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 การดํารงชวีติในยุคแฮมเบอรเ์กอรท์ีท่ําใหค้นไทยตกงาน ค่าครองชพีสูงขึน้แต่รายได้

คงที่ หรอืเขยบิขึ้นเล็กน้อย ทําให้เกดิปญัหาอาชญากรในกลุ่มคนที่ต้องการหารายได้อย่าง

รวดเรว็และไม่ตอ้งใชแ้รงกายใหเ้หน่ือยยาก สุจรติชนทัง้หลายจงึตอ้งมวีธิป้ีองกนัตนเองใหอ้ยู่

รอดและปลอดภยัจากภยัอนัตรายเหล่าน้ี นกัเรยีนในโรงเรยีนกเ็ริม่ไดร้บัผลกระทบทัง้ทางตรง

คอื พ่อแม่ทีส่นับสนุนใหลู้กมกีารศกึษาสงูเพื่อลูกจะไดท้ํางานทีด่ ีมรีายไดม้าก ไม่ตอ้งลําบาก

เหมอืนพ่อแม่ แต่ชวีติของเราไม่ไดข้ึน้อยู่กบัตําราเท่านัน้ สงัคมกม็อีทิธพิลต่อบุคคลมากมาย 

เช่น วยัรุ่นบางคนอาจจะตกกระไดพลอยโจนไปก่อการทะเลาะววิาทกบัเพื่อนต่างสถาบนัตาม

ประเพณีจากพีสู่่น้อง วยัรุ่นบางคนตัง้ใจเรยีนและเป็นเดก็ด ีแต่สอบกลุ่มสาระวชิาบางวชิาไม่

ผ่านเกณฑ ์รวมทัง้วยัรุ่นบางคนมคีวามพรอ้มทัง้สตปิญัญา และฐานะเศรษฐกจิด ีแต่ถูกแรง

กดดนัจากพอ่แมห่รอืคนในสงัคมใหเ้ลอืกเรยีนสาขาวชิาทีไ่มถ่นดั ตวัอยา่งเหล่าน้ีเคยเกดิขึน้ใน

อดตี และปจัจุบนักย็งัคงมปีญัหาอยู่ คนที่ใครๆมกักล่าวถงึว่าน่าจะช่วยเหลอืปญัหาได ้กค็อื 

อาจารยแ์นะแนว (หรอื นกัจติวทิยาสาขาอื่นๆ) 

 ดงันัน้ถา้เราจะเปิดโอกาสใหอ้าจารยแ์นะแนวไดช้่วยลูกศษิยแ์ละสงัคมได ้กค็วรเริม่ทาํ

ความเขา้ใจบรกิารแนะแนวในโรงเรยีนใหถ่้องแท ้ดงัน้ี 

 

ความหมายของการแนะแนว 

 

 เจ พ ีแชปลนิ (J.P. Chaplin, 1975 : 225) ใหค้วามหมายของ การแนะแนว (Guidance) 

เป็นกระบวนการช่วยเหลือแต่ละบุคคล ให้ค้นพบความพอใจสูงสุดในการศึกษา และการ

ประกอบอาชพี 

 เชอรเ์ซอร ์และสโตน (Shertzer and Stone, 1981 :40) กล่าวว่า การแนะแนวเป็น

กระบวนการชว่ยเหลอืแต่ละบุคคลใหเ้ขา้ใจตนเองและโลกของเขา 

บทท่ี 2 

บริการแนะแนวในโรงเรียน 
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 พเีตอร ์และฟาเวล (Peters and Farwell, 1986 : 11-12) ใหค้วามหมายว่า การแนะ

แนวคอืการบรกิารอยา่งหน่ึงสาํหรบันกัเรยีนแต่ละคน เพือ่ชว่ยใหน้กัเรยีนเขา้ใจ เกีย่วกบั 

 -    ความสนใจพเิศษ ความถนดัและความชาํนาญของตนเอง 

 -    โอกาสในการประกอบอาชพี 

 -    ความตอ้งการการทาํงานทีม่ชีื่อเสยีงเกยีรตยิศ 

 -    ความสาํคญัของอาชวีการศกึษา ในการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 

 -    คุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะเขา้ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา 

 -    โอกาสของความเจรญิกา้วหน้าทางดา้นสว่นตวั และสงัคม 

 จาํเนียร ช่วงโชต ิ(2524 : 5) กล่าวว่า การแนะแนว หมายถงึ กระบวนการช่วยเหลอื

บุคคลแต่ละคน ใหรู้จ้กัเขา้ใจตนเอง โลกทีเ่ขาอยูแ่ละบุคคลอื่นทีเ่ขาเกีย่วขอ้งดว้ย  

ใหส้ามารถช่วยตนเอง หรอืนําตนเองในสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างฉลาด ใหส้ามารถพฒันาตนเองได้

อย่างเต็มที่ในทุกด้าน ให้สามารถนําศกัยภาพของตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและ

สงัคม และดาํเนินชวีติอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสขุ 

 กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2546 : 32) อธบิายไวว้่า การแนะแนว คอื จติวทิยา

ประยุกต์แขนงหน่ึง ทีว่่าดว้ยการพฒันาคนใหรู้จ้กัตนเองหรอืพึง่พาตนเอง โดยกระบวนการที่

ส่งเสรมิใหบุ้คคลไดม้บีทบาทเตม็ทีใ่นการเรยีนรู ้เพื่อทีจ่ะพฒันาศกัยภาพและสามารถจดัการ

ชวีติของตนอยา่งฉลาด 

 สรุปไดว้่า การแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีอาจารยแ์นะแนวช่วยเหลือบุคคลแต่

ละคนให้เข้าใจตนเองและโลกท่ีเขาอาศยัอยู่ ตลอดจนจดัสภาพการเรียนรู้ให้ส่งเสริม

พฒันาการของนักเรียนในด้านการศึกษา อาชีพ และการปรบัตวั ให้เข้ากบัสงัคมได้

อย่างฉลาด และเตม็ศกัยภาพของแต่ละบคุคล 

 

ปรชัญาการและหลกัการแนะแนว 
 

 อาจารยแ์นะแนวมคีวามเชื่อเกีย่วกบัการจดัการแนะแนวในโรงเรยีน ซึง่มาจากพืน้ฐาน

จากสหวชิาการ เช่น เศรษฐศาสตร ์หลกัการปกครองแบบประชาธปิไตย จติวทิยา กฎหมาย 

และสงัคมวิทยา เป็นต้น ดังนัน้จากความเชื่อเหล่าน้ีทําให้อาจารย์แนะแนวต้องคํานึงถึง

