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คู่มือปฏิบตัิงาน

ของ นางสาวมุกมณีย์  ภูวงค์

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 



ค ำน ำ 
จากสถานการณ์ปัจจุบัน นักเรียนบางส่วนประสบปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ใกล้ชิด ปัญหา

การเสพติดสารและเสพติดพฤติกรรม ปัญหาครอบครัวของนักเรียน ปัญหาสังคม ชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดนักเรียน
และอ่ืน ๆ และปัญหาความรุนแรงของพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง รังแกกัน (Bully) นักเรียนมีพฤติกรรมใช้ความ
รุนแรงเลียนแบบต่อ ๆ กันมา และนักเรียนเลียนแบบจาก Social Media ที่เรียกว่า Cyber Bully เป็นการ
ระราน กลั่นแกล้ง ให้ร้าย การด่าว่า การข่มแหง หรือการรังแกผู้อ่ืนทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram และ Line  

ปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการป้องกัน 
ดูแล คุ้มครอง เยียวยา และแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน ด้วยเหตุนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงก าหนดให้ทุกเขตพ้ืนที่มีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีทักษะในการแปลผลเครื่องมือจิตวิทยาการศึกษา ให้ค าปรึกษานักเรียนรายบุคคล ปรึกษา
ปัญหาที่ซับซ้อน รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครองได้ โดยมีบทบาทส าคัญ ดังนี้ (๑) 
ประเมินเพื่อวินิจฉัยทางจิตวิทยาการศึกษา (๒) ให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยา (๓) ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี หรือ
กลุ่ม (๔) เป็นที่ปรึกษาให้กับครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารในโรงเรียน (๕) ประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา (๖) 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนักเรียนและจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 

มุกมณีย์  ภูวงค์  
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรธีรรมราช 
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สำรบัญ 
หน้ำ

ลักษณะนักเรียนที่เสี่ยงต่อการมีปัญหาและนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต ๑ 

ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒ 

การคัดกรองสุขภาพจิต ๖ 

เครื่องมือการคัดกรอง ๗ 

พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ๘ 

การให้ค าปรึกษา ๒๔ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานด้านสุขภาพจิตโรงเรียน ๓๖ 

บรรณานุกรม ๓๗ 
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ลักษณะนักเรียนที่เสี่ยงตอ่กำรมีปัญหำและนักเรียนที่มีปัญหำสุขภำพจิต 

สำเหตุของกำรเสี่ยงต่อกำรมีปัญหำสุขภำพจิต 

1. จากตัวเด็ก

1.1 กรรมพันธุ์ เด็กบางรายที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์จิตใจ อาจมีสาเหตุจากความผิดปกติที่ถ่ายทอดได้
ทางพันธุกรรม เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ในเด็กท่ีเป็นโรคลมชัก 

1.2 เชาวน์ปัญญา ระดับเซาว์ปัญญาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของเด็ก เด็กท่ีมี
ปัญหาสุขภาพจิตมีทั้งเด็กเชาวน์ปัญญาต่ าและเด็กฉลาด 

1.3 สุขภาพร่างกาย เด็กท่ีเจ็บป่วยบ่อย เจ็บป่วยเรื้อรัง มีความพิการเป็นสาเหตุของความเครียดและความ
ขัดแย้งทางใจ รวมไปถึงปัญหาทางบุคลิกภาพ และกลไกการปรับตัวทางสังคมที่ไม่เหมาะสม 

1.4 ลักษณะบุคลิกภาพของตัวเด็กเอง เช่น เด็กที่มีลักษณะเก็บตัวแยกตัวแสดงออก 

ด้านอารมณ์ไม่เหมาะสม ทักษะทางสังคมบกพร่อง 

2. จากสิ่งแวดล้อม

2.1 ภาวะของครอบครัว ครอบครัวไม่สมบูรณ์ พ่อแม่หย่าร้างกัน การเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว เด็ก
อาศัยอยู่กับคนอ่ืน เช่น พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ญาติพ่ีน้องรูปแบบของครอบครัวที่พ่อหรือแม่ ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือในบรรยากาศของครอบครัวไม่มีความสุข 

2.2 ฐานะทางครอบครัว เด็กที่เกิดในครอบครัวยากจนอาจได้รับความขัดแย้งทางใจในลักษณะของการขาดสิ่ง
สนับสนุน สิ่งยั่วยุทางสังคม เช่น ของเล่น เสื้อผ้าราคาแพง การถูกดูหมิ่นจากสังคม การขาดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ส่วนเด็กที่เกิดในครอบครัวที่มั่งค่ังได้รับการตามใจมากเกินไปก็อาจกลายเป็นมีปัญหาทางสุขภาพจิตได้ 
รวมทั้งเด็กท่ีมีฐานะทางครอบครัวเปลี่ยนแปลงกระทันหัน เช่น การล้มละลายเพราะเศรษฐกิจตกต่ า พ่อตกงาน 

2.3 การเลี้ยงดู อิทธิพลของการเลี้ยงดูที่ท าให้เด็กเกิดปัญหาเช่น การปกป้องเด็กมากเกินไป การเลี้ยงดูที่
ปฏิเสธไม่รับเด็กเป็นลูก การเลี้ยงดูอย่างปล่อยปละละเลยการตั้งความคาดหวังกับเด็กมากเกินไป พ่อแม่เป็น
ตัวอย่างที่ผิดหรือเลี้ยงดูโดยมีปฏิสัมพันธ์กันแบบคนโรคประสาท หรือโรคจิต ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี 

หรือการสื่อสารไม่เหมาะสม เป็นต้น 

2.4 สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น ภาวะกดดันจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ เช่น ชุมชนแอัต 
แหล่งที่มีอบายมุขและผลกระทบจากสื่อด่างๆ(ลักษณะพฤติกรรมและการแสดงออกท่ีบ่งบอกว่าเสี่ยงต่อการมี
ปัญหาสุขภาพจิต 

1. การแสดงออกทางพฤติกรรม

1.1 การแต่งกาย แต่งกายผิดระเบียบสกปรก มอมแมมไม่เอาใจใส่ตูแลตัวเอง 

ลักษณะนักเรียนที่เสี่ยงตอ่กำรมีปัญหำและนักเรียนที่มีปัญหำสุขภำพจิต 
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1.2 ลักษณะท่าทาง กระด้างก้าวร้าว ไม่มีสัมมาคารวะ ไม่สุภาพไม่ท าตามค าสั่ง ดื้อดึงเหม่อลอย เก็บ
ตัว เขื่องซีม 

1.3 การพูต - พูดก้าวร้าวไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม โต้เถียงเสียงดังเละอะโวยวาย พูดน้อย ไม่อยากพูด 
เงียบซึม 

1.4 การเรียน การเรียนตกต่ า ไม่สนใจการเรียน หนีเรียน มาโรงเรียนสายประจ า 

1.5 พฤติกรรมทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน มั่วสุมทางเพศกับเพ่ือนชายหญิง 

1.6 ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือเพ่ือนไม่ดี มีเพ่ือนน้อย 

1.7 อ่ืน ๆ เช่น พกอาวุธ หรือใช้สารเสพติด 

2. การแสดงออกด้วนอารมณ์ และความคิด 

2.1 อารมณ์รุนแรง โกรธง่ายฉุนเฉียว ไม่รู้จักระงับอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ 

2.2 วิตกกังวล เครียด ย้ าคิดย้ าท า 

2.3 ซึมเศร้าอ่อนไหวง่าย น้อยอกน้อยใจไม่มีเหตุผล 

 

ปัญหำสุขภำพจิตนักเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

 ปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้ 
- โรคบกพร่องทำงสติปัญญำ (Intellectual Disabilities : ID) 

ปัจจุบันใช้ค าว่า “บกพร่องทางสติปัญญา” แทน “ภาวะปัญญาอ่อน” โดยมีระดับสติปัญญา 
(IQ) ต่ ากว่า 70  ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน Developmental Period ซึ่งส่งผลให้เกิดความบกพร่อง มี
ข้อจ ากัดด้านสติปัญญาและความสามารถในการปรับตัว ใน 3 Domains หลัก คือ 

- The Conceptual domain (ความคิด) 
- The social domain (สังคม) 
- The practical domain (การกระท า) 

- โรคบกพร่องด้ำนกำรเรียนรู้ (Learning Disorder : LD) 
โรคบกพร่องด้านการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยการบกพร่องทางด้านการอ่าน การเขียน และ

ค านวณ ความบกพร่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิต สาเหตุของความบกพร่อง อาจเกิด
จาก การได้รับบาดเจ็บทางสมอง กรรมพันธุ์ และสิ่งแวดล้อม 

- โรคสมำธิสั้น (Attention Deficit Hyperactive Disorder : ADHD) 
โรคสมาธิสั้น คือ ความผิดปกติของสมองที่ท าให้เด็กมีความบกพร่องของสมาธิและ

ความสามารถในการควบคุมตัวเอง 

ปัญหำสุขภำพจิตนักเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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อาการส าคัญ 
1. อาการขาดสมาธิ คือการที่เด็กไมสามารถคงความสนใจหรือจดจอในกิจกรรมที่ท าอยู 

ได และถูกรบกวนจากสิ่งเราที่ไมส าคัญไดงาย จนไมสามารถท ากิจกรรมตางๆ ให้แล้วเสร็จตามเปาหมายไดตาม
ความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ อาการขาดสมาธินี้สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอกที่เด็กจะคง
ความสนใจตอกิจกรรมตางๆ ไดแคชวงเวลาสั้นๆ ไมสามารถใหความสนใจในรายละเอียดของกิจกรรมอย่าง
รอบคอบ  

2. อาการซน อยูไมนิ่ง คือการที่เด็กซน อยูไมนิ่งและมีการเคลื่อนไหวที่มากผิดปกติกว่าเด็ก
ในระดับพัฒนาการเดียวกัน เด็กจะไมสามารถควบคุมตนเองใหอยูนิ่งๆ ไดเปนเวลานานเพียงพอที่จะท า
กิจกรรมส่วนใหญใหแลวเสร็จ มักท ากิจกรรมตางๆ ดวยความเรงรีบ ขาดความระมัดระวังจนเกิดความเสียหาย
หรือไดรับบาดเจ็บบอยๆ พฤติกรรมที่บาน เด็กจะเดินหรือวิ่งไปมา กระโดด ปนปายโลดโผน สงเสียงดัง เกือบ
ตลอดเวลา ไมสามารถท ากิจกรรมที่ตองการความสงบรวมกับผูอ่ืนไดในขณะท ากิจกรรมตางๆ อยูก็จะมีการ
เคลื่อนไหว ขยับแขนขาตลอดเวลาพฤติกรรมในหองเรียน เด็กมักหยุกหยิก อยูไมนิ่ง เลนคนเดียว ลุกเดินหรือ
หันไปแกลงแหยเลน ชวนเพื่อนคุย จนรบกวนการเรียนของเพ่ือนในหอง  

3. อาการหุนหันพลันแลน คือการทีเ่ด็กจะตอบสนองตอสิ่งเราอยางทันทีทันใดโดยไมทัน 
ไดย้ั้งคิดหรือไตรตรองถึงผลที่ตามมาของพฤติกรรมตนเอง ไมไดไตรตรองถึงทางเลือกอื่นในการตอบสนองตอสิ่ง
เรานั้น อาการหุนหันพลันแลนจะแสดงออกดวยพฤติกรรมใจรอน พูดหรือกระท าสิ่งต่างๆ โดยไมทันยั้งคิด มักมี
พฤติกรรมรุนแรงทั้งในขณะที่เลนกับเพ่ือน และยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีอารมณโกรธ ควบคุมอารมณของ
ตนเองไมไดไมสามารถรออะไรไดนาน จะหงุดหงิดกระวนกระวายใจ มักพูดแทรกหรือตอบค าถามโดยที่ยังฟงผู
อ่ืนพูดไมจบ เป็นต้น 

ซึ่งอาการส าคัญเหล่านี้มักพบในสิ่งที่คุณครูมักจะเขียนในสมุดพก คือ ไม่ค่อยตั้งใจเรียน 
ขาดความรับผิดชอบ ขาดระเบียบวินัย ชอบคุยในห้องเรียน ขาดความรอบคอบ ท างานไม่เรียบร้อย วอกแวก
ง่าย ต้องคอยกระตุ้นบ่อย ๆ อยู่ไม่นิ่ง ชอบลุกเดินในห้องเรียน  

- โรคออทิสติก (Autism Spectrum Disorders: ASD)  
โรคออทิสติก เป็นความบกพร่องด้านพัฒนาการ เกิดจากภาวะการท างานที่ผิดปกติของสมอง 

ผู้ป่วยออทิสติกมักมีปัญหาในทักษะต่างๆ ดังนี้ 
1. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผู้ป่วยออทิสติกจะมีปัญหาด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง คล้ายกับอยู่
คนเดียวในโลก การเข้าสังคมของเด็กออทิสติกจะมีลักษณะ เช่น ไม่เล่นแบ่งปันของเล่นกับเด็กอ่ืน ไม่เข้าใจกฎ
กติกา และไม่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ เป็นต้น 
2. การสื่อสาร โดยผู้ป่วยออทิสติกมักไม่สามารถสื่อสารผ่านการพูด อ่าน เขียน หรือเข้าใจสิ่งที่ผู้อ่ืนสื่อสารได้ 
ไม่เข้าใจภาษากาย หรืออาจสามารถเข้าใจช้ากว่าผู้อื่นอย่างมาก 
3. ด้านพฤติกรรม ผู้ป่วยออทิสติกมักไม่สามารถท ากิจกรรมที่มีหลายขั้นตอนได้ โดยจะท ากิจกรรมเดิมซ้ าๆ มี
พฤติกรรมกระตุ้นตนเอง เช่น การโยกตัว โบกมือ เดาะลิ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการทานอาหาร
ซ้ าๆ 
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สิ่งที่คุณจะสังเกตเห็นได้ว่านักเรียนมีแนวโน้มมีอาการของโรคออทิสติก 
1. เด็กไม่สบตา มักมองอย่างไร้จุดหมาย หรือมองเฉพาะสิ่งที่สนใจเท่านั้น 
2. ไม่มีการสื่อสาร 
3. บอกความต้องการของตนเองไม่ได้ 

 ปัญหำด้ำนจิตใจ 
- ภำวะซึมเศร้ำ (Depression) อาการและการแสดงออกของภาวะซึมเศร้าในเด็ก 

1. ด้านอารมณ์ เด็กจะมีอารมณ์เศร้า หรือบางรายอาจมีอารมณ์หงุดหงิด ท้อแท้ เบื่อหน่าย เก็บตัว โดยอารมณ์
เศร้าอาจจะเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุ ไม่มีความสุขความเพลิดเพลินเมื่อท ากิจกรรมที่ชอบ รู้สึกผิด โทษตัวเอง 
รู้สึกไร้ค่า อยากฆ่าตัวตาย  
2. ด้านพฤติกรรม พฤติกรรมของเด็กจะเปลี่ยนไปที่พบบ่อย คือ หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย หรืออาจจะเฉื่อยชา 
ขาดสมาธิ ผลการเรียนตก ความจ าแย่ลง เกเร  
3. ด้านร่างกาย อาจมีอาการ ปวดหัว นอนไม่หลับ หลับๆตื่นๆ หรือตื่นเร็วกว่าปกติ ในขณะที่บางรายนอนทั้ง
วัน ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ไม่อยากกินอาหาร น้ าหนักลดลง หรือในขณะที่บางรายก็ทานอาหารมาก
เกินไป โดยจะตรวจไม่พบพยาธิสภาพทางกาย 

- ภำวะไม่ยอมไปโรงเรียน (School Refusal)  
ภาวะไม่ยอมไปโรงเรียนไม่เป็นการวินิจฉัยทางจิตเวชตามระบบ DSM-V แต่ถือว่าเป็นภาวะเร่งด่วนทางจิตเวช
เด็ก เนื่องจากการน าเด็กกลับสู่โรงเรียนจะยิ่งยากมากข้ึนเรื่อย  ตามระยะเวลาที่หยุดเรียน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผล
กระทบต่อเด็กและครอบครัวเป็นอย่างมากทั้งด้านการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  โดยมักจะมี
ลักษณะการด าเนินดังต่อไปนี้ 

1. มีปัญหาในการไปโรงเรียนจนส่งผลให้มีการขาดเรียนเป็นระยะเวลานาน 
2. มีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรง เมื่อจะต้องไปโรงเรียน เช่น หวาดกลัว 

หวาดระแวง อาละวาด ก้าวร้าว รวมถึงมีอาการทางกายที่ไม่สามารถอธิบายได้ เช่น ปวดหัว ปวดท้อง 
3. ในช่วงเวลาเรียนเด็กมักจะอยู่ที่บ้านกับผู้ปกครองและไม่ได้พยายามจะ

ปกปิดเรื่องการไม่ไปโรงเรียนจากการรับรู้ของผู้ปกครอง 
4. ไม่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม (antisocial behaviors) เช่น โกหก ลักขโมย 

รังแกข่มขู่ผู้อ่ืน ต่อมาลักษณะเหล่านี้ได้ถูกเรียกว่า เกณฑ์การวินิจฉัยของ  Berg (Berg’s criteria) ภาวะไม่
ยอมไปโรงเรียนมีลักษณะแตกต่างจากการหนีเรียน (truancy) ที่เด็กมักจะปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับจาก
ผู้ปกครอง ไม่ค่อยมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงถ้าต้องไปโรงเรียน ในช่วงเวลาเรียนเด็กมักจะอยู่ที่อ่ืนที่ไม่ใช่
บ้านและมักจะมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 

 ปัญหำด้ำนพฤติกรรม 
- ติดเกม (Game Addiction , Game Disorder) 

   อาการติดเกมไม่ว่าเป็นรูปแบบดิจิทัลหรือวิดีโอเกม โดยมีพฤติกรรมการเล่นเกม
ต่อเนื่องซ้ ากันไปมาครั้งแล้วครั้งเล่า ภายใต้เงื่อนไขหลัก 3 เรื่อง คือ 

 1. ไม่สามารถควบคุมการเล่นเกมได้ ทั้งการเริ่มต้นเล่น ความถี่ ความรุนแรง   
ระยะเวลา การเลิกเล่นเกม ไปจนถึงบริบทอ่ืน ๆ 
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 2. การให้ความส าคัญกับการเล่นเกมเหนือกิจกรรมอ่ืนในชีวิตและกิจวัตรประจ าวัน 
 3. แม้พบผลเสียหรือเกิดผลกระทบในทางลบกับตัวเองก็ไม่สามารถหยุดเล่นเกมได้ 

- พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ 
  วัยรุ่นเป็นวัยที่มีแรงขับทางเพศมากกว่าช่วงวัยอ่ืน ๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แต่ปัญหา

ที่พบในปัจจุบัน คือ วัยรุ่นมีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพ่ิมมากขึ้น ทั้งท่ีเป็นเหตุเกิดข้ึนเฉพาะภายในตัวของ
วัยรุ่นเองตามธรรมชาติ และเหตุปัจจัยทางสังคมที่มีส่วนส าคัญต่อการเอ้ือให้วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสมได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อวัยรุ่นเองโดยตรงและสั งคม
โดยรวม ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญ คือ การแนะน าเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธีเพ่ือป้องกันการท้องก่อนวัย และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

- พฤติกรรมเสี่ยงกำรใช้สำรเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ครอบครัว การเรียน ความรัก สิ่งแวดล้อม แบบอย่างในสังคม หรือแม้แต่ความอยากรู้อยากลองและความคึก
คะนองในวัยรุ่น จากปัจจัยเหล่านี้ครอบครัวหรือผู้ปกครอง และโรงเรียน  จึงมีส่วนอย่างยิ่งที่จะคอยดูแลให้
ห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนี้ การรับทราบปัญหาการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นให้เร็วที่สุดก็เป็นสิ่งส าคัญและ
มีผลต่อการดูแลรักษาและป้องกันการกลับมาใช้ยาเสพติดซ้ าเป็นอย่างมาก 

- ภำวะกำรปรับตัวผิดปกติ (Adjustment Disorder) 
 ภาวะการปรับตัวผิดปกติ มีสาเหตุชัดเจนจากภาวะความกดดัน ก่อให้ผู้ป่วยเกิด
ความเครียด จนไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตามปกติวิสัยที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เกิดความบกพร่อง
ในหน้าที่ การงาน การเรียนหรือการเข้าสังคมอย่างชัดเจน โดยอาการของภาวะผิดปกตินี้อาจมีการปรับตัว
ผิดปกติท่ีอาจมีอาการวิตกกังวล หงุดหงิด ตึงเครียด ตื่นเต้น เศร้า ซึม เสียใจ หรือรู้สึกสิ้นหวัง ประพฤติละเมิด
สิทธิ์ผู้อ่ืน ละเมิดต่อกฎเกณฑ์ เช่น หนีโรงเรียน ใช้ความรุนแรง เป็นต้น หรืออาจเป็นมีอาการข้างต้นหลาย
อาการร่วมกัน 

- พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและวัยรุ่น 

การแสดงความก้าวร้าวของเด็กเล็กอาจเกิดขึ้นได้ เช่น พูดจาหยาบคาย ต่อว่า ไม่

เคารพผู้อื่น ทุบตี หยิก กัด ขว้างปา ท าลายสิ่งของหรืออาจรุนแรงถึงขั้นทารุณกรรมสิ่งมีชีวิตให้บาดเจ็บหรือล้ม

ตาย และจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้เด็กละเมิดสิทธิผู้อ่ืนจนเกิดความเสียหาย ทางร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สิน  

1. ในเด็กเล็กมักจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว เช่น เมื่อไม่ได้ดั่งใจ อาจดิ้นกระทืบเท้า 

ตี ฟาดแขนฟาดขา  การมีพฤตกิรรมก้าวร้าวเป็นครั้งคราวไม่ใช่สิ่งผิดปกติในวัยนี้ 

2. เด็กโต พฤติกรรมก้าวร้าวจะรุนแรงขึ้นกว่าในเด็กเล็ก มีทั้งก้าวร้าวทางวาจา เช่น 

ตะโกนด่าผู้อื่น หรือความก้าวร้าวทางกาย เช่น เตะ ต่อย ท าร้ายร่างกายผู้อื่น หรือท าร้ายตนเอง 

3. วัยรุ่น เป็นวัยที่พบความก้าวร้าวรุนแรงได้สูง และมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมได้

บ่อยกว่าวัยเด็ก บางคนมีอารมณ์รุนแรงพลุ่งพล่านและแสดงความก้าวร้าวเมื่อคับข้องใจ อาจมีการเตะต่อย 

ท าลายข้าวของ  
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การคัดกรองสุขภาพจิต 
 

การคัดกรองสุขภาพจิต (mental health Screening) เป็นการใช้ขุดเครื่องมือหรือการ

ทดสอบแบบย่อและเฉพาะเจาะจง เพ่ือระบุความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะพบประเด็นเฉพาะทางสุขภาพจิต ปัญหา

สุขภาพจิต หรือโรคทางจิตเวชในประชากรกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายของการคัดกรองสุขภาพจิต เป็นการค้นหา

ปัจจัยเสี่ยง ลักษณะพฤติกรรม หรืออาการในระยะเริ่มแรกที่เป็นตัวท านายความผิดปกติของจิ ตใจ อารมณ์ 

และพฤติกรรม แต่มีข้อควรระวัง คือ ไม่โซ่การวินิจฉัยโรค หรือบ่งชี้ว่ามีความผิดปกติเป็นกระบวนการในการ

คัดแยกประชากรออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามประเด็นเฉพาะ ปัญหาสุขภาพจิต หรือโรคทางจิตเวชที่มี คือ กลุ่มผู้ป่วย/

กลุ่มที่มีปัญหา กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปกติ เพ่ือการส่งต่อตามขั้นตอนจนถึงการตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติทาง

จิตใจต่อไป หรือแนะน าให้กลุ่มเสี่ยงไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตามขั้นตอนการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตมักใช้ชุด

เครื่องมือคัดกรองสุขภาพจิตที่สามารถด าเนินการโดยบุคลากรวิชาชีพที่ได้รับการอบรมด้านการใช้เครื่องมือ

นั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการคัดกรองที่ให้ผู้สงสัยหรือสนใจด้านสุขภาพจิต สามารถท าการทดสอบด้วยตนเอง หรือ

ทางระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นข้อมูลตัดสินใจเบื้องต้นได้ที่จะเข้าบ าบัดรักษา หรือใช้พัฒนาสุขภาพจิตด้านต่าง ๆ 

ต่อไป 

การใช้เครื่องมือศัดกรองในทางสุขภาพจิต มีข้อแตกต่างจากทั่วไปอยู่บ้าง คือ ไม่มีการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมือทดสอบที่วัดได้ชัดเจนเหมือนโรคทางกาย มีเพียงการใช้แบบสอบถาม 

(questionnaire) และการสังเกต(observation) ซึ่งมีการใช้ค่าคะแนนในแต่ละหัวข้อ แต่ละหมวด หรือ

คะแนนรวม เป็นเครื่องมือคัดกรองที่ส าคัญ นอกจากนี้ ผลการคัดกรองยังยากที่จะตัดสินที่คะแนนจุดตัด (cut 

off point) ไม่สามารถสรุปว่าเป็นหรือไม่เป็นโรคแต่หมายถึงความเสี่ยงของโรค ปัญหา หรือภาวะที่สนใจ และ

คะแนนยังสะท้อนให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของภาวะดังกล่าวได้การคัดกรองสุขภาพจิตอาจน ามาใช้เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการเข้ารับการตรวจรักษาของผู้ป่วย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการรักษา ผลลัพธ์ และการ

เปลี่ยนแปลงของอาการ  

จากสภาพความเป็นจริง พบว่า เด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิต และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มี

อยู่ในทุกโรงเรียนและทุกชุมชน แต่จะพบได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่า มีระบบการคัดครองที่มีประสิทธิภาพ

หรือไม่ ที่จะสามารถค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัญหา เพ่ือน ามาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและ

ทันท่วงที่ปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน 

ที่พบได้บ่อย สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มปัญหา ตังนี้ 

1. ปัญหาการเรียน เช่น สมาธิสั้น ออทิสติก ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ความบกพร่องทาง

สติปัญญา เรียนรู้ช้า 

การคัดกรองสุขภาพจิต 
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ขาดแรงจูงใจในการเรียน 

2. ปัญหาพฤติกรรม เช่น ทะเลาะวิวาท ก้าวร้าว ดื้อต่อต้าน รังแกผู้อ่ืน โกหก ลักขโมย ติด

เกม 

3. ปัญหาทางอารมณ์ เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า กลัวการไปโรงเรียน 

4. ปัญหาการปรับตัว เช่น เข้ากับเพื่อนไม่ได ้

 

เครื่องมือการคัดกรอง 
 

- แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน SDQ  

- แบบสอบถามพฤติกรรม PSC  

- แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม KUS-SI 

- แบบคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

- แบบสังเกตพฤติกรรม ส าหรับเด็กที่มีระดับสติปัญญาต ่ากว่าเกณฑ์ ภาวะบกพร่องของทักษะการเรียน 

โรคสมาธิสั้น และกลุ่มอาการออทิซึม 

- แบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV  

- แบบส ารวจพัฒนาการเด็ก PDDSQ  

- แบบสอบวัดภาวะซึมเศร้าในเด็ก CDI  

- แบบสอบถามผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติส าหรับเด็ก CRIES-13  

- แบบทดสอบการติดเกม GAST  

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือการคัดกรอง 
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พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 

 

1. พัฒนาการ 4 ด้าน 

1) ด้านอารมณ์ 

ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson’s PsychosocialTheory)  

วัยเด็กตอนต้น (อายุ 3-6 ปี) 
 

ช่วงอายุ อายุ 3 - 6 ปี ขั้นมีความคิดริเริ่มกับความรู้สึกผิด (Initiative vs Guilt)  
เป็นระยะที่เด็กมีการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง เด็กมีการเลียนแบบผู้อยู่ใกล้ชิดหรือสิ่งแวดล้อมที่ตนรับรู้ 

มีความสัมพันธ์กับเพ่ือนที่โรงเรียน เพ่ือนบ้าน ญาติพ่ีน้อง มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบลองอะไรใหม่ ๆ และ

ในขั้นนี้เด็กจะย่างเข้าสู่ความรู้สึกไวในบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ฉะนั้น เด็กจะติดอยู่ที่ปมออดิปุส ถ้าเด็กได้รับ

ความรักความเข้าใจและได้รับการสนับสนุนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ จากทั้งพ่อและแม่ เด็กย่อมมีความมั่นใจ

ในตนเอง กล้าซักถาม มีความคิดริเริ่ม แสดงความแยบคายในการแก้ปัญหาและพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ 

(มัณฑรา ธรรมบุศย์, ม.ป.ป.)  

ในทางตรงกันข้าม เด็กที่ชอบส ารวจตรวจสอบค้นหาสิ่งต่างๆ เมื่อพ่อแม่เห็นว่าเป็นความซุกชน แล้ว

ต าหนิติเตียนหรือถ้าพ่อแม่เข้มงวดควบคุมความประพฤติตลอดเวลา เด็กจะเกิดความรู้สึกว่าตนเองท าผิดเมื่อ

พยายามท าอะไรด้วยตัวของตัวเองจะมีความรู้สึกผิดบังเกิดขึ้น มีพฤติกรรมหลบเลี่ยง เฉื่อยชา ขาดความสนใจ

ต่อสิ่งต่างๆ และยับยั้งการกระท าสิ่งต่าง ๆ เพราะกลัวจะถูกติเตียนหรือลงโทษ 

พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็กวัยนี้ คือ เด็กเริ่มเรียนรู้บทบาททางเพศ มาตรฐานทางศีลธรรมและ

การควบคุมอารมณ์ ครอบครัวจะเป็นแหล่งชี้แนะถึงสิ่งต่างๆ ในสังคมให้แก่เด็ก เด็กเริ่มสร้างบุคลิกภาพและ

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจากการได้มีกิจกรรมและประสบการณ์ร่วมกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว การอบรมสั่งสอน

โดยพ่อแม่ (จิราภรณ์ ชินค า,ม.ป.ป.) 

- ขั้นที่ 4 ระยะเข้าโรงเรียน (School period) : ขั้นเอาการเอางานกับความมีปมด้อย (Industry vs 
Inferiority)  
ระยะนี้เด็กเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์ มีความคิดและพยายามท ากิจกรรมด้วยตัวเอง เป็นขั้นที่ทุ่มเท ขยัน 

เพ่ือเกิดความส าเร็จ ชอบแข่งขันร่วมกับเพ่ือนหรือกับกลุ่ม หากได้รับการสนับสนุนก็ย่อมท าให้เด็กมีการพัฒนา
บุคลิกภาพและมีความมานะเพียรพยายามที่จะแสวงหาสิ่งที่ท้าทายความสามารถและสติปัญญา  

พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 
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ในทางตรงกันข้าม จะท าให้เด็กมีความรู้สึกต่ าต้อยด้อยค่า ความรู้สึกว่าตนเองไม่เก่ง เกิดความท้อแท้ 

มีการหลบเลี่ยงการแข่งขันอาจต้องถอยกลับไปสู่วัยทารกอีกเพ่ือหลีกเลี่ยงภาระอันต้องรับผิดชอบ  

 

วัยรุ่น (อายุ 13-18 ปี) 
- ขั้นที่ 5 ระยะวัยรุ่น (Adolescent period) : ขั้นการเข้าใจอัตลักษณ์ของตนเองกับไม่เข้าใจตนเอง 

(Identity vs role confusion) 
เป็นระยะที่เริ่มสนใจเรื่องเพศ เป็นขั้นการค้นหาความเป็นตนเอง สร้างความเป็นตนเองโดยผู้ใหญ่และ

สังคมมีอิทธิพล ความรู้สึกเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง เข้าใจอัตลักษณ์ของตัวเอง รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร 
มีความเชื่ออย่างไร และตนเองเป็นใคร  

ในทางตรงกันข้าม จะเป็นผู้สับสนในเรื่องเวลา พะวงอยู่กับตนเอง ติดแน่นอยู่กับบทบาท ท างานไม่
ก้าวหน้า สับสนเรื่องเพศของตนเอง สับสนในเรื่องอ านาจ และค่านิยม หากไม่สามารถรวบรวมประสบการณ์ใน
อดีตได้ ก็จะไม่สามารถเข้าใจตัวเอง เกิดความสับสน และความขัดแย้ง 
  
2) ด้านสังคม 

ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson’s PsychosocialTheory)  

ช่วงอายุ 3 - 5 ปี ขั้นความคิดริเริ่มกับความรู้สึกผิด (Initiative vs. Guilt) 

พัฒนาการของเด็กเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งเด็ก พ่อแม่ และชุมชน การได้ท ากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน หรือการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในสังคมจะเป็นการช่วยถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด เจตคติ ค่านิยม
ของสังคมให้แก่เด็กได้ทีละน้อย โดยมีผู้ใหญ่ช่วยกันประคับประคองให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ได้  

กิจกรรมและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
เด็กวัยนี้ควรได้รับโอกาสท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถอย่างอิสระ เช่น การเล่น การคิด การ

ประดิษฐ์ การจินตนาการต่างๆ  และควรได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ซึมซับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และหลักศีลธรรมจรรยา หากเด็กวัยนี้ได้รับการจ ากัดในการท ากิจกรรม
หรือถูกต าหนิ เมื่อคิดและทดลองท าสิ่งต่างๆ จะท าให้เด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดคัดค้านหรือ
ความรู้สึกผิดเกิดข้ึนเนื่องจากเขาไม่สามารถท าสิ่งต่างๆ ได้ส าเร็จดั่งใจและถูกลิดรอนหรือขัดขวางความสามารถ
ของตนเอง ท าให้ความรู้สึกผิดเกิดสะสมในตัวเด็กและมีผลให้เด็กขาดความคิดสร้างสรรค์ 

ช่วงอายุ 6 - 11 ปี ข้ันความขยันหม่ันเพียรกับความรู้สึกต่่าต้อย (Industry vs. Inferiority) 

เด็กจะสนใจในสิ่งต่างๆ แล้วพยายามดัดแปลงให้มาสู่แบบฉบับของเขา ความสามารถในการเลียนแบบ

จะปรากฏออกมาในรูปของ การเรียนรู้ภายในขอบเขตความสามารถของตัวเอง ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากสิ่งแวดล้อม

ทางวัฒนธรรมและสังคม เด็กจะมองเห็นว่าพ่อแม่เป็นตัวแทนของสังคม เป็นแบบอย่างแก่เขา แต่เขายัง

ต้องการตัวแบบอ่ืนๆ เพ่ือการเปรียบเทียบด้วย เช่น เพ่ือนของพ่อแม่ และพ่อแม่ของเพ่ือน เป็นบุคคลส าคัญที่
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ใหม่ส าหรับเขา นอกจากนี้เพ่ือนบ้าน เพ่ือนในโรงเรียน เป็นสิ่งส าคัญทางสังคมที่เขาจะพิจารณา และคนแปลก

หน้ากลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจส าหรับเขา เด็กหญิงและเด็กชายจะแสวงหาผู้ใหญ่และบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือการ

วิเคราะห์ เขาคิดว่าพ่อแม่ยังไม่สมบูรณ์พอที่เขาจะเลียนแบบได้ครบทุกด้าน ในโลกของเด็กมีการสมมติ

ต าแหน่งต่างๆ ที่ส าคัญเหมือนผู้ใหญ่ เด็กมีความนับถือตนเองเป็นเกณฑ์เพ่ือวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลว

ของตน เด็กจะแสวงหาตัวแบบจากครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษออกไป ทางด้านการปรับตัวของเด็กในสังคม 

เด็กจะมีการยอมรับตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้โรงเรียน กลุ่มเพ่ือนรุ่นเดียวกันและกลุ่มบุคคลทางศาสนา จะมี

ส่วนช่วยสนับสนุนการปรับตัวของเด็กได้เป็นอย่างดี ในช่วงวัยนี้เด็กเริ่มเปลี่ยนความผูกพันจากครอบครัวไปสู่

สถาบันอื่นในสังคม 

พัฒนาการระยะนี้จะมีผลต่อระยะวัยรุ่น โดยทั่วไปเด็กวัยรุ่นมักต้องการได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน 

ชอบท ากิจกรรมต่างๆ สูงกว่าความสามารถตามการรับรู้ของตนเอง เป็นการทดลอง และเรียนรู้ศักยภาพของ

ตนเอง ในขณะเดียวกันความกลัวความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น ก็เป็นแรงผลักดันให้เขาพยายาม

ท ากิจกรรมนั้นๆ ให้ส าเร็จ เด็กวัยรุ่นจะพยายามเอาชนะ เพ่ือความส าเร็จซึ่งเป็นแนวทางไปสู่ความเชื่อมั่นใน

ตัวเองเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ กล่าวได้ว่าเด็กวัยรุ่นมีพลังอย่างเพียบพร้อมที่จะปรับตัวเพ่ือความส าเร็จในการ

ท างาน มีความขยันขันแข็ง พยายามคิดท า คิดผลิตสิ่งต่างๆ ให้เหมือนผู้ใหญ่ด้วยการทุ่มเททั้ งก าลังกายและ

ก าลังใจ การได้รับค าชมเชย เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดก าลังใจ และมีความมานะพยายามมากข้ึน แต่ในทางตรงกัน

ข้ามเด็กไม่ได้รับความสนใจ หรือผู้ใหญ่แสดงออกว่าสิ่งที่เขาท าเป็นเรื่องน่าร าคาญ เขาก็จะรู้สึกต่ าต้อย 

 
กิจกรรมและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
1. แนะน าเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้อย่างเหมาะสม ให้รู้จักการยืดหยุ่น รู้จักการแพ้ ชนะ และ

ให้อภัย เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลตามสภาพความเป็นจริง เพ่ือลดความคาดหวังจากผู้อ่ืนในทุกๆ ด้าน 
2. ฝึกพฤติกรรมการแสดงออกเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งพฤติกรรมทางด้านร่างกาย และ

ค าพูด การจัดให้มีการแสดงบทบาทสมมติสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้อย่างเกิดทักษะน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
ช่วงอายุ 12 - 20 ปี ขั้นความเป็นอัตลักษณ์กับความสับสนในบทบาท ( Identity vs. Role 

Confusion)  
องค์ประกอบส าคัญของการสร้างความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและผ่านพ้นความรู้สึกสับสนใน

ตนเอง มีดังนี้ การเข้าใจในเอกลักษณ์ของตนเองช่วยให้เด็กวัยรุ่นเกิดความเข้าใจในปัญหาต่างๆ และช่วยใน
การตัดสินใจในอนาคต เช่น การเลือกอาชีพ การเลือกคู่ครอง เป็นต้น วัยนี้จะเริ่มห่างจากทางบ้าน ไม่ค่อยสนิท
สนมคลุกคลีกับพ่อแม่พ่ีน้องเหมือนเดิม แต่จะสนใจเพ่ือนมากกว่า จะใช้เวลากับเพ่ือนนานๆ มีกิจกรรมนอก
บ้านมาก ไม่อยากไปไหนกับทางบ้าน เริ่มมีความสนใจเพศตรงข้าม สนใจสังคมสิ่งแวดล้อม ปรับตัวเองให้เข้า
กับกฎเกณฑ์กติกาของกลุ่ม ของสังคมได้ดีขึ้น มีทักษะทางสังคมมากขึ้น รู้จักการสื่อสารเจรจา การแก้ปัญหา 
การประนีประนอม การยืดหยุ่นอ่อนโยน และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน พัฒนาการทางสังคมที่ดีจะเป็นพ้ืนฐาน
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มนุษย-สัมพันธ์ที่ดี ความภาคภูมิใจในตนเอง และบุคลิกภาพที่ดี ถ้าบุคคลไม่สามารถปรับตัว หรือพบอุปสรรค
ในพัฒนาการขั้นนี้ เขาจะเกิดความรู้สึกรุนแรง ซึ่งมีผลต่อบุคลิกภาพ และการแสดงออกของเขา  

กิจกรรมและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
1. การแสดงออกหน้าชั้นเรียนหรือที่สาธารณะ การได้พูดหรือได้แสดงความคิดเห็นต่อหน้าคนหมู่มาก

นับว่าเป็นประโยชน์เป็นการแสวงหาอัตลักษณ์ของตัวเองอย่างหนึ่ง ต้องรับฟังมุมมองเด็กในวัยนี้ นอกจากนั้น
วัยรุ่นจะเลือกผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่พ่อแม่ มาเป็นแบบอย่างที่มีความหมาย และเป็นที่ไว้วางใจของเขา วัยรุ่นจะมอง
คุณค่าวัฒนธรรม ศาสนา และอุดมคติว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นสิ่งที่สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการและการ
แสวงหาอัตลักษณ์ของเขา ถ้าเขาประสบความส าเร็จในการแสวงหาตนเอง เขาจะสามารถแสดงบทบาทของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเขาไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหาต่างๆ และไม่มั่นใจ
ในอัตลักษณ์ของตนเอง เขาจะเกิดความสับสนและแสดงบทบาทท่ีไม่เหมาะสม 

2. การสร้างเป้าหมายในการชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เด็กวัยนี้เกิดความสับสนเกี่ยวกับ
เป้าหมายของชีวิต และคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ เขาอาจไม่ทราบว่า ท าไมเขาถึงต้องท าสิ่งนี้ เขาจะประสบ
ความส าเร็จไปเพ่ือใคร และอาจมองชีวิตว่าเป็นการเดินทางที่ไร้จุดหมายแน่นอน ในจุดนี้ หากพ่อแม่ช่วยลูก
สร้างเป้าหมายในชีวิต หรือแนะแนวทางในการตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินชีวิตได้ก็จะช่วยให้ชีวิต และทางเดิน
ของเขามีคุณค่าต่อตัวเองและต่อสังคมมากยิ่งขึ้น 
 

3) ด้านสติปัญญา 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 

ทฤษฎีการรู้คิด Cognitive Development (Jean Piaget) 4 ขั้น 

ขั้นที่ 1 ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) อายุ แรกเกิด – 2 ปี  

ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมความคิดท่ีมีเหตุผล (Pre-operational Stage) อายุ 2 – 7 ปี 

 ก่อนมีความคิดท่ีมีเหตุผล (Pre-conceptual Thought) อายุ 2 – 4 ปี 

 เกิดความคิดรวบยอดอย่างใช้เหตุผล (Intuitive Thought) อายุ 4 – 7 ปี 

ขั้นที่ 3 ขั้นใช้ความคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operation Stage) อายุ 7 -11 ปี 

ขั้นที่ 4 ขั้นใช้ความคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Stage) อายุ 11 – 15 ปี 

พัฒนาการด้านสติปัญญา โดยใช้ทฤษฎีของ Jean Piaget 

วัยเด็กตอนต้น : อายุ 2 – 5 ปี 
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 ส าหรับวัยเด็กตอนต้น พัฒนาการการรู้คิดจะอยู่ในขั้นที่ 2 ของทฤษฎีการรู้คิดของเพียเจท์ คือ 

Pre-operational Stage เป็นขั้นเตรียมส าหรับการมีความคิดที่มีเหตุผล เป็นช่วงที่เด็กเริ ่มการเรียนรู้ 

การเข้าใจในด้านการพูด การเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ และมักจะเข้าใจหรือใช้สัญลักษณ์ต่างๆ  

ในมุมมองของตนเอง ในระยะนี้แบ่งขัน้พัฒนาการการเรียนรู้ออกเป็น 2 ขั้นย่อย ดังนี้ 

1. Pre-conceptual Thought เป็นขั้นพัฒนาการก่อนเกิดความคิดและแนวคิดที่มีเหตุผล เริ่มปรากฏ

เมื่อเด็กอายุ 2 – 4 ปี ความคิด ความเข้าใจของเด็กส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของเด็ก ไม่ใช่เหตุผลที่เป็นความจริง 

เป็นเหตุผลที่เกิดจากการคิดโดยยึดตนเองเป็นหลัก วัยเด็กตอนต้น เด็กจะใช้การสรุปครอบคลุม (Generalization) 

โดยเด็กๆใช้การเปรียบเทียบแต่เป็นการเปรียบเทียบโดยมองที่ความเหมือนและเป็นการมองเพียงแง่มุมเดียว 

2. Intuitive Thought เป็นขั้นพัฒนาการใกล้เกิดความคิดรวบยอดอย่างใช้เหตุผล เริ่มปรากฏในช่วงอายุ

ระหว่าง 4 – 7 ปี เด็กยังไม่สามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจ การได้มีความคิดความเข้าใจของเด็กยังขึ้นอยู่กับ

การรับรู้ของตัวเด็กเป็นส่วนมาก แต่เด็กเริ่มที่จะโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อม เริ่มเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ 

เด็กเริ่มใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการคิด เด็กเริ่มมีการคิดเปรียบเทียบ สามารถเทียบความเหมือนและ

ความต่างได้ ท าให้เด็กสามารถมองเห็นความแตกต่างของสิ่งต่างๆได้ เริ่มคิดแยกวัตถุเป็นหมวดหมู่ได้ 

รู้จักเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆได้ โดยใช้เหตุผลจากการรับรู้ของตนเองเป็นส าคัญ ซึ่งบางครั้ง   

จงึยังไม่ตรงกับเหตุผลที่ตรงกับความเป็นจริง 

วัยเด็กตอนกลาง : 6 – 12 ปี 

 วัยเด็กตอนกลางมีพัฒนาการอยู่ในขั้นที่ 3 ของทฤษฎีการรู้คิดของเพียเจท์ คือ Concrete Operation Stage 

ลักษณะความคิดของเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส าคัญ เด็กสามารถใช้เหตุผลในแบบตรรกศาสตร์          

มาแก้ปัญหาที่มองเห็นหรือจับต้องได้ เมื่อเผชิญอยู่กับปัญหาเด็กจะรับรู้โดยมองทุกแง่มุมของปัญหามากขึ้น 

และเด็กยังไม่มีความสามารถแก้ปัญหาในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ เช่น เด็กสามารถอ่านหนังสือได้แต่ยังไม่เข้าใจ

ความหมาย เป็นต้น 

ความสามารถในการรู้คิดของวัยเด็กตอนกลาง 

1. การจ าแนก (Classification) เด็กสามารถท าการจ าแนกสิ่งต่างๆโดยดูที่ความสัมพันธ์ตามล าดับขั้น 

(Hierarchical relation) เช่น การจ าแนกสิ่งของออกจากกัน โดยเริ่มจากประเภทของสิ่งนั้น แยกตามสี แยกตามขนาด 

แยกตามลาย น ามาสู่การจัดรวมกลุ่ม (Class inclusion) ในการให้ค าตอบของเด็ก เด็กจะคิดได้เมื่อเด็ก

สามารถตีความโจทย์ค าถามโดยการนึกภาพหรือเห็นภาพตามค าถาม 
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2. การจัดเรียงล าดับกลุ่ม (Series) Series Construction การจัดล าดับ วัยเด็กตอนกลางสามารถท าได้           

โดยสมบูรณ์ ทั้งด้านรูปร่างและเนื้อหาเรื่องราว เนื่องจากเด็กมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงเหตุผล B < A  B > C 

ดังนั้น A > C จากความสามารถนี้ท าให้เกิด Concept of number การเข้าใจในเรื่องของจ านวนและตัวเลขเพ่ิมมากขึ้น 

3. การอนุรักษ์ หรือ การทรงสภาพ (Conservation) วัยเด็กตอนกลางมีความสามารถในการคิดย้อนกลับได้

และเริ่มมีการให้เหตุผลที่มีความเป็นจริงมากขึ้น ไม่ได้เป็นเหตุผลที่มาจากการรับรู้เหมือนวัยที่ผ่านมา 

โดยในเรื่องของการอนุรักษ์หรือการคงสภาพเด็กจะมีการให้เหตุผลใน 3 ลักษณะ คือ 

- แบบเอกลักษณ์ (Identity) คือ การให้เหตุผล เช่น ไม่ได้เพ่ิมข้ึน หรือไม่ได้ลดลง 

- แบบทวนกลับ (Reversibility) คือ ถ้าน าสิ่งของนั้นกลับมาเป็นแบบเดิมก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ 

- แบบชดเชย (Compensation) คือ การให้เหตุผลว่า ถึงแม้จะยาวกว่าแต่ก็มีขนาดผอมกว่า 

วัยรุ่น : อายุ 13 – 18 ปี 

 วัยรุ่นจะมีพัฒนาการอยู่ในขั้นที่ 4 ของทฤษฎีการรู้คิดของเพียเจท์ คือ Formal Operational Stage 

ลักษณะความคิดของเด็กวัยนี้สามารถพิจารณาสิ่งที่เห็นโดยเจาะลึกรายละเอียดในสิ่งที่เป็นไปได้ เริ่มคิด

ในแบบผู้ใหญ่และความคิดแบบเด็กสิ้นสุดลง เด็กสามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่  

มีความคิดเป็นเหตุผลมากขึ้น สามารถคิดอย่างวิทยาศาสตร์สามารถตั้งสมมติฐาน มีความคิดเห็นว่าความเป็นจริง

ที่ปรากฏนั้นไม่ส าคัญเท่ากับสิ่งที่อาจเป็นไปได้ เด็กวัยนี้มองว่าสิ่งที่เป็นจริงเป็นเพียงส่วนย่อยของสิ่งที่เป็นไปได้

มีความพอใจที่จะคิดพิจารณาสิ่งที่เป็นนามธรรม เนื่องจากมีความเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆ เข้าใจส านวน

สุภาษิต เข้าใจความหมายในเชิงลึกมากขึ้น 

4) ด้านจริยธรรม 

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg’s Moral Development) มี 6 ขั้น 

ช่วงอายุที่ 1  

ขั้นที่ 1  การลงโทษหรือเชื่อฟังค าสั่ง วัย 3 - 5 ขวบ 

 เป็นวัยแห่งการพ่ึงพาผู้ใหญ่ เมื่อจะท าอะไรจะต้องมีผู้ใหญ่อยู่เคียงข้าง และปฏิบัติตามเพ่ือไม่ให้โดน

ลงโทษ และเด็กจะใช้ผลของพฤติกรรมเป็นเครื่องชี้ว่า  พฤติกรรมของตน “ถูก” หรือ “ผิด” ถ้าเด็กถูกท าโทษก็

จะคิดว่าสิ่งที่ตนท า  “ผิด” พฤติกรรมใดที่มีผลตามด้วยรางวัลหรือค าชม เด็กก็จะคิดว่าสิ่งที่ตนท า “ถูก”   

ช่วงอายุที่ 2 

ขัน้ที่ 2 การต้องการรางวัล วัย 6 - 12 ขวบ 
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  เด็กท าตามค าสั่งผู้ใหญ่เพ่ือรับรู้ว่า หากท าตามจะได้รับรางวัลตอบแทน เช่น เด็กนักเรียนเชื่อฟังคุณครู

เพ่ือที่จะได้รับความรักตอบแทน , เด็กชายบีเชื่อฟังพ่อแม่เพราะอยากได้รถของเล่น โดยในวัย10ขวบ สังคมจะ

เข้ามามีบทบาทในชีวิต หรือ ขั้นที่ 3 ท าตัวดีหรือท าตามผู้อื่นเห็นชอบ โดยจะประพฤติตนดีเพ่ือเป็นที่เห็นชอบ

และยอมรับจากคนรอบข้าง  ใช้เหตุผลเลือกท าในสิ่งที่กลุ่มยอมรับโดยเฉพาะเพ่ือน เพ่ือเป็นที่ชื่นชอบและ

ยอมรับของเพ่ือน  ไม่เป็นตัวของตัวเอง  คล้อยตามการชักจูงของผู้อื่น  เพื่อต้องการรักษาสัมพันธภาพที่ดี   

ช่วงอายุที่ 3 

ขั้นที่ 4 การท าตามหน้าที่ทางสังคม วัย 13 - 18ปี 

 เด็กรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะหน่วยหนึ่งของสังคม จะใช้หลักท าตามหน้าที่ของสังคม โดย

ปฏิบัติตามระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด   ปฏิบัติตามหน้าที่ของสังคมเพ่ือด ารงไว้ซึ่งกฎเกณฑ์ในสังคม เช่น 

การเข้าแถวเวลา 8.00 น. จะต้องมาเข้าแถวให้ทันเวลา แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลาย จะเข้าสู่ขั้นที่  5 การ

กระท าตามสัญญา คือเน้นถึงความส าคัญของมาตรฐานทางจริยธรรมที่ทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ

ว่าเป็นสิ่งที่ถูกสมควรที่จะปฏิบัติตามสามารถรับรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก ถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตน  

ขั้นที่ 6 ยึดอุดมคติสากล (วัยผู้ใหญ่เป็นต้นไป) 

  ในขั้นนี้สิ่งที่ “ถูก” และ  “ผิด”  เป็นสิ่งที่ข้ึนมโนธรรมของแต่ละบุคคลที่เลือกยึดถือ 

2. การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของวัยเด็กตอนต้น 

เด็กเริ่มพัฒนากระบวนการคิดเนื่องจากเด็กมีความสามารถในด้านการคิด การใช้ภาษา มีการเรียนรู้สิ่ง

ต่างๆมากขึ้น แต่ไม่ได้คิดอย่างมีเหตุผลเหมือนกับผู้ใหญ่ เด็กวัยนี้จะมีความเชื่อในทุกสิ่ง และทุกอย่างมีความ

คล้ายกัน สามารถน าสัญลักษณ์มาใช้แทนสิ่งต่างๆทั้งในด้านการคิดและการกระท า ดังนั้นแล้วการส่งเสริม

พัฒนาการในวัยเด็กตอนต้นควรจะสอนโดยใช้การลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าใช้การพูด การเปิดโอกาสให้เด็กได้

ลงมือปฏิบัติหรือเล่นอย่างเต็มที่ จะเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กได้ลองผิดลองถูก และได้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นของ

การกระท านั้น ท าให้เด็กเกิดความคิด และความเข้าใจในโลกที่เป็นมากกว่าการมองเห็นตนเอง ควรสนับสนุน

ให้เด็กได้พูดในสิ่งที่ได้ท าในแต่ละวัน ให้เด็กได้เล่าเรื่องราวของตนเอง จะช่วยให้มีความสามารถในการใช้ภาษา

ได้เพ่ิมมากขึ้น เป็นการพัฒนาการใช้ภาษาและฝึกทักษะการล าดับเรื่องราวต่างๆ นอกจากนี้การให้โอกาสเด็ก

ได้ลองคิดแก้ปัญหาผ่านการท ากิจกรรมต่างๆโดยมีผู้ใหญ่ให้ค าแนะน าจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาเกี่ยวทักษะการ

แก้ไขปัญหาได้ดีอีกด้วย 
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การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของวัยเด็กตอนกลาง 

วัยเด็กตอนกลางเป็นวัยที่ส าคัญคือเป็นการสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษา เด็กวัยนี้เริ่มเข้าเรียนในระดับ

ประถมศึกษาจนกระทั่งเด็กมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น เด็กวัยนี้เป็นวัยแห่งการวางรากฐานทางการศึกษา

ดังนั้นควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาให้แก่เด็ก เด็กวัยเรียน เป็นวัยที่เด็กสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ดี

มากยิ่งขึ้น พ่ึงผู้ใหญ่น้อยลง แยกจากพ่อแม่มากขึ้น เข้าสู่สังคมภายนอกมากขึ้น เป็นวัยส าคัญในการเริ่มสร้าง

ความมั่นใจในตัวเอง ผ่านการชื่นชมและการยอมรับจากคนรอบข้าง เป็นวัยที่ต้องฝึกให้เด็กมีความมุมานะ

อุตสาหะ เด็กเริ่มมีความสนใจและอยากลองกิจกรรมหลากหลาย เช่น ฝึกเล่นกีฬา ดนตรี  เป็นต้น ผู้ปกครอง

ควรเอาใจใส่ และสนับสนุนทั้งด้านการเรียน และกิจกรรมนอกจากการเรียนที่เด็กสนใจ  

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของวัยรุ่น 

วัยนี้มีความเป็นส่วนตัวมากข้ึน พ่ึงผู้ใหญ่น้อยลง การกระตุ้นให้วัยนี้สนใจ อยากรู้อยากเห็น ค้นคว้าหา

ข้อมูลเพ่ิมเติมและอยากลองท าในสิ่งที่ดีๆนั้นพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย การร่วมคิด ร่วมวางแผน คิด

หลายๆด้าน จะช่วยให้วัยรุ่นมองได้รอบด้านขึ้น ยิ่งท าหรือมีประสบการณ์หลากหลายจะช่วยให้วัยรุ่นเข้าใจ

ตนเอง รู้ว่าตนเองชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ถนัดทางไหน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง 

การมองให้รอบด้าน เพราะชีวิตมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองหลายด้าน ทั้งด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ 

ภาษา ไม่ควรเน้นส่งเสริมแต่การเรียนโดยให้เรียนพิเศษมากๆ เพราะจะท าให้วัยรุ่นขาดประสบการณ์ในด้าน

อ่ืนๆกิจกรรมหลากหลายจะช่วยดึงความสนใจวัยรุ่นได้นาน และท าให้วัยรุ่นได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอมี

ความสามารถและความรู้ที่หลากหลายจะช่วยส่งเสริมให้วัยรุ่นมองเห็นคุณค่าในตัวเองอีกด้วย 

3. ปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษ 

1) Applied Behavior Analysis (ABA) 

ABA ได้รับการอ้างอิงมาตั้งปี 1980 ว่าสามารถใช้ได้ผลและเด็ก ASD มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก ส าหรับ

การบ าบัดโดยใช้ ทฤษฎี ABA โดยการบ าบัดเด็ก หนึ่งคน ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวัน โดยมีสิ่งเร้าเป็นการ

ตอบสนอง และมีการให้รางวัล ในต่างประเทศผู้ที่จะท าการฝึกด้าน ABA ได้จะต้องมีการเรียนไม่ต่ ากว่า 

ปริญญาโทและเรียนภาคทฤษฎี จ านวน 255 ชั่วโมง และต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 1500 ชั่วโมง ถึง

จะสามารถมาท าการบ าบัดเด็กได้ 
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ความหมายของ ABA 

คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์  อยู่ภายใต้วิทยาศาสตร์และสามารถวัด สังเกต ทดสอบ จดบันทึก

ข้อมูลได้ กระบวนการฝึกอย่างเป็นระบบโดยอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฏีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทาง

สังคมท่ีส าคัญ 

Decrease inappropriate behaviors 

 Increase socially appropriate behaviors 

โดยใช้เครื่องมือ แบบบันทึกพฤติกรรม  ABC DATA 

A:Antecedent สิ่งที่เกิดข้ึนทันทีก่อนเกิดพฤติกรรม  

B:Behavior พฤติกรรมที่สามรถสังเกตและวัดได ้

 C:Consequence สิ่งที่เกิดข้ึนทันทีหลังเกิดพฤติกรรม   

แบบบันทึกพฤตกิรรม ABC DATA 

กรอกข้อมูล และใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อสิ่งที่เกิดข้ึน 

เหตุการณท์ั้งหมด เกิดข้ึนยาวนานเท่าไหร่ (กี่ชั่วโมง/กี่นาที)…………………………………………… 

 

ชื่อเด็ก……………………………………………………………. 
ชื่อผู้บันทึก…………………………………………………… 

วันที่………………………………………………………………….. 
เวลา…………………………………………………………………… 

เหตุการณ์ก่อนหน้าที่เด็กท า
พฤติกรรม(Antecedent) 

พฤ ติ ก ร ร ม ที่ เ ป็ น
ปั ญ ห า ที่ เ ด็ ก ท า
(Behavior) 

สิ่ ง ที่ ผู้ ป กครอง  ครู  ท าหลั ง จ าก เด็ กท า พฤติ ก ร รม 
(Consequence) 

 ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สถานที ่

 ร้องไห้โวยวาย  ไม่ให้ในสิ่งที่ต้องการ และให้เด็กท าตามค าสั่ง ให้เสร็จ 

 เด็กถูกห้าม  ถุยน้ าลาย  ไม่ให้ความสนใจกับพฤติกรรมนั้น 
 อยากได้บางอย่าง – ที่

เอาได้ 
 กรีด๊ กรีดร้อง  ไม่ให้เด็กได้ในสิ่งต้องการ 

 ได้รับค าสั่ง  ทิ้งตัวลงพ้ืน  จับมือท า 
 ร่างกายไม่สบาย  กัด  ชี้แนะทางกายให้ร่วมมือ 
 อ่ืนๆ ระบ ุ  อ่ืน ๆ   อ่ืน ๆ 
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2) DIR / Floortime  

ความหมาย ค าว่า DIR คือ Developmental Individual - Relationship based model อธิบายได้

ดังนี้ 

D : Developmental คือ พัฒนาการองค์รวม 

I : Individual difference คือ ความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก 

R : Relationship – based คือ สัมพันธภาพ 

ความหