนะแนวมีหลักชวยใหบุคคลปรับตวัไดดี และมีการวางแผนที่ดีในอนาคต 
  8. การบริการแนะแนวเปนบริการที่ตอเนื่อง เชน การ จัดใหมีการบริการตั้งแตระดับ

ประถมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา ดังนั้นการจัดการใหมีบริการแนะแนวจึงจําเปนตองมีการวางแผน
ระยะยาว 
                     

  อนุพงศ  สุขเกษม (2527 : 52 – 53) ไดเสนอหลักการแนะแนวอาชีพไวสรุปไดดังนี้ 
  1. การแนะแนวอาชีพเปนกระบวนการตอเนื่อง การเลือกอาชีพเปนกระบวนการที่

เกิดขึ้นในระยะยาวและคอยเปนคอยไป ควรเริ่มการแนะแนวอาชีพ ตั้งแตเด็กอยูวัยประถมศึกษา
ตอเน่ืองขึ้นไปในระดับมัธยมศึกษาและจนถึงระดับอุดมศึกษา 

  2. การแนะแนวเปนกระบวนการที่ตองอาศัยขอมูลเก่ียวกับตัวนักเรียนขอมูลเก่ียวกับ
อาชีพและขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ เชน ขอมูลเก่ียวกับสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ ขอมูล
เก่ียวกับเจตคติและคานิยมของสังคม ขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอม เปน
ตน 
   3. การแนะแนวอาชีพเปนกระบวนการที่ตองการความรวมมือจากทุกฝาย 

  4. การแนะแนวอาชีพเปนกระบวนการที่มุงใหบุคคลตัดสินใจดวยตนเอง โดยยึด
หลักการในเร่ืองของการใหบุคคลเปนผูกําหนดชีวิตของตน 
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  5. การแนะแนวอาชีพเปนกระบวนการที่ชวยเหลือบุคคลอยางเปนระบบตอเนื่องกัน 
ดังนี้ 

      5.1 ชวยใหบุคคลรูจักตนเองวามีความถนัด ความสามารถ ความสนใจ และ
บุคลิกภาพอยางไร เพ่ือจะเลือกอาชีพไดเหมาะสมกับตน 

      5.2  ชวยใหบุคคลไดรูจักขอมูลทางอาชีพกวางขวางในทุกๆดาน 
      5.3 ชวยใหบุคคลไดรูจักตัดสินใจเลือกอาชีพไดอยางเหมาะสม 
      5.4 ชวยใหบุคคลไดมีโอกาสศึกษา ฝกอบรมหรือสัมผัสเก่ียวของกับงานอาชีพ

ตางๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเกิดทักษะ ความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพได 
      5.5 ชวยใหบุคคลมีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาหรือใหมีการศึกษาฝกฝนอบรม

เพ่ิมเติมหรือประกอบอาชีพในอนาคต 
      5.6 จัดใหมีการติดตามผล และประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแกไข 
 
  การดําเนินงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพผูปฏิบัติงานควรยึดถือหลักปฏิบัติดังนี้ 
  1. การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคคลในทุกๆ ดานทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และ

สติปญญา 
  2. การแนะแนวเนนความแตกตางระหวางบุคคล ดังน้ันการรูจักและเขาใจนักเรียนแต

ละคนอยางแทจริง ครูแนะแนวควรใชวิธีตางๆ หลายๆ วิธี    
  3. การแนะแนวยึดหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคล ครูแนะแนวมีหนาที่ชวยใหนักเรียนได

รูจัก เขาใจตนเอง และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหนักเรียนจะไดนําขอมูลมาใชใหเปนประโยชนในการ
เลือก ตัดสินใจ และวางแผนการดําเนินชีวิตของตนเอง และเม่ือนักเรียนเลือกและตัดสินใจแลว
ตองรูจักรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองไดเลือก ตัดสินใจ 

  4. การแนะแนวเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง การปฏิบัติงานแนะแนว จะตองปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับวัยและพัฒนาการของนักเรียน ครูแนะแนวจะตองวางแผนระยะยาวในการชวย
สงเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีแผนการดําเนินการในการชวยเหลือและการ
พัฒนาการของนักเรียนอยางตอเน่ือง 

  5. การแนะแนวมีจุดมุงหมายเพ่ือปองกันปญหา การแกปญหาและการสงเสริม
พัฒนาการ 
            6. การปฏิบัติการแนะแนวยึดหลักการที่จะชวยบุคคลใหสามารถปรับตัวไดในปจจุบัน
และมีการวางแผนที่ดีในอนาคต 
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         7. การปฏิบัติงานแนะแนวมีหลักการที่ถือวา เม่ือบุคคลแตละคนไดพัฒนาจนถึงขีดสุด
เต็มตามศักยภาพของตนในทุกดาน  สามารถปรับตัวไดดีแลว  สังคมจะพัฒนาไปดวย 
       8. การแนะแนวเปนบริการที่เกิดจากความรวมมือของทุกฝายที่เก่ียวของ 
      9. ผูปฏิบัติงานแนะแนวจะตองเปนผูปฏิบัติที่มีคุณสมบัติ และไดรับการฝกอบรมทาง
วิชาการแนะแนว (กองวิชาการ ; 2544 :       )  
 

ความจําเปนของการจัดบริการแนะแนว 
          ชีวิตในสังคมปจจุบันจะพบแตความวุนวายและเปลี่ยนแปลงมากมาย ที่เก่ียวกับวัตถุ
และจิตใจ ปญหาของชีวิตจึงสลับซับซอน เริ่มตั้งแตบาน โรงเรียน ทําใหเกิดการยอมรับวาการ
แนะแนวมีความจําเปนมากในสังคม มีนักแนะแนว หลายทานไดกลาวถึงสาเหตุตางๆ ที่ทําใหมี
การจัดแนะแนวไวดังนี้ 
 
             อารี  ตัณฑเจริญรัตน (ม.ป.ป. : 21 – 22) ไดกลาวถึงสาเหตุและความจําเปนที่สําคัญ
หลายๆ ประการ ที่จะตองจัดใหมีการแนะแนวขึ้นในโรงเรียน 
            1. ปญหาท่ีเกิดขึ้นจากภาวะทางสังคมอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงใหมๆ ทาง
สังคม วัฒนธรรม และระเบียบประเพณี ทําใหเด็กมีความรูสึกขัดแยงระหวางของเกากับของใหม 
มีการแกงแยงกัน มีสิ่งเยายวนมาก จะทําใหเด็กกาวราว ชอบเก็บตัว หนีสังคม ขี้โมโห ฉุนเฉียว
งาย แสดงอาการปฏิเสธตอส่ิงตางๆ ซึ่งเปนภัยตอสังคม 
            2. ปญหาที่เกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากผลของการเพิ่มประชากรอยาง
รวดเร็ว ทําใหเกิดความเปนอยูในครอบครัวแออัด รายไดไมเพียงพอกับรายจาย พอแมตอง
ออกไปทํางานนอกบาน ก็เปนครอบครัวแบบเล็กๆ จึงไมมี ผูใหญที่จะดูแลเด็กๆ ซึ่งเปนสาเหตุ
ใหเด็กขาดความอบอุน ขาดผูคอยอบรมอยางใกลชิด เปนสาเหตุใหเด็กประสบปญหาตางๆ เชน  
ความประพฤติออนไหวตอการชักชวนของผูอ่ืน 
          3. มีอาชีพใหม ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย เด็กอาจจะไมเขาใจสภาพการทํางานของแตละ
อาชีพเด็กอาจเลือกงานอาชีพไมตรงกับความถนัด ความสนใจหรือแนวทางที่ไดศึกษามา  
เน่ืองจากความเขาใจในลักษณะอาชีพน้ันผิด ทําใหเด็กน้ัน ไมเจริญกาวหนาไปเทาที่ควร 
          4. ปญหาเก่ียวกับการเรียนมีมากขึ้น เชน เลือกเรียนวิชาไมถูก เรียนไมเขาใจ เรียน
ออน ไมเขาใจวิธีเรียนที่ดี สอบตก จึงตองการบริการแนะแนว โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงใน
ดานระบบการเรียนเปนลักษณะแบบโรงเรียนมัธยมแบบผสม 



 

                                                                                                                                                                 EA 634  214 

       5. ในหองเรียนแตละหองมีนักเรียนจํานวนมาก การที่ครูจะใหการชวยเหลือแกเด็กแต
ละคนโดยทั่วถึง และเหมาะสมกับสภาพของเด็ก ก็จําเปนตองรูจักใชวิธีการตางๆ เขาชวยในการ
ทําความรูจักเด็ก ถาขาดวิธีการตางๆ เหลาน้ี ครูก็คงจะไมรูจักและเขาใจนักเรียนอยางทั่วถึง 
             6. เด็กวัยรุนมีบทบาทตอสังคมมากขึ้นวัยนี้เปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ เด็กก็ไมใชผูใหญก็ไม
เชิง กําลังมีความตองการทางดานรางกาย อารมณ สังคม อิสระภาพ ความปลอดภัย  
ความสําเร็จ ตําแหนงทางสังคม และอารมณกําลังเปลี่ยนแปลงอยางมาก กําลังใฝหาอนาคตใน
แนวทางที่ถูกตองจึงตองจัดการบริการแนะแนวอยางยิ่ง โดยเฉพาะการตัดสินใจของวัยรุนมักจะ
ใชอารมณ มีความเชื่อม่ันที่ขาดความสุขุมรอบคอบเพียงพอ เพราะมีประสบการณนอย  
รูเทาไมถึงการณ กระทําลงไปแลวจึงไมรูวายังมีวิธีอ่ืนดีกวา การแนะแนวเปนสิ่งที่ชวยใหแสง
สวางแกเขาไดมาก  ชวยใหเกิดความรูความเขาใจ เชน รูถึงขอบขายของงานเพื่อประโยชนใน
การเลือกอาชีพ การพัฒนาและปรับตน ปองกัน และขจัดปญหา 
 

หนาที่ของผูเกี่ยวของในการดําเนินงานแนะแนว 
   ในการดําเนินงานแนะแนวของสถานศึกษาใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร จะตองไดรับ
ความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย เชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา/ครู
ประจําชั้น คณะอนุกรรมการแนะแนว ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผูเก่ียวของดังกลาว จะตองมีบทบาทในการมีสวนรวม สงเสริม พัฒนา ปองกัน  
แกปญหาของผูเรียนอยางจริงจัง 
   1.  บทบาทหนาที่ของคณะอนุกรรมการแนะแนว 
       การดําเนินงานแนะแนวใหไดผลดีมีประสิทธิภาพจําเปนตองระดมสรรพกําลัง  
ปฏิบัติงานในรูปคณะกรรมการ 
   2.  บทบาทหนาที่ของคณะทํางานแนะแนว 
       การดําเนินงานแนะแนวใหไดผลดี มีประสทิธิภาพจําเปนตองไดรับความรวมมือจาก
ทุกฝายในสถานศึกษา จึงตองแตงตั้งและกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะทํางานแนะแนว 
   3.  บทบาทหนาที่ของผูบริหาร        
       ผูบริหารตองใหความสําคัญ และเปนผูนําในการบริหารจัดการ กําหนดทิศทาง การ
แนะแนวของสถานศึกษา เพ่ือใหกระบวนการแนะแนวเอื้อประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนอยาง
แทจริง 
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   4.  บทบาทหนาที่ของผูเรียน           
       ผูเรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนรูได ตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน  
การเรียนรู รูวิธีแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง และเขารวมกิจกรรมการเรียนรูอยางเต็ม
ใจ 
   5.  บทบาทหนาที่ของผูปกครอง       
       ผูปกครองในฐานะที่เปนผูอยูใกลชิดบุตรหลานมากที่สุด จึงมีบทบาทสําคัญในการ
สงเสริมพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ ความสามารถในการเรียนรู ผูปกครองจึงควรมีบทบาทใน
การสนับสนุนผูเรียน 
   6.  บทบาทหนาที่ของชุมชน            
       สถานศึกษากับชุมชนเปนสวนหนึ่งของกันและกัน ไมสามารถแยกออกจากกันได  
ชุมชน จึงตองเปนสังคมของการแสวงหาความรูและเปนแบบอยางที่ดีของผูที่อาศัยอยูในชุมชน  
ซึ่งรวมถึงผูเรียนและสถานศึกษาของชุมชน 
   7.  บทบาทหนาที่ของครู              
       ครูที่คนควรมีบทบาทการแนะแนว ดังนี้ 

      1.  ศึกษาขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อรูจักและเขาใจผูเรียนอยางแทจริง 
      2.  ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมทางดานจิตวิทยาและการแนะแนว 
      3.  ใหคําปรึกษาเบื้องตนโดยเฉพาะในวิชาที่สอนทั้งดานการศึกษาตอการประกอบ

อาชีพและบุคลิกภาพที่พึงประสงคในอาชพีน้ัน ๆ 
      4.  ใชขอมูลและเครื่องมือทางจิตวิทยาและการแนะแนวตามความเหมาะสม และ 

เขาใจผูเรียน ตลอดจนชวยใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง 
      5.  ใหขอมูลผูเรียนอยางเปนระบบและตอเน่ืองกบัครูแนะแนวเพื่อประกอบการ 

พิจารณาใหความชวยเหลือผูเรียนในกรณีที่จําเปน 
      6.  มีสวนรวมในการดําเนินงานแนะแนวของสถานศึกษาในลักษณะเครือขายการ 

แนะแนว 
      7.  สอดแทรกและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค   

จุดหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการแนะแนว 
   8.  บทบาทหนาที่ของครูแนะแนว / ครูที่ปรึกษา / ครูประจําชัน้ 
                    *  ดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

         -  รวบรวมขอมูลของนักเรียน 
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         -  ใหขอมูลสารสนเทศ 
         -  ใหคําปรึกษารายบุคคลและรายกลุม 
         -  จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาชวยเหลือผูเรียน 
         -  ติดตามผลการรบับริการของผูเรียนทั้งระหวางเรียนและหลังจากสําเร็จการ 

ศึกษา การประกอบอาชีพและดํารงชีวติ 
    * ประสานงานกับสถานศึกษาอื่นๆ ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ และ
เอกชน 
    * จัดโครงการ / โครงงาน หรือกิจกรรมใหตอบสนองความตองการ ความสนใจ
ของผูเรียน 
    * ปรับปรุง แกไข พัฒนาการบริหารจัดการแนะแนวรวมกับผูบริหาร และ
คณะอนุกรรมการแนะแนวของสถานศึกษาอยางมีหลักเกณฑ 
    *  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลกัษณะที่พึงประสงค 
 

  7ครูแนะแนวมืออาชีพ 
  -  เปนที่ปรึกษา 
  -  เปนผูใหคําปรึกษา 
  -  เปนผูประสานงาน 

 
   9.  บทบาทหนาที่ของส่ือมวลชน 
         *  เผยแพรขอมูลสารสนเทศ 
       *  รวมเปนเครือขายในการพัฒนา 
       *  จัดใหมีการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 
    

ขอบขายของการแนะแนว 
   การแนะแนวมีขอบขายงาน 5 บริการ ซึ่งมีความสัมพันธเก่ียวของกันอยางเปน
กระบวนการตอเน่ือง คือ 
            1. บริการรวบรวมขอมูล  หรือสํารวจนักเรียนเปนรายบุคคล (Individual  
Inventory Service) เปนบริการที่จัดขึ้นเพ่ือรวบรวมรายละเอียดในดานตางๆ ของนักเรียนแตละ
คน ทั้งน้ีเพื่อใหครูแนะแนว และบุคคลที่เก่ียวของไดรูจักนักเรียน และสามารถจัดกิจกรรมและ
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       วิธีการที่ใชในการรวบรวมขอมูลนักเรียนแบงได 2 ประเภท คอื 

  1) วิธีการรวบรวมขอมูล หรือการใชเครื่องมือที่ไมใชแบบทดสอบ (Non Testing  
Techniques) สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ การทําสังคมมิติ เก็บ
ขอมูลโดยการศึกษาจากผลงานตางๆ ของนักเรียน เชน อัตชีวประวัติ การเขียนเรียงความ การ
บันทึกประจําวัน เปนตน 
            2) วิธีการรวบรวมขอมูลที่ใชแบบทดสอบ (Testing Techniques) เปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่ใชเปนเคร่ืองมือมาตรฐานที่สามารถใหขอมูลที่แมน ตรงมากกวา สิ่งสําคัญ คือ ผูทําการ
ทดสอบจะตองศึกษาและตัดสินใจเลือกแบบทดสอบใหถูกตองเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคที่
ตองรวบรวม แบบทดสอบที่ครูแนะแนวสามารถนํามาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีหลาย
ประเภท ไดแก แบบทดสอบสติปญญา (Intelligence Test) แบบทดสอบสัมฤทธิผล                         
(Achievement Test) แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) แบบสํารวจบุคลิกภาพ             
(Personality Test) แบบสํารวจความสนใจ (Interest Inventory) เปนตน 
 
   2. บริการสนเทศ  เปนบริการที่ใหความรู ขาวสาร และขอมูลตางๆ ซึ่งขอมูลที่จําเปน
สําหรับตัวนักเรียน แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

      1)  ขอสนเทศทางการศึกษา 
      2)  ขอสนเทศทางดานการศึกษาตอและอาชีพ 
      3)  ขอสนเทศทางดานสวนตัวและสังคม หรือทางดานพัฒนาตนเอง 

 
   การท่ีนักเรียนไดรับขอมูลตางๆ จะทําใหนักเรียนไดรับขอมูลเพ่ิมเติมมากขึ้น และยัง
เปนการกระตุนใหนักเรียนสนใจที่จะวางแผนการในชีวิต เปนการปลูกฝงเจตคติที่ดีตออาชีพ         
ตางๆ และมีนิสัยในการทํางานที่ดีรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

โครงสรางและความสัมพันธของบริการแนะแนว 
   บริการแนะแนวท้ัง 5 บริการ มีความสัมพันธกัน ขึ้นอยูกับลักษณะและทักษะที่จะ
เกิดขึ้น 
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1.  โครงสรางของงานแนะแนว 
บริการ จุดมุงหมาย วิธีการ 

1. บริการรวบรวม 
    ขอมูลหรือสํารวจ 
    นักเรียนเปน           
    รายบุคคล 
 
2. บริการสนเทศ 
 
  
 
3. บริการใหคําปรึกษา 
 
 
4. บริการจัดวางตัว  
    บุคคล 
 
 
 
5. บริการติดตามผล 

เพ่ือรูจักนักเรียนทุกดาน 
 
 
 
 
เพ่ือใหขาวสารความรูท่ีจําเปน                
แกนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาอาชีพ    
และพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
เพ่ือใหสามารถตัดสินใจ และแกไขปญหา
ดวยตนเอง 
 
เพ่ือจัดใหนักเรียนไดตัดสินใจดําเนินตาม
แผนของตนตลอดจนการชวยเหลือ 
แกไขหรือมีการฝกฝนใหมี 
ประสบการณท่ีเหมาะสม แกกรณี 
 
เพ่ือติดตามผลงานแตละดาน และพัฒนา
ของนักเรียน 
 

สังเกต สัมภาษณ สอบถาม ทดสอบ     
อัตชีวประวัติ  ระเบียนสะสม 
การศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล ฯลฯ 
 
 
ปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ โฮมรูม            
ปายสนเทศ นิทรรศการ บรรยาย 
อภิปราย ทัศนศึกษา ฯลฯ  
 
ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลและ 
ใหคําปรึกษาเปนกลุม 
 
จัดหาทุนการศึกษา สอนซอมเสริม 
จัดนักเรียนเลือกวิชาเรียน จัดบริการ  
ฝกงาน และหางานทํา ฯลฯ 
 
 
สังเกต สัมภาษณ สอบถาม ทดสอบ     
จดหมายติดตอ ฯลฯ วิเคราะห  
และประมวลผล 

   

2.  ความสมัพันธของบริการแนะแนวทั้ง  5 บริการ 
          โครงสรางของงานแนะแนวประกอบดวยกระบวนการท่ีเปนระบบ เร่ิมตนจากการศึกษา
และรวบรวมขอมูลเก่ียวกับตัวเด็ก การใหบริการสนเทศ การใหคําปรึกษา การจัดวางตัวบุคคล
และการติดตามและประเมินผล 

  1)  การรวบรวมขอมูลหรือสํารวจนักเรียนเปนรายบุคคล ดวยวิธีการตางๆ เชน การ
สังเกต การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม การทดสอบ การเขียนอัตชีวประวัติ การทําสังคม
สัมพันธ การเยี่ยมบาน ฯลฯ โดยมีการบันทึกขอมูลในรูประเบียนพฤติการณ ระเบียนสะสม สมุด
รายงานประจําตัวนักเรียน เปนตน ขอมูลเหลาน้ีจะชวยได ครูแนะแนวทราบวาเด็กแตละคนเปน
อยางไร ตองการอะไรบาง ควรใหความชวยเหลือในลักษณะไหน 
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  เม่ือทราบปญหาและความตองการแลวจึงจะพิจารณาการใหบริการตามความตองการ
ซึ่งไดแก 
             2) การใหบริการสนเทศ คือ การใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปนในการตัดสินใจ เชน  
ขอมูลเก่ียวกับการศึกษา การอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ ฯลฯ ในรูปแบบตางๆ เชน การ
บรรยาย อภิปราย การจัดปายสนเทศ การจัดหาเอกสารคูมือใหนักเรียนอ่ืนอาน การพานักเรียน
ไปทัศนศึกษา หรือการนําสิ่งตางๆ เขามาใหนักเรียนไดเห็นในรูปภาพยนตร การสาธิต ฯลฯ  
การใหขอมูลความรูนี้จําเปนมาก หากเด็กมีขอมูลมากเทาใดและเปนขอมูลที่ถูกตองทันสมัยจะ
ชวยใหเด็กสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมมากขึ้น และปองกันความลมเหลวไดอยางมาก 

  3) การใหคําปรึกษา การใหคําปรึกษาน้ีถือเปนปจจัยสําคัญของการแนะแนว เพราะ
ตองอาศัยความรูทางเทคนิคชั้นสูง การใหคําปรึกษามีจุดมุงหมายอยูที่การชวยใหผูมาปรึกษา
เกิดการเรียนรูและเขาใจตัวเอง รูวาปญหาของเขาอยูตรงไหน ควรจะแกไขตัวเองอยางไร การ
แกไขน้ันมีก่ีทางและควรเลือกทางใดจึงจะเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดพรอมกับเกิดความ
รับผิดชอบในการชวยตนเองอยางจริงจัง วิธีการใหคําปรึกษามีหลายแบบ ทั้งนี้การจะเลือกใช
แบบไหนนั้นขึ้นอยูกับชนิดของปญหาและลักษณะของผูมาปรึกษา รวมทั้งความรูและบุคลิกภาพ
ของผูใหคําปรึกษาดวย 

  4)  การจัดวางตัวบุคคล เปนการชวยเหลือใหบุคคลดําเนินตามแผนที่ไดตัดสินใจแลว  
โดยจัดใหไดรับประสบการณ ไดรับการฝกฝน หรือไดรับการสงเคราะห เชน เด็กยากจนขาด
แคลนปจจัยในการศึกษาก็ควรไดรับการสงเคราะหในดานการจัดทุนการศึกษา อาหารกลางวัน  
หรือการหางานพิเศษใหทํา เด็กที่สนใจจะเรียนวิชาใด โรงเรียนควรจะจัดใหนักเรียนไดเลือก
เรียนวิชาที่เขาถนัดและสนใจ เด็กสนใจจะเขารวมกิจกรรมชุมนุมใดโรงเรียนก็นาจะไดมีกิจกรรม
ชุมนุมตางๆ ไวใหทางเลือกไดตามความตองการ 
          5) การติดตามผล บริการนี้ถือวาเปนหลักฐานสําคัญที่จะแสดงใหเห็นวาการจัดบริการ
แนะแนวเหลาน้ี ไดผลหรือไมประการใด ควรปรับปรุงอะไรอีกบาง บริการนี้เปรียบเหมือนกระจก
เงานั่นเอง 
            ดังนั้นการจัดบริการแนะแนวอยางเปนระบบควรจัดทั้ง 5 บริการ ใหสัมพันธกันดัง
แผนภูมิขางลางน้ี 
 
 
 
 
 



 

 
 

บริการสนเทศ 
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แผนภูมิแสดงความสัมพันธของบริการแนะแนวทั้ง 5  บริการ 
 

ประเภทของการบริการแนะแนว 
   การจัดบริการแนะแนวเปนการจัดเพ่ือสนองความตองการบุคคล ดังนั้น ผูมีหนาที่
รับผิดชอบจะตองสํารวจขอมูลเก่ียวกับผูมารับบริการ เพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณาการ
จัดบริการประเภทตางๆ ใหเหมาะสม นักแนะแนวหลายทานจึงมีความเห็นคลายกันในเรื่องการ
จัดประเภทของการแนะแนววา การบริการแนะแนวสามารถแบงได 3 ประเภท ดังนี้ 

  1.  การแนะแนวการศึกษา 
             เปนบริการที่ จัดขึ้นเพ่ือใหความชวยเหลือนักเรียนใหไดรับความสําเร็จทาง
การศึกษาตามความสามารถของเขา โดยจัดบริการท่ีชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญา  
ความรู ความสามารถ และความถนัดของนักเรียนแตละคนใหสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ  
เชน รูจักเทคนิควิธีการเรียนที่ถูกตองสามารถปรับตัวกับระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน  
หลักสูตรและวิชาที่เรียนได รูจักแบงเวลาในการเรียน การศึกษาคนควาเพ่ิมเติม การใชหองสมุด  
การเขียนรายงาน ตลอดจนการแกปญหาตางๆ เกี่ยวกับการเรียน การจัดบริการทางดาน
การศึกษาจะชวยสงเสริมสรางเจตคติที่ดีในการเรียน สามารถปองกันปญหาทางดานการเรียน
ตลอดจนยังเปนขอมูลประกอบเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอและอาชีพ 
 
 

บริการสํารวจนักเรียนเปนรายบุคคล  บริการใหคําปรึกษา บริการติดตามผล 

บริการจัดวางตัวบุคคล 
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   2.  การแนะแนวศึกษาตอและอาชีพ 
              เปนกระบวนการใหความชวยเหลือนักเรียนใหรูจักตนเอง รูจักโลกของงานอาชีพ  
สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม และพัฒนาตนเองไดอยางมีความสุข และประสบความสําเร็จ
ในอาชีพที่เลือก เพ่ือประโยชนแกตนเองและสังคม โดยใหนักเรียนสํารวจตนเองทุกๆ ดาน  
เพ่ือใหนักเรียนเขาใจ และยอมรับตนเองอยางแทจริง การใหนักเรียนไดรูจักโลกของงานอาชีพ  
ก็โดยใหขอมูลเก่ียวกับอาชีพตางๆ เชน แนวทางที่จะไปสูอาชีพน้ันๆ คุณสมบัติของผูประกอบ
อาชีพ การเตรียมตัวเพ่ือเขาสูอาชีพน้ันๆ เปนตน 
 
   3.  การแนะแนวสวนตวัและสังคมหรือการพัฒนาตน 

      เปนกระบวนการชวยสงเสริมและพัฒนานักเรียนในดานบุคลิกภาพ อารมณและ
สังคม เพ่ือเปนผูที่มีสุขภาพจิตที่ดี และสามารถปรับตัวเองไดอยางมีความสุข รูจักบําเพ็ญตนให
เปนประโยชนตอตนเองและสังคม มีความสามารถในการเปนผูนําและผูตามที่ดีโดยการ
เสริมสรางเจตคติที่ดีตอตนเองและสังคมและผูอ่ืน การมองเห็นและการยอมรับความแตกตาง
ระหวางบุคคลเม่ือเกิดปญหาก็สามารถแกไขได และตัดสินใจไดถูกตอง สิ่งสําคัญคือ หาก
โรงเรียนสามารถจัดบริการดานนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพจะเปนการปองกันปญหาทางสังคมดวย 
(กองวิชาการ; 2545 : 5 – 10 ) 
 

ประเภทของการแนะแนว 
   มีผูแบงประเภทของการแนะแนวออกเปนหลายประเภท ซึ่งพอจะ รวบรวมมาเสนอให
ทราบ 4 – 5 แนว ดังนี้ 
   พรอคเตอร (Procter; 1973 : 36) ไดแบงประเภทการแนะแนวใหละเอียดขึ้น 6  
ประเภท คือ 

  1.  การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance) 
  2.  การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) 
  3.  การแนะแนวในดานที่เก่ียวของกับสงัคมและหนาที่พลเมือง (Guidance in Social  

and civic Activities) 
  4.  การแนะแนวเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย (Guidance in Health and Physical 

Activities) 
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  5.  การแนะแนวเกี่ยวกับการใชเวลาวางใหเปนประโยชน (Guidance in the worthy  
use of leisure time) 

  6.  การแนะแนวในการสรางอุปนิสัย (Guidance in character Building Activities) 
 
   คู และ เคโฟเวอร (Koos and Kefauver. 1973 : 15) ไดแบงประเภทการแนะแนว
ออกเปน 5 ประเภท  

  1.  การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance)  
    2.  การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) 

  3.  การแนะแนวนันทนาการ (Recrational Guidance)  
        4.  การแนะแนวเกี่ยวกับหนาที่พลเมือง สังคมและศีลธรรม (Civin, Social and Moral  
Guidance)  
 
   บูรเวอร (Brewer; 1973 : 15) ไดจําแนกการแนะแนวออกเปน 10 ประเภท ดังนี้ 

   1.  การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance) 
   2.  การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) 
   3.  การแนะแนวศาสนา (Religious Guidance) 
   4.  การแนะแนวเกี่ยวกับความสัมพันธในบาน (Guidance for Home Relationships) 
   5.  การแนะแนวเกี่ยวกับการเปนพลเมืองที่ดี (Guidance for Citizenship) 
   6.  การแนะแนวการใชเวลาวางและนันทนาการ (Guidance for Spare Time and   

Amusement) 
   7.  การแนะแนวสวนบุคคล (Personal Guidance) 
   8.  การแนะแนวในการปฏิบัติชอบ (Guidance in Right Doing) 
  

  1.  การแนะแนวเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน และความรวมมือชวยเหลือ   
(Guidance for Co – operation and Sympathy) 

  2.  การแนะแนวเกี่ยวกับวัฒนธรรม (Cultural Guidance) 
 

   สรุปวา การบริการแนะแนวที่ควรจัดใหมีขึ้นในสถานศึกษาควรประกอบดวย การแนะ
แนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวสุขภาพ การแนะแนวสังคม และอ่ืนๆ ซึ่งการ
แนะแนวเหลาน้ีจะเปนส่ิงที่ชวยใหนักเรียนมีทักษะในการแกปญหา และสามารถตัดสินใจและ
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การแนะแนวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 กลาวไววา การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาโดยทั่วไป ที่เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ เปนคนดี มีปญญา และมีความสุข 
   นักการศึกษา นักปราชญ นักคิด นักบริหาร ผูทรงคุณวุฒิ และผูเรียนไดใหแนวคิด
เก่ียวกับคุณลักษณะ การเปนคนดี มีปญญา และมีความสุข สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
 

คนดี                    คือ คนที่ ดําเนินชีวิตอยางมี คุณภาพ   มีจิตใจที่ ดีงาม มี
คุณธรรม มีคุณลักษณะที่ พึงประสงคทางดานจิตใจ และ
พฤติกรรมที่แสดงออก เชน มีวินัย มีความเอ้ือเฟอเก้ือกูล มี
เหตุผล รูหนาที่ ซื่อสัตย พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเปน
ประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็น และสิทธิของผูอ่ืน มีความ
เสียสละ  รักษา ส่ิงแวดลอม  สามารถอยู ร วมกับผู อ่ืนได        
อยางสันติสุข 

มีปญญา คื อ  คนที่ มีสมรรถภาพสู ง ในการ ดํ า เ นินชี วิ ต  โดย มี
ความสามารถด าน ใดด านห น่ึ ง  ห รือรอบด าน  ห รือ มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะดาน เชน ความสามารถทางดาน
คณิตศาสตร มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถดานภาษา  
ดนตรี กีฬา มีภาวะผูนํา รูจักตนเอง ควบคุมตนเองได เปนตน    
เปนคนทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีความ         
เปนไทย สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ และทํา
ประโยชนใหเกิดแกตนเอง สังคมและประเทศชาติได 
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  มีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เปนคนราเริง แจมใส
รางกายแข็งแรง จิตใจเขมแข็ง มีมนุษยสัมพันธ มีความรักตอ
ทุกสรรพสิ่ง มีอิสรภาพ ปลอดภัยจากการตกเปนทาสของ
อบายมุข และสามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงแกอัตภาพ 

 
   การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา และมีความสุข ทามกลางสภาพสังคมปจจุบัน   
นับเปนสิ่งยากยิ่ง โดยเฉพาะในยุคที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ
และสังคม สงผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอการดําเนินชีวิตของคน ทุกเพศ ทุกชวงวัยของ
ชีวิต ปญหาสังคมไดทวีความซับซอน รุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ไมวาจะเปนปญหาความการมี
คานิยมฟุงเฟอ การเลียนแบบ การแพรระบาดของสารเสพติด การกออาชญากรรม การทําแทง 
การฆาตัวตาย ความออนไหวทางจิตใจ ฯลฯ ปญหาเหลาน้ีมีสาเหตุสําคัญ คือ บุคคลไมรูจัก
ตนเองและสภาพแวดลอมที่ดีพอ ขาดทักษะการคิดตัดสินใจแกปญหา และไมสามารถปรับตัวใน
สถานการณตางๆ ได ซึ่งจําเปนที่สถานศึกษาตองใชกระบวนการแนะแนวเปนกลไกลสําคัญใน
การปองกันชวยเหลือสงเสริมและพัฒนาผูเรียนตั้งแตเยาววัย เพราะจุดมุงหมายของการแนะแนว
เปนกระบวนการที่มุงสรางเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพความแตกตางระหวางบุคคล คนพบ  
และพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดําเนินชีวิต มีวุฒิทางอารมณ ศีลธรรม และ
จริยธรรม รูจักการเรียนรูในเชิงพหุปญญา รูจักคิด ตัดสินใจ แกปญหาในชวงวิกฤต การ
วางแผนศึกษาตอ และการพัฒนาตนสูโลกอาชีพ และการมีงานทํา รวมทั้งการดําเนิน
ชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ดังน้ัน การแนะแนวจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
คนโดยองครวมทั้งดานสติปญญา อารมณ สังคม และจิตใจ ใหเปนคนที่สามารถบูรณาการ
ความคิด คานิยม ประเพณี วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เขาสูวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม 
   การดําเนินงานแนะแนวใหสนองเปาหมาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตดังกลาว จําเปน
อยางยิ่งที่สถานศึกษาตองใหความสําคัญกับการแนะแนวและบริหารจัดการ ตามแผนการ
พัฒนาการแนะแนว ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 – 2549) ที่เนนการแนะแนวมิติใหมซึ่งเปนการ
แนะแนวเชิงรุกที่มุงสงเสริม พัฒนา และสรางภูมิคุมกันที่ม่ันคง โดยการมีสวนรวม และ
ประสานงานจากทุกฝายที่เก่ียวของ เพ่ือใหผูเรียนหรือผูรับบริการทุกกลุมเปาหมายไดรับการ
พัฒนาคุณภาพทุกชวงวัยของชีวิตใหเปนคนดี มีปญญา และมีความสุข โดยมีกรอบความคิด
มิติใหมของการแนะแนว ดังนี้       
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   1. ผูบริหารและครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว เพ่ือสรางภูมิคุมกันที่ม่ันคง
ใหกับผูเรียน ทั้งดานชีวิตและสังคมอยางตอเนื่อง โดยใชการแนะแนวเปนกระบวนการสรางและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ มีความสมดุลทางดานรางกาย สติปญญา จิตใจ 
และสังคม อีกทั้งมีความรู คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนรูจักตนเอง พ่ึงตนเอง และตัดสินใจอยาง
เหมะสม มีทักษะและประสบการณอยางเพียงพอในการดํารงชีวิต ประกอบอาชีพ และปรับตัวเขา
กับสภาพสังคม สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางเหมาะสมในชวงชีวิต 

  2.  การแนะแนวทีเ่นนผูเรียนสําคัญทีสุ่ด   
          การแนะแนวเพ่ือพัฒนาผูเรียน ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดโดย 

•   รูจักและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใหผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตาม 
     ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

•   จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มุงสรางเสริมและเติมเต็มใหผูเรียน ดวยการลงมือ 
     ปฏิบัติจริงตามความตองการ ความสนใจของผูเรียน      

•   สงเสริมใหผูเรียนใชและพัฒนาศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่ 
•   มุงเนนใหเกิดการบูรณาการแบบองครวมทั้งองคความรูตามหลักวิชา วิชาชีวิต     
     และวิชางาน เพ่ือใหผูเรียนมีความรูทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา และ 
     มีความสุข 

    3.  การแนะแนวท่ีเนนความเทาเทียมกันของโอกาสทางการศึกษา 
      การจัดกิจกรรมและการใหบริการแนะแนวควรจัดใหผูเรียนทุกกลุมเปาหมายรวมทั้ง

คนพิการและผูดอยโอกาสทางการศึกษา มีโอกาสและความเสมอภาคที่จะพัฒนาตนเองไดเต็ม
ตามศักยภาพ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม 

  4.  การพัฒนาระบบการแนะแนวของสถานศึกษา 
        ระบบการแนะแนวตองดําเนินการในเชิงรุกที่ครอบคลุมทั้งการปองกัน ดูแล  
ชวยเหลือ และสงเสริมพัฒนาผูเรียนทุกคนไดเต็มตามศักยภาพ โดยเนนการมีสวนรวมของทุก
ฝายที่สําคัญ ไดแก ผูบริหาร ครูทุกคน พอแม ผูปกครอง ชุมชน และสื่อมวลชน 
   5.  พันธกิจระหวางบาน  ชุมชน  และสถานศึกษา 

• บาน ในฐานะแหลงเรียนรูแหงแรกของผูเรียน จะเปนเครือขายการแนะแนวที่ 
      สําคัญของสังคมในการสรางความเขมแข็งและพัฒนาผูเรียนไปในทิศทางที่ 
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     ตองการและเปนแหลงชวยเหลือสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได โดยมุงใหพอแม   
  ผูปกครองเปนผูแนะแนวชีวิตและสังคมแกบุตรหลานหรือบุคคลที่อยูในความ 

ดูแล       

• ชุมชน จะเปนเครือขายการแนะแนวที่สําคัญในการสรางเสริมความเขมแข็งและ 
      ชวยปองกันและแกไขปญหาของสังคมไดดี จึงควรประสานความรวมมือและนํา 

             ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ เชน ศาสนสถาน ผูนําชุมชน   
ปราชญ ชาวบาน สถานประกอบการ องคกรภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง 
สื่อมวลชนในทองถิ่น เปนตน        

• สถานศึกษา เปนศูนยรวมแหงการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ จึง   
      ควรสรางเสริมใหบุคลากรใหมีความเขมแข็งทั้งดานวิชาการและการประสาน 
     ความสําพันธในการปฏิบัติงานรวมกับเครือขายภายในและภายนอกสถานศึกษา 

   6.   สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรูขอมูลสารสนเทศ 

•  การเรียนรูยุคไรพรมแดน ผูเรียนตองรูจักสรางองคความรูใหมที่ทันสมัยทัน  
    เหตุการณจึงจําเปนที่ผูเรียนตองรูขอมูลสารสนเทศอยางกวางขวางและ 

           เพียงพอ ซึ่งหนวยงาน สถานศึกษา และองคกรที่เก่ียวของ ตองใหความสําคัญ 
     ตอขอมูลสารสนเทศ และจัดบรรยากาศการบริการขอมูลสารสนเทศใหเปน 
    สังคมของการเรียนรู 

         7.   การพัฒนาศักยภาพของเครือขายการแนะแนว 
           เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายแนะแนวระดับจังหวัด อําเภอ / ก่ิงอําเภอ  
ทั้งในดานวิชาการ ดานบุคลากร และดานบริหารจัดการ 

•   ดานวิชาการ เปนการมุงเนนสรางองคความรูใหมๆ และสรางความรวมมือที่  
     ครอบคลุมทั้งดานการศึกษา อาชีพ บุคลิกภาพ เพ่ือพัฒนาตนเอง มีทักษะ มี 

     วิจารณญาณในการตัดสินใจและแกไขปญหาไดดวยตนเองอยางชาญฉลาด 

     วางแนวทางการดําเนินชีวติไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีวุฒิทางอารมณ   
     และสติปญญา สามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข มี 

     สุขภาพจิตที่ดี เปนสมาชิกที่ดี มีประโยชนตอครอบครัวและสังคม 

•   ดานบุคลากร มุงเนนการพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมีสวนรวมในการใช 
     กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน ตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร ครู 
     ทุกคน พอแม ผูปกครอง และชุมชน โดยใหทุกสวนเขามารวมมืออยางจริงจัง 
     ในลักษณะของกัลยาณมิตร 
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•   ดานบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการใหมีความยืดหยุน 
     หลากหลาย เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงาน แนะแนวตามความเหมาะสมกับ 
     สภาพของสถานศึกษา และทองถิ่น 

 
  ภาพของความสําเร็จของการแนะแนวมิติใหมจะเกิดขึ้นไดนั้น ขึ้นอยูกับการมีสวนรวม

อยางกัลยาณมิตรของบุคคลในสถานศึกษา พันธกิจรวมกันระหวางบาน ชุมชน สื่อมวลชน และ
สถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนหรือผูรับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดําเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงอยางมีความสุข (กรมวิชาการ; 2544 : 1 – 4) 
 

การพัฒนางานแนะแนวในยุคการปฏิรูปทางการศึกษา 
             การปฏิรูปทางการศึกษา  เปนความพยายามที่มีมาตอเน่ืองกันมาหลายยุคหลายสมัย  
เพ่ือปรับเปลี่ยนการศึกษาใหดีมีคุณภาพ พัฒนาคนใหดี มีคุณภาพ เปนการศึกษาที่สอดคลอง
เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และในปจจุบันที่เปนยุคขอมูลและ
ขาวสาร เปนโลกไรพรมแดน การเปลี่ยนแปลงตางๆ รวดเร็วมาก จึงตองปฏิรูปการศึกษาและ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2544 ก็ถือไดวาเปนแนวทางหนึ่งที่จะนําสู
การปฏิรูปการศึกษาใหสําเร็จ  และมีสาระที่สอดคลองกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
   การศึกษาในอนาคตตองเปนการศึกษาตลอดชีวิตที่กลาวถึงผูเรียน (Learner) ไมใช
นักเรียน กลาวถึงศูนยการเรียนรู (Resource center) ไมใชโรงเรียน กลาวถึงครูในฐานะแหลง
ความรู (Personnel resource) และผูอํานวยความสะดวก (The Teacher as a Facilitator of  
development) ไมใชผูสอน 
 
   ระบบการศึกษาจัดเปน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เปนกระบวนการที่ไดตลอดชีวิตไมรูจักจบส้ินและเชื่อมโยงกัน เทียบโอน
ผลการเรียนไดทั้งสามรูปแบบ โดยยึดหลักวาทุกคนสามารถเรียนรูไดและพัฒนาตนเองไดตาม
ศักยภาพของแตละคนการจัดรูปแบบการศึกษาตองถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และเปน
ศูนยกลางการเรียนรู (Learner center) เปาหมายของการศึกษาก็คือ ตองการคนเปนคนดี เปน
คนสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม นั่นคือ มีความรูคูคุณธรรม การ
พัฒนาตนเองดวยการเรียนรูตลอดชีวิตเปนความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ เพราะวาสมาชิก 
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ของสังคมมีการเรียนรูเปนทั้งผูใหและผูรับความรู ก็จะกลายเปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning  
Society) และสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศอ่ืนหรือสังคมอ่ืนได 
 

แนวคิดการพัฒนางานแนะแนว 
  มีแนวคิด 2 แนวคิดเก่ียวกับการแนะแนว แนวคิดหน่ึงเชื่อวา การแนะแนวเปน

วิชาชีพ ตองเรียนดานแนะแนวจึงจะทําหนาที่แนะแนวได อีกแนวคิดหน่ึงเชื่อวา ครูทุกคนเปน
ครูแนะแนวได จริงๆ แลวการแนะแนวคือกระบวนการเรียนรู หาความรูเพ่ือไปใชในการ
ตัดสินใจเรื่องใดเร่ืองหนึ่งที่เขาตองการ อาจเปนการแกไขหรือปรับปรุงการทํางานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตก็ได ผูเรียนไมไดเรียนรูจากครูอยางเดียว เขาเรียนรูจากบาน พอแม เพ่ือน ชุมชน ฯลฯ ถา
ในโรงเรียน ครูทุกคนเปนครูแนะแนวทําหนาที่ในโรงเรียนนั้นจะทําหนาที่เปนผูบริหารการแนะ
แนว จัดกระบวนการใหเกิดการแนะแนว จัดระบบการแนะแนว ดังนั้น การพัฒนางานแนะแนวจึง
ดําเนินการทั้งระบบ เชน ระบบการบริหารจัดการ แนะแนวพัฒนาครู ผูบริหารเขาใจใน
กระบวนการแนะแนว การสรางสังคมแหงการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  
เปนตน 
   การแนะแนวตองเขาใจและใหความสําคัญกับผูเรียน ซึ่งเปนศูนยกลางการเรียนรู  
คํานึงถึงศักยภาพและความพรอมของผูเรียน และตองเขาใจวาความรูเปนพื้นฐานของความคิด  
การตัดสินใจในความคิดหาขอสรุป เปนความเขาใจในพ้ืนฐานของแตละบุคคลและเปนพื้นฐานที่
ทําใหเกิดความเขาใจในสิ่งอ่ืนๆ ในโลกนี้รูวิธีแสวงหาความรู เลือกแหลงความรูที่เหมาะสม รู
วิธีการยอยสลาย สังเคราะหความรูเพ่ือนําไปสูขอสรุป เปนความรูใหมๆ ที่ได การแนะแนวตอง
สรางนิสัยแหงการแสวงหาความรูและใหเกิดกับผูเรียน คือ การดู อาน คิดในสิ่งที่มีความรู และ
เกิดประโยชน ถาสรางไดจะกลายเปนการศึกษาตลอดชีวิต 
 

บทบาทของการแนะแนวตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
    การแนะแนวเปนที่จะสงเสริม สนับสนุน กระตุน ชวยเหลือ ใหผูเรียนสามารถนําขอมูล
ขาวสาร กระบวนการคิดอยางมีเหตุผลและแสวงหาความรูมาใชประโยชนในการตัดสินใจ ทั้งการ
แกปญหา ปรับปรุงวิถีชีวิตการงานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการแนะแนว 
    
 


	บทที่  9
	ความหมายของการแนะแนวทางการศึกษา
	ปรัชญาการแนะแนว
	หลักการแนะแนว
	ความจำเป็นของการจัดบริการแนะแนว
	หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานแนะแนว
	  ครูแนะแนวมืออาชีพ
	ขอบข่ายของการแนะแนว
	โครงสร้างและความสัมพันธ์ของบริการแนะแนว
	จุดมุ่งหมาย

	การแนะแนวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
	การพัฒนางานแนะแนวในยุคการปฏิรูปทางการศึกษา