องคป์ระกอบต่อไปน้ี 
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1. บุคคลมีความแตกต่างกนั ทัง้ในด้านร่างกาย สงัคม อารมณ์ ความคิดความ

เขา้ใจ จรยิธรรม ความสนใจ ความตอ้งการ ความถนัด ค่านิยม ความสามารถ เป็นตน้ ดงันัน้

อาจารยแ์นะแนวจงึตอ้งเขา้ใจและยอมรบัในเรือ่งความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรยีน เพื่อ

จดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ และสรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีนทีด่ ี

2. บุคคลมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ การรู้คิด

ความรู้สึกนึกคิด บุคลิกภาพ และพฤติกรรม เน่ืองจากมีการปฏิสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจารย์แนะแนวจึงควรจดัการเรียนการสอนโดยมเีน้ือหาสาระที่

ทนัสมยั และเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงในยคุโลกาภวิฒัน์ เพือ่นกัเรยีนจะไดม้คีุณลกัษณะที่

พงึปรารถนาตามวฒันธรรมประเพณีไทย และมคีวามฉลาดในการรบัข่าวสารสนเทศ หรอืไม่

ตกเป็นเหยือ่ของมจิฉาชพีไดโ้ดยงา่ย ตลอดจนมคีุณภาพชวีติทีด่ ี

3. พฤติกรรมทุกอย่างของบุคคลย่อมมีสาเหตุ ในการดําเนินการเรยีนการสอน 

อาจารยแ์นะแนวควรใชก้ารสงัเกต หรอืเทคนิคแนะแนวในการเขา้ใจพฤตกิรรมของนักเรยีน 

โดยเฉพาะในกรณทีีน่กัเรยีนแสดงพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมในระหว่างทาํกจิกรรม อาจารยแ์นะ

แนวควรค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมที่แท้จรงิและนํามาแก้ไขปรบัปรุงมากกว่าการมอีคติว่า

นกัเรยีนเกยีจครา้นหรอืมสีตปิญัญาตํ่า หรอืโตขึน้กร็ูเ้อง 

4. บุคคลเป็นส่ิงท่ีมีค่าและมีศกัยภาพประจาํตวั อาจารยแ์นะแนวจะตอ้งมคีวามคดิ

เชงิบวกว่า นกัเรยีนทุกคนใฝด่แีละมศีกัยภาพ หน้าทีข่องอาจารยแ์นะแนวคอื เสนอแนวทางที่

ถูกต้องหลากหลายวิธี ที่ทําให้นักเรยีนที่มคีวามแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถช่วยเหลือ

ตนเอง และนําศกัยภาพของนักเรยีนแต่ละคนมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่ตนเองและสงัคม โดย

มุง่เน้นประโยชน์ของสว่นรวมมากกวา่สว่นตวั 

5. บุคคลย่อมมีปัญหา ในการดํารงชีวิตของทุกคนย่อมมีอุปสรรคไม่มากก็น้อย 

อาจารย์แนะแนวอาจจะนําแนวคดิ “หลกัปรชัญาความพอเพียง” ของในหลวงรชักาลที่ 9 

หรือทฤษฎีจิตวิทยาการให้การปรกึษามาช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการยอมรบัว่าทุกคนมี

ปญัหาได ้และปญัหาทุกปญัหามทีางออกทัง้สิน้ ขึน้อยูก่บัวา่นกัเรยีนจะแกไ้ขปญัหาดว้ยตนเอง

หรอืขอความช่วยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญที่เกี่ยวขอ้งกบัปญัหานัน้ๆ โดยตรง ตลอดจนสรา้ง

ภมูคิุม้กนัใหป้ญัหานัน้ลดความรุนแรงลง หรอืเกดิผลกระทบน้อยทีสุ่ดโดยใชเ้หตุผล และความ

พอประมาณในการพจิารณาทางเลอืก ตลอดจนตดัสนิใจเกีย่วกบัวธิกีารแกไ้ขปญัหานัน้ 
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6. บุคคลเป็นทรพัยากรท่ีมีค่าสงู ดงันัน้อาจารยแ์นะแนว บุคลากรในโรงเรยีนและ

นอกโรงเรยีนควรร่วมมอืกนัส่งเสรมิ หรอืแก้ไข/ป้องกนัปญัหาของนักเรยีน เพื่อสงวนรกัษา

ทรพัยากรมนุษย ์(นกัเรยีน) ใหเ้ป็นพลเมอืงทีด่แีก่ประเทศชาต ิ

 

หลกัการในการแนะแนว 

 

 การดําเนินงานเกี่ยวกบัการแนะแนวโดยทัว่ไป อาจารย์แนะแนวมกัจะปฏิบตัิตาม

แนวคิด วัตถุประสงค์ และหลักการ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางการแนะแนวหลายท่านได้ให้

ขอ้เสนอแนะไวด้งัน้ี 

1. การแนะแนวจดัขึน้เพื่อพฒันาบุคคลแต่ละคนอย่างมีระบบ โดยเอือ้อํานวยให้

นักเรยีนเรียนรู้เกี่ยวกบั “ตน (Self)” รู้จกัใช้ประสบการณ์ทัง้ในอดีตและปจัจุบนัได้อย่างมี

ความหมาย และสามารถนําการเรยีนรูน้ี้ไปพฒันาตนเองในอนาคต 

2. การแนะแนวเน้นความแตกต่างระหว่างบคุคล เพราะบุคคลมเีอกลกัษณ์ทีไ่มซ่ํ้า

แบบใคร ดงันัน้อาจารย์แนะแนวจําเป็นต้องรู้จกันักเรยีนแต่ละคน และต้องคํานึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล โดยใชเ้ทคนิดการแนะแนวแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การสงัเกต การสมัภาษณ์ 

การใชแ้บบทดสอบ การใชแ้บบสอบถาม การใหก้ารปรกึษา เป็นตน้ เพื่อจะไดช้่วยเหลอืนักเรยีน 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

3. การแนะแนวจะบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไวไ้ด ้ถ้าไดร้บัความร่วมมือจาก

บคุคลหลายๆ ฝ่ายดว้ยความเตม็ใจ ไดแ้ก่ นกัเรยีน ผูบ้รหิารโรงเรยีน อาจารยก์ลุ่มสาระการ

เรยีนรู ้เจา้หน้าทีฝ่า่ยโสตทศันูปกรณ์ ผูป้กครอง เจา้ของกจิการ บุคลากรและสถาบนัต่างๆใน

ชุมชน (ทัง้ภาครฐับาลและเอกชน) 

4. การแนะแนวเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ตามลําดบัขัน้ และโดยผ่านกระบวนการ

ทางการศึกษา ได้แก่ การจดับรกิารแนะแนว ควรเริม่ในโรงเรยีนตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถึง

ระดบัอุดมศกึษา และจะตอ้งมกีจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็นขัน้ตอน ตลอดจนมกีารวางแผนทัง้ระยะสัน้

และระยะยาวไวล้่วงหน้า ในรปูของการทําปฏทินิแนะแนวตลอดปี และโครงการปฎบิตังิานแต่

ละเรือ่ง 
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5. มนุษยมี์ความสามารถในการพฒันาตนเอง ดงันัน้ในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหา

ต่างๆ อาจารยแ์นะแนวจะไม่ทาํหน้าทีเ่ป็นผูต้ดัสนิใจใหแ้ก่นกัเรยีน เพราะไม่มีใครจะรู้จกัตวั

นักเรียนได้ดเีท่ากบัตวัของนักเรยีนเอง ตลอดจนนักเรยีนเป็นผู้มสีทิธ ิเสรภีาพ และความ

รบัผดิชอบต่อชวีติของตนเอง อาจารยแ์นะแนวจงึมบีทบาทหน้าที่ในการสรา้งบรรยากาศให้

นักเรยีนสํารวจตนเอง เขา้ใจตนเอง และตดัสนิใจดว้ยตนเอง ตามทฤษฎบุีคลกิภาพ และทฤษฎี

การใหก้ารปรกึษา 

6. การแนะแนวมจุีดมุง่หมายทัง้ดา้น การป้องกนัปัญหา การแก้ไขปัญหา และการ

ส่งเสริมพฒันาการของนักเรียน ดงันัน้การแนะแนวจงึเป็นบรกิารแก่นักเรยีนทุกคน (ไม่ใช่

เป็นบรกิารเพือ่นกัเรยีนทีม่ปีญัหา ตามทีค่นทัว่ไปมกัเขา้ใจผดิ) 

7. อาจารยแ์นะแนวจะตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาอบรมมาโดยเฉพาะ เพื่อมคีวามรู้

ความเขา้ใจมนุษย์ และมทีกัษะการใช้แบบทดสอบ ตลอดจนมบุีคลกิภาพที่เหมาะสม และมี

ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัขอบเขตบทบาทหน้าที่ของอาจารยแ์นะแนว เพราะในกรณีที่พบ

ปญัหาของนักเรยีนเกนิความสามารถของอาจารยแ์นะแนว จะต้องตดัสนิใจ “ส่งต่อ (Refer)” 

นักเรยีนไปใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นนัน้โดยตรง เพื่อบําบดัรกัษา ไดแ้ก่ นักเรยีนทีม่อีาการกา้วรา้ว

รุนแรง จะต้องไปพบจติแพทย์ ซึ่งบางกรณีอาจต้องใช้ยาในการบําบดัควบคู่ไปกบัการปรบั

พฤตกิรรม 

8. การแนะแนวมหีลกัการที่สําคญั คอืการช่วยให้นักเรยีนนําตนเอง เขา้ใจตนเอง 

ปรบัปรงุ รบัผดิชอบ และควบคุมตนเองทัง้ในปจัจุบนั และมกีารวางแผนทีด่ต่ีอไปในอนาคต 

9. การแนะแนวตัง้อยู่บนหลกัการที่ว่า ถ้าบุคคลแต่ละคนพฒันาในทุกๆด้านถึงขดี

สงูสดุ และสามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมไดด้ ีสงัคมนัน้ยอ่มจะเจรญิกา้วหน้าควบคูก่นั 

 

ความสาํคญัของการแนะแนวในโรงเรียนมธัยมศึกษา 

 

 สภาพสงัคมในยุคโลกาภิวฒัน์ จะมกีารเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไร้พรมแดน จึง

อาจจะเป็นสาเหตุประการหน่ึงทีท่าํใหน้กัเรยีนยากลาํบากในการใชช้วีติประจาํวนั และเพื่อนซึง่

มปีระสบการณ์และความคดิเหน็คล้ายคลึงกนักบันักเรยีน (แต่ขาดความรอบคอบ) อาจให้

คําแนะนําหรอืชกัจูงให้อยากรู้อยากเห็นสิง่เรา้หรอืประสบการณ์ที่นําอนัตรายมาให้โดยไม่
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เจตนา นอกจากน้ีเทคโนโลยทีีท่นัสมยักม็สีว่นสนบัสนุนใหน้กัเรยีนอยูโ่ดดเดีย่วตามลําพงั และ

ไมส่นใจผูอ้ื่น โดยใชเ้วลาสว่นใหญ่ไปกบัการเล่นเกมส ์การ Chat กบัเพือ่น (ทีรู่ห้น้า แต่ไมรู่ใ้จ) 

หรอืถูกกดดนัใหแ้สดงพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมตามคําขม่ขูข่องคนอื่นในโลก On Line แมว้่า

อาจารยใ์นกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ัง้หลายมบีทบาทสาํคญัในการสง่เสรมิพฒันาการของนกัเรยีน 

แต่มภีาระการสอนวชิาการมากจนไมม่เีวลาใกลช้ดิกบันกัเรยีนมากเท่าทีค่วร อาจารยแ์นะแนว

จงึเขา้มาแบ่งเบาความรบัผดิชอบและช่วยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีนใหศ้กึษาหาความรู ้และใช้

ชวีติใหม้คีุณภาพทีด่ขี ึน้ สาเหตุประการอื่นๆทีโ่รงเรยีนควรจะจดัใหม้กีารแนะแนวในโรงเรยีนมี

ดงัน้ี 

1. การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทําให้

นักเรยีนมโีอกาสที่จะเขา้ร่วมการปกครองบา้นเมอืงไดอ้ย่างอสิระเสร ีแต่ในบางครัง้นักเรยีน

อาจถูกชกัจูงไปร่วมกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรอืเพื่อผลประโยชน์

เฉพาะกลุ่ม ไดแ้ก่ การเดนิขบวนขบัไล่ผูท้ีพ่รรคพวกไมช่อบ การสไตรท์ เป็นตน้ การแนะแนว

จงึมบีทบาทในการช่วยเหลอืใหน้กัเรยีนมคีวามคดิความเขา้ใจ มกีารแสดงสทิธแิละรบัผดิชอบ

ในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงทีด่ ี

2. การรบัเอาวฒันธรรมของต่างประเทศ เขา้มามบีทบาทในชวีติมากขึน้ ทําให้

เกดิปญัหาทางพฤตกิรรมต่างๆ เชน่ การแกแ้คน้แบบยกพวกตกีนั แกง็รถซิง่ การมัว่สุมโดยใช้

ยาเสพตดิ การทาํแทง้ การใชค้าํผดิเพีย้น (ไดแ้ก่ “ชมิ”ิ แทนคาํวา่ “ใชไ่หม” เป็นตน้) 

3. ระบบการศึกษาท่ีเปิดกว้าง จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบั  

ที ่10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ระบุวตัถุประสงคใ์หส้ถาบนัการศกึษา “...สร้างโอกาสการเรียนรู้คู่

คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเน่ือง...” ดงันัน้หลกัสูตรของแต่ละโรงเรยีนจงึเปิดวชิาเลอืก

มากมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ แต่เน่ืองจากสังคมและ

เทคโนโลยมีกีารเปลี่ยนแปลงรวดเรว็ ทําใหพ้่อแม่หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งอาจจะทําหน้าที่แนะนํา

ลูกหลานตนเองไมไ่ด ้หรอืไดบ้า้ง ส่วนอาจารยท์างกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ม็ุง่เน้นพฒันาในกลุ่ม

สาระการเรยีนรูท้ีท่่านรบัผดิชอบเป็นหลกั ทําใหน้ักเรยีนเลือกเรียนในสาขาทีต่นเองไม่ถนัด

หรอืเลอืกเรยีนตามกลุ่มเพือ่น ผลทีต่ามมาคอื การวา่งงานของบณัฑติเพิม่มากขึน้ หน่วยงานที่

ต้องการบุคลากรกไ็ดบ้ณัฑติที่จบมาไม่ตรงกบัตําแหน่งงานนัน้ๆ จงึมคีวามจําเป็นทีอ่าจารย์

แนะแนวซึง่มบีทบาทหน้าทีห่ลกัในการสง่เสรมิ แกไ้ข หรอืป้องกนัพฒันาการของนกัเรยีน ควร
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มโีอกาสดาํเนินการแนะแนวอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยไดร้บัความรว่มมอืจากนกัเรยีน ผูบ้รหิาร 

บุคลากรในโรงเรยีน พอ่แมห่รอืผูป้กครอง และหน่วยงานต่างๆในสงัคม ทัง้ภาครฐั และเอกชน 

ผลตามมาคอืการมทีรพัยากรบุคคลทีม่คีุณภาพและสามารถสนับสนุนความเจรญิกา้วหน้าของ

บา้นเมอืงมากขึน้ รวมทัง้อาจลดปญัหาต่างๆ ไดแ้ก่ ความยากจน อาชญากรรม การทะเลาะ

ววิาท ปญัหาการตดัสนิใจเลอืกศกึษาต่อ และ/หรอืการประกอบอาชพี ปญัหาการเตรยีมตวัและ

สอบคดัเลอืกเขา้มหาวทิยาลยั (โดยเฉพาะการสอบคดัเลอืกดว้ยแบบทดสอบ GAT และ PAT) 

4. สงัคมยุคโลกาภิวฒัน์ วยัรุ่นหรอืนักเรยีนมกีารปรบัตวัเขา้กบัสงัคมในโลก ซึง่ไร้

พรมแดน ยอ่มสรา้งความสบัสนในการปรบัตวัอยา่งมาก เพราะเหตุการณ์ต่างๆมคีวามซบัซอ้น

หลากหลาย ยากแก่การตดัสนิใจในด้านการแสดงพฤติกรรมที่พงึประสงค์ต่อบุคคลที่ติดต่อ

โดยตรง หรอืผ่านทางเครอืขา่ยสงัคมจากเครื่องมอืสื่อสารทีท่นัสมยั (ไดแ้ก่ Internet “Chat”, 

“Face book” เป็นตน้ วยัรุ่นจงึเกดิปญัหาต่างๆทีบ่รรพบุรุษรุ่นก่อนๆ ไม่เคยมปีระสบการณ์

จากการใชช้วีติส่วนใหญ่อยู่ในโลกเสมือนจริง (ในจอคอมพวิเตอร)์ จนกลายเป็นปญัหาติด

เกมสห์รอืใชโ้ทรศพัท์มอืถอื โดยไม่สนใจคนรอบขา้ง  (พฒันาการทางสงัคมมน้ีอยหรอืไม่ม)ี 

การหลอกลวง ความเจบ็ปว่ยทางตาหรอืกระดกูสนัหลงั เป็นตน้ 

5. สภาพเศรษฐกิจ วยัรุ่นในยุคปจัจุบนัมรีายไดเ้พิม่มากขึน้ แต่ชวีติความเป็นอยู่ที่

สะดวกสบาย และลทัธิ “วตัถุนิยม” มสี่วนสนับสนุนให้วยัรุ่นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินฐานะทาง

เศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิของตนเอง หรอืสรา้งปญัหาในการดาํรงชวีติมากขึน้ ไดแ้ก่ การเป็นหน้ีบตัร

เครดติ การซือ้สนิคา้ในระบบเงนิเผอ่น การพนนัOnline เพือ่รวยทางลดั 

6. ตลาดแรงงาน ในยุคน้ีมกีารแข่งขนัสูงมาก มผีูต้กงานจํานวนมากถงึ 1 ล้าน       

5 แสนคน  (ในปี พ.ศ. 2552) หน่วยงานจงึมโีอกาสคดัเลอืกคนเขา้ทาํงาน ตามความตอ้งการ

ของหน่วยงานซึง่สว่นใหญ่จะตอ้งการคนทีม่คีวามซื่อสตัย ์มคีวามรูค้วามสามารถและทกัษะใน

การทํางาน การสื่อสาร รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั ไดแ้ก่ การใชค้อมพวิเตอร ์การใช้

ภาษาต่างประเทศ การมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีบุคคลทีม่บุีคลกิภาพด ีและบุคคลทีส่ามารถเขา้ใจ

ตนเองและผูอ้ื่นได ้ประการสําคญัคอืสามารถทํางานเป็นทมี ดงันัน้บุคคลยุคน้ีจงึต้องมคีวาม

รบัผดิชอบต่อตนเอง และบทบาทหน้าทีอ่ยา่งเหมาะสม รูจ้กักาลเทศะ และมน้ํีาใจต่อผูอ้ื่นดว้ย 
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ประเภทของการแนะแนว 

 

สภาพสงัคมทีเ่ปิดโอกาสใหบุ้คคลไดพ้ฒันาศกัยภาพของแต่ละคนอยา่งเท่าเทยีมกนัใน

ระบบประชาธปิไตย น่าจะนํามาซึง่ความสงบสุขของประชาชนและบา้นเมอืง แต่ในสภาพเป็น

จรงิกลบัเกดิอุปสรรคมากขึน้ อาทเิช่น นักเรยีนที่รบัทุน “กยศ” (กองทุนกู้ยมืเพื่อการศกึษา) 

เมื่อสําเรจ็การศกึษาขัน้สงูแต่หางานทําไม่ไดจ้งึกลายเป็นลูกหน้ี และอาจถูกจบั ปรบั หรอืตดิ

คุก (ในบางกรณีที่ผูร้บัทุนไม่ตดิตามข่าวสารว่าสามารถประนอมหน้ีได)้ หรอืการประกอบ

อาชพีอสิระเกี่ยวกบัสนิคา้ทีจ่ดลขิสทิธิเ์พื่อเพิม่รายไดใ้หต้นเอง และ/หรอืครอบครวั (แต่ขาด

ความรูด้้านกฎหมาย) ทําใหบุ้คคลนัน้ถูกขงัคุกแทนค่าปรบั (ไดแ้ก่ การขายแผ่นซดีเีก่าของ

ตนเอง หรอืรวบรวมมาจากกองขยะ) การเขา้รบัการฝึกอบรมพเิศษทําใหบุ้คคลสามารถสรา้ง

รายไดเ้พิม่ขึน้ใหแ้ก่ตนเอง แต่อาจจะเป็นบ่อนทําลายประเทศชาตโิดยไม่เจตนา (ไดแ้ก่ การ

เป็นทหารรบัจา้งซึง่ไดร้บัการฝึกการสูร้บ และใชอ้าวุธสงคราม การขายสนิคา้ทีม่อีนัตรายแบบ

ขายตรงซึง่พนักงานมศีลิปะในการชกัจูงใหบุ้คคลหลงเชื่อ และซื้อสนิคา้นัน้ เป็นตน้) จากการ

รวบรวมปญัหาและวถิีชวีิตของบุคคล ในยุคน้ี ย่อมเป็นพยานหลกัฐานที่แสดงให้เห็น

ความสาํคญัของการจดัแนะแนวมากยิง่ขึน้ 

 ดงันัน้การแนะแนวในโรงเรยีนมธัยมศกึษาจงึต้องมกีารดําเนินการอย่างมหีลกัเกณฑ์

และขัน้ตอน เพือ่ชว่ยใหน้กัเรยีน มบุีคลกิภาพทีส่มบูรณ์สอดคลอ้งกบัจุดมุง่หมายของหลกัสตูร 

คอื มุง่ใหน้กัเรยีน “รู้จกัคิดเป็น ทาํเป็น แก้ปัญหาเป็น” และ “เก่ง ดี มีสขุ”  

 การแนะแนวไดจ้ดัแบ่งประเภทของการแนะแนวเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. การแนะแนวการศกึษา (Educational guidance) 

2. การแนะแนวอาชพี (Vocational guidance) 

3. การแนะแนวการปรบัตวัหรอืสว่นตวั – สงัคม (Personal and social guidance) 

1) การแนะแนวการศึกษา หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคล ในการเลือก

การศกึษาใหเ้หมาะสมตามความสามารถ ความถนดั และความแตกต่างระหว่างบุคคล (ไดแ้ก่ 

บุคลกิภาพ สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม) เพือ่จะพฒันาบุคคลไดเ้ตม็ที ่ดงัน้ี 

 - รูจ้กัโลกทางการศกึษา 

 - รูจ้กัศกึษาคน้ควา้วชิาการต่างๆ 
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 - รูจ้กัวธิเีรยีนทีด่ ี

 - รูจ้กัวธิจีดบนัทกึ รูจ้กัศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ 

 -  รูจ้กัเขยีนรายงาน 

 - รูจ้กัวธิใีชห้อ้งสมดุ หรอืเครือ่งมอืในการสบืคน้ทีท่นัสมยั  

  (คอมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื) 

 -  รูจ้กัเลอืกวชิาเรยีน หรอืโปรแกรมการเรยีน 

 -  รูจ้กัวางแผนชวีติดา้นการศกึษาในปจัจุบนั และอนาคต 

 -  รูจ้กัการแกป้ญัหาทีเ่กีย่วกบัการเรยีน 

2) การแนะแนวอาชีพ หมายถงึ กระบวนการทีช่่วยเหลอืบุคคลใหม้กีารเลอืกอาชพี 

และมพีฒันาการทางอาชพีทีเ่หมาะสมและถูกตอ้ง ดงัน้ี 

 - รูจ้กัโลกของงานอาชพี (สถานที ่โอกาส ความกา้วหน้า และคุณสมบตัทิีจ่าํเป็น

ในการประกอบอาชพี) 

 -   รูจ้กัเลอืกอาชพีไดเ้หมาะสมกบัความสามารถของตน 

 -   รูจ้กัตดัสนิใจเลอืกอาชพีอยา่งฉลาด 

 -   รูจ้กัเตรยีมตวัเพือ่ประกอบอาชพี 

 -   รูจ้กัปรบัตวัไดด้ ีและแสวงหาความเจรญิกา้วหน้าในการประกอบอาชพีของ

ตนเองอยา่งซื่อสตัยส์จุรติ 

 -   มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาในอาชพีของตน 

3) การแนะแนวส่วนตวัและสงัคม (หรอืการปรบัตวั) หมายถึง กระบวนการที่

ชว่ยเหลอืบุคคลแต่ละคน ใหม้พีฒันาการทางดา้นสว่นตวั และมคีวามสขุในชวีติ โดยมจีติสาํนึก

ต่อประโยชน์ของสว่นรวมหรอืประเทศชาตมิากกวา่สว่นตวั ดงัน้ี 

 -   มคีวามเจรญิทัง้กาย และจติใจ 

 -   มคีวามฉลาดทางอารมณ์ (EQ = Emotional Quotient) 

 -   สามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมและสิง่แวดลอ้มไดด้ ี

 -   มคีวามสามารถในการเป็นผูนํ้า และผูต้ามทีด่ ี

 -   มบุีคลกิภาพทีด่ ี

 -   มสีขุภาพอนามยัทีส่มบรูณ์ และแขง็แรง 
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 -   มคีุณธรรม และความประพฤตทิีพ่งึประสงค ์

 -   รูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

 

รปูแบบของการแนะแนว 

 

 การดําเนินการแนะแนวในโรงเรยีน / สถานศกึษาทัง้ 3 ประเภท จะจดัอยู่ในรูปของ

บรกิารแนะแนว 5 บรกิาร คอื 

1. บรกิารสาํรวจเป็นรายบุคคล (Individual Inventory Service) 

2. บรกิารสนเทศ (Information Service) 

3. บรกิารใหก้ารปรกึษา (Counseling Service) 

4. บรกิารจดัวางตวับุคคล (Placement Service) 

5. บรกิารตดิตามผล (Follow-up Service) 

 

1. บริการสาํรวจเป็นรายบุคคล มพีื้นฐานมาจากความเชื่อที่ว่า “บุคคลแต่ละคน

ย่อมมีลักษณะที่เหมือนกัน และแตกต่างกัน” บริการน้ีจึงจัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล และ

รายละเอยีดเกีย่วกบันกัเรยีน เพือ่ช่วยใหน้กัเรยีนรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง รวมทัง้นําขอ้มลูเหล่าน้ี

ไปใช้ประกอบการพจิารณาและจดับรกิารอื่นๆต่อไป ขัน้ตอนในการจดับรกิารน้ีกระทําโดย

วิธีการ รวบรวมข้อมูล การบนัทึก (ลงในแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษ และ/หรือโปรแกรม

สาํเรจ็รปูทีเ่ป็นโปรแกรมดา้นการจดัการฐานขอ้มลูในคอมพวิเตอร)์ การแปลความหมายของ

ข้อมลู และการนําข้อมลูไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อมลูของนักเรียนท่ีจาํเป็นต้องทราบ มดีงัน้ี 

  -   ประวตัสิว่นตวั และภมูหิลงัของครอบครวั 

  -   ประวตักิารเรยีน 

  -   ขอ้มลูเกีย่วกบัสขุภาพ 

  -   ขอ้มลูเกีย่วกบัแนวทางการศกึษา และอาชพี 

  -   ขอ้มลูเกีย่วกบัพฒันาการ บุคลกิภาพ ความถนดั 
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  เทคนิคทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูม ี2 ประเภท คอื 

  1.1   เทคนิคท่ีไม่ใช่แบบทดสอบ (Non - Testing) วธิกีารน้ีถูกสรา้งขึน้มาอยา่ง 

ไมเ่ป็นมาตรฐาน และมลีกัษณะเป็นอตันยั แต่ทาํใหเ้ราเหน็รปูแบบการพฒันาชวีติของนกัเรยีน

ไดห้ลายดา้น และสะดวกในการนําไปใช ้เทคนิคทีไ่มใ่ชแ้บบทดสอบประกอบดว้ย 

 -   การสงัเกต (Observation) 

 -   ระเบยีนสะสม (Cumulative record) 

 -   ระเบยีนพฤตกิารณ์ (Anecdotal record) 

 -   มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 

 -   การสมัภาษณ์ (Interview) 

 -   สงัคมมติ ิ(Socio metry) 

 -   ใครเอย่ (Guess who) 

 -   แบบสอบถาม (Questionaire) 

 -   อตัชวีประวตั ิ(Auto biography) 

 -   บนัทกึประจาํวนั (Diary) 

 -   ระเบยีนสะสม (Cumulative record) 

 -   ผลงานอื่นๆของนกัเรยีน (Reports) 

 -   การศกึษารายกรณ ี(Case Study) 

 1.2   เทคนิคท่ีใช้แบบทดสอบ (Testing) วธิกีารน้ีถูกสรา้งขึน้โดยผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านนัน้ๆโดยตรง จึงมกีารดําเนินการทดสอบอย่างเป็นทางการโดยอาจารย์แนะแนว เพื่อ

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะมคีวามเชื่อถอืและเทีย่งตรง แบบทดสอบทีด่จีะตอ้งมบีรรทดัฐาน (Norm) สาํหรบั

บุคคลกลุ่มต่างๆ เพื่อทราบถึงสมรรถภาพ ความสนใจ ความสามารถทางสติปญัญา และ

บุคลกิภาพ เทคนิคทีใ่ชแ้บบทดสอบมดีงัน้ี 

 -   แบบทดสอบความถนดัทางการเรยีน 

 -   แบบสาํรวจความสนใจในอาชพี 

 -   แบบทดสอบสตปิญัญา (WISC, WAIS) เป็นตน้ 

 

 



 24 PC 422 

2. บริการสนเทศ เป็นบรกิารจดัหา รวบรวม และเสนอขอ้มูลด้านต่างๆ ทัง้เป็น

รายบุคคล และเป็นกลุ่ม เพื่อกระตุน้ใหน้ักเรยีนเกดิแรงจูงใจในการวางแผนดําเนินชวีติ มเีจตคต ิ 

ทีด่ต่ีออาชพีทีสุ่จรติทุกสาขา และช่วยในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการศกึษา การประกอบอาชพี 

และการปรบัปรุงพฤตกิรรมของตนเองและสงัคมอย่างฉลาด และแหล่งบรกิารอื่นๆไดถู้กต้อง

เหมาะสม 

  ประเภทของข้อสนเทศ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

  2.1 ข้อสนเทศทางการศึกษา (Educational Information) เป็นการจดัหา รวบรวม 

และเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัการศกึษาทัง้ในปจัจุบนั และอนาคต เพือ่กระตุน้ความสนใจใหน้กัเรยีน

เกิดการเรยีนรู้ในเรื่องการศึกษาที่กําลงัศกึษาอยู่ในโรงเรยีน และระบบการศกึษาภายนอก

โรงเรียนซึ่งนักเรียนจะต้องตัดสินใจในการศึกษาต่อ ตัวอย่างข้อสนเทศทางการศึกษามี

ดงัต่อไปน้ี 

 - ระเบยีบวนิยัในโรงเรยีน 

 -  หลกัสตูรและการวดัผล 

 - กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร 

 -    บริการต่างๆในโรงเรียน เช่น ศูนย์แนะแนว ห้องสมุด ศูนย์บริการ

สนเทศหรอืหอ้งคอมพวิเตอร ์

 -  โลกกวา้งทางการศกึษา เช่น แนวทางการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อใน

สถาบนัต่างๆ 

  -    คา่ใชจ้า่ยในการศกึษา และทุนการศกึษา 

  -    วธิกีารศกึษาเล่าเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 -    วธิดีาํเนินชวีติในโรงเรยีน 

  2.2   ข้อสนเทศทางอาชีพ (Occupational Information) เป็นการจดัหา รวบรวม 

และเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัโลกของงาน เพื่อช่วยใหน้ักเรยีนแต่ละคนสํารวจ และจํากดัขอบเขต

อาชพีทีต่นเองสนใจ และมคีวามถนดั ใหใ้กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด โดยมรีายละเอยีด

ขอ้มลูเกีย่วกบัอาชพีดงัน้ี 

 -    หน้าทีแ่ละลกัษณะของการทาํงาน 
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 -   ความตอ้งการของตลาดแรงงาน (จากกรมจดัหางาน และหน่วยงานทีเ่รา 

สนใจ) 

  -  แหล่งขอ้มลูสาํหรบัการศกึษาเรือ่งอาชพี 

  -    การเตรยีมตวัเพือ่ประกอบอาชพี 

  -    วิธีการเข้าสู่โลกของงาน (การเตรียมตัวเข้าสู่โลกของงาน การสอบ

ขอ้เขยีน หรอืการสอบสมัภาษณ์) 

  -    ความกา้วหน้าและสวสัดกิารในอาชพี 

  -    วธิกีารประกอบอาชพีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2.3   ข้อสนเทศด้านส่วนตวัและสงัคม (Personal – Social Information) เป็น

การจดัหา รวบรวม และเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัการดํารงชวีติอยู่ในสงัคม เพื่อให้นักเรยีนเกิด

ความเขา้ใจในตนเอง ปรบัปรุงและส่งเสรมิพฒันาการตนเองอย่างมปีระสทิธภิาพ ขอ้สนเทศ

ดา้นสว่นตวัและสงัคมมดีงัน้ี 

 -  วธิกีารสาํรวจและประเมนิตนเอง 

 -  วธิกีารสรา้งมนุษยส์มัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่น 

 -   การเขา้ใจพฤตกิรรม บุคลกิภาพและลกัษณะของตนเอง และผูอ้ื่น 

 -    วธิกีารคบเพือ่น 

 -    ความรูใ้นเรือ่งเพศศกึษา และชวีติสมรส 

 -   ความรูเ้กีย่วกบัคุณธรรม วฒันธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณ ี

 -    การใชช้วีติในสงัคมและการวางแผนในการดาํเนินชวีติ (ไดแ้ก่ การรูจ้กั

ใชจ้า่ยเงนิ การใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์แก่ตนเอง และผูอ้ื่น) 

  รูปแบบของการนําเสนอข้อสนเทศเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม มีทัง้

ขอ้สนเทศภายใน – ภายนอกโรงเรยีน มดีงัน้ี 

 -    การจดักจิกรรมโฮมรมู 

 -    การปฐมนิเทศ 

 -    การจดังานวนัอาชพี 

 -    การจดัวนัศกึษาต่อ 

 -    ทศันศกึษา 
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 -  การจดักิจกรรมในวิชาแนะแนว 

 -   การจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ได้แก่ เสียงตามสาย การบรรยายของ

วทิยากร การโตว้าท ี วนัคนืสูเ่หยา้ 

 -    การแนะแนวหมู ่

 -    การจดัป้ายนิเทศ (Bulletin Board) 

 -    มมุสนเทศ 

3. บริการให้การปรึกษา (Counseling) เป็นคาํทีไ่ดม้าจากภาษาลาตนิวา่ “ Consilium  

แปลวา่ การจบั หรอืการถอืรว่มกนั” 

  บริการให้การปรึกษา หมายถึง กระบวนการสมัพนัธภาพต่อกนัทางวิชาชีพ 

ระหว่างผู้ให้การปรึกษากบัผูข้อรบัการปรกึษา เพ่ือให้ผู้รบัการปรึกษา เข้าใจตนเองและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างถกูต้อง ตลอดจนสามารถนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ป้องกนัปัญหา 

และวางโครงการในปัจจบุนัและอนาคตเก่ียวกบัการศึกษา อาชีพ และส่วนตวั - สงัคม 

  บรกิารให้การปรกึษา จึงเป็นหวัใจของการแนะแนว เน่ืองจากเป็นบริการที่ให้

ความช่วยเหลอืแก่นักเรยีนทีม่ปีญัหาโดยตรง ทัง้เป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่ม ผูใ้หก้ารปรกึษา 

(Counselor) จงึตอ้งไดร้บัการศกึษาทัง้ภาคทฤษฎ ีและฝึกทกัษะในการใหก้ารปรกึษา 

4. บริการจดัวางตวับุคคล เป็นบรกิารทีช่่วยใหน้ักเรยีนรบัรูเ้กี่ยวกบัตนเองทางดา้น

ความสนใจ และความถนัด สามารถวางแผนชวีติและดําเนินการตามโครงการที่นักเรยีนได้

ตดัสนิใจเกีย่วกบัการศกึษาและอาชพี โดยไดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากรภายในและภายนอก

โรงเรยีน 

  ประเภทของบริการจดัวางตวับคุคล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

  4.1   บริการจดัวางตวับุคคลภายในโรงเรียน ประกอบดว้ย การช่วยเหลอืให้

นักเรยีนรูจ้กัหลกัสตูร วชิาเรยีนต่างๆในหลกัสูตร กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร ชัน้เรยีนพเิศษ การ

ใหทุ้นการศกึษา หรอืกลุ่มพเิศษ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  4.2   บริการจดัวางตวับคุคลภายนอกโรงเรียน ประกอบดว้ย การชว่ยเหลอืให้

นักเรยีนที่สําเรจ็การศึกษาหรอืออกจากโรงเรยีนกลางคนัได้มงีานทํา การให้นักเรยีนได้รบั

ขอ้มลูและประสบการณ์เกีย่วกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ในรปูแบบของการทศันศกึษา 
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สถานทีท่ํางานหรอืสถานศกึษาต่อในขัน้ทีส่งูขึน้ การสอนซ่อมเสรมิความรูเ้พิม่เตมิใหแ้ก่ศษิย์

เก่า ทาํใหล้ดปญัหาการวา่งงาน และนกัเรยีนประสบความสาํเรจ็ในชวีติมากขึน้ 

5. บริการติดตามผล เป็นบรกิารที่จดัขึ้นเพื่อติดตามผลของการบรกิารแนะแนว 

และการบรหิารจดัการในโรงเรยีน ว่าได้รบัความสําเรจ็หรอืไม่ มากหรอืน้อยเพยีงใด โดย

วธิกีารต่างๆ เช่น การรวบรวมปญัหาที่นักเรยีนประสบ การประเมนิผลการบรกิารแนะแนว 

และบรกิารต่างๆที่โรงเรยีนจดัใหแ้ก่นักเรยีน การตรวจสอบความพรอ้มของศษิยเ์ก่าทีส่ําเรจ็

ตามหลกัสูตรแล้วในการศกึษาต่อหรอืประกอบอาชพี รวมทัง้สรา้งความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่าง

โรงเรยีน นกัเรยีน และชุมชน อาจารยแ์นะแนวสว่นใหญ่นิยมตดิตามผลศษิยเ์ก่าเป็นช่วงเวลา 

3 ปี หรอื 5 ปี ต่อครัง้ ส่วนนกัเรยีนปจัจุบนัมกีารตดิตามผลภายหลงัการใหก้ารปรกึษาแต่ละ

ครัง้ หรอืเมือ่ดาํเนินการกจิกรรมพเิศษในแต่ละโครงการ 

 วิธีการติดตามผล มดีงัน้ี 

 -  การสมัภาษณ์นกัเรยีน นายจา้ง หรอืผูป้กครอง 

 -  การสงัเกต (นิยมใชก้บัศษิยร์ุน่ปจัจุบนั) 

 - การประชุมศษิยเ์ก่า 

 -   การใชแ้บบสอบถาม 

 -   การโทรศพัท ์หรอืวธิกีารตดิต่อตามเทคโนโลยเีกดิขึน้ใหม ่(ไดแ้ก่ E-mail) 
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     2.  บริการสนเทศ 

     (นักเรียนรู้จกัข้อมลู 

     ท่ีจะเลือก) 

 

 

     1.  บริการสาํรวจนักเรียน           3.  บริการให้การปรึกษา             5.  บริการติดตามผล 

      เป็นรายบุคคล การรู้จกั           (นักเรียนตดัสินใจเลือก             (นักเรียนประสบความ 

      นักเรียน                          ด้วยตนเอง)   สาํเรจ็มากหรือน้อย) 

 

 

               4.  บริการจดัวางตวับคุคล 

                 (นักเรียนได้รบัการฝึกฝน 

                 และประสบการณ์) 

 

 

 

 

 

                     นักแนะแนว       นั ก เ รี ย น   

           

                                           ผูบ้ริหาร 

            ครแูละบคุลากรต่างๆ 

 

รปูท่ี 3.1 แผนผงัสรปุการจดับริการแนะแนวในโรงเรียน 
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สรปุ 

 การแนะแนวเป็นกระบวนการทีอ่าจารยแ์นะแนวช่วยเหลอืนักเรยีนแต่ละคนใหเ้ขา้ใจ

ตนเองและโลกทีเ่ขาอาศยัอยู่ ตลอดจนจดัสภาพการเรยีนรูใ้หส้่งเสรมิพฒันาการของนักเรยีน

ในดา้นการศกึษา อาชพี และการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมไดอ้ย่างฉลาด และเตม็ตามศกัยภาพ

ของแต่ละบุคคล 

 ปรชัญาการแนะแนว ทีอ่าจารยแ์นะแนวยดึถอื ม ี6 ประการ คอื  

1. บุคคลมคีวามแตกต่างกนั 

2. บุคคลมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

3. พฤตกิรรมทุกอยา่งของบุคคลยอ่มมสีาเหตุ 

4. บุคคลเป็นสิง่ทีม่คีา่ และมศีกัยภาพประจาํตวั 

5. บุคคลยอ่มมปีญัหา  

6. บุคคลเป็นทรพัยากรทีม่คีา่สงู 

 หลกัการแนะแนวทีอ่าจารยจ์ะดาํเนินการแนะแนวใหม้ปีระสทิธภิาพ ม ี9 ลกัษณะ คอื 

1. การพฒันาบุคคลอยา่งมรีะบบ 

2. เน้นความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

3. การแนะแนวจะประสบความสําเร็จได้ต้องอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย

ความสมคัรใจ 

4. การแนะแนวเป็นกระบวนการต่อเน่ือง 

5. มนุษยม์คีวามสามารถในการพฒันาตนเอง 

6. เน้นการป้องกนัปญัหา แกไ้ขปญัหา และการสง่เสรมิพฒันาการของนกัเรยีน 

7. อาจารย์แนะแนวต้องได้รบัการฝึกอบรมทางด้านการแนะแนว และการให้การ

ปรกึษามาโดยตรง 

8. การช่วยใหน้ักเรยีนนําตนเอง เขา้ใจตนเอง และรบัผดิชอบตนเอง ทัง้ในปจัจุบนั

และอนาคต 

9. ถา้นกัเรยีนพฒันาถงึขดีสงูสดุ ยอ่มทาํใหส้งัคมเจรญิกา้วหน้าควบคูก่นัไป 
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 ความสาํคญัของการแนะแนว เกดิจากปจัจยั ดงัน้ีคอื 

1. การปกครองระบอบประชาธปิไตย 

2. การรบัเอาวฒันธรรมต่างประเทศ 

3. ระบบการศกึษา 

4. สงัคมยคุโลกาภวิฒัน์ 

5. สภาพเศรษฐกจิ 

6. ตลาดแรงงาน  

 ประเภทของการแนะแนวม ี3 ประเภท คอื 

1. การแนะแนวการศกึษา  

2. การแนะแนวอาชพี 

3. การแนะแนวการปรบัตวั 

 รปูแบบของการบรกิารแนะแนวม ี5 บรกิาร คอื 

1. บรกิารสาํรวจเป็นรายบุคคล 

2. บรกิารสนเทศ 

3. บรกิารใหก้ารปรกึษา 

4. บรกิารจดัวางตวับุคคล 

5. บรกิารตดิตามผล 

 

คาํถามท้ายบท 

 

1. การแนะแนวคอือะไร มบีรกิารอะไรบา้ง 

2. จงอธบิายหลกัการแนะแนวมา 4 ขอ้ โดยยกตวัอยา่งประกอบดว้ย 

3. เพราะเหตุใดโรงเรยีนจงึควรจดับรกิารแนะแนวขึน้ 

4. จงอธบิายและยกตวัอยา่งเทคนิคทีไ่มใ่ช่แบบทดสอบ (Non - testing) เพื่อทาํให้

เขา้ใจผูอ้ื่นมา 3 วธิ ี

5. วธิกีารตดิตามประเมนิผลบรกิารแนะแนวกระทาํไดโ้ดยวธิใีด 
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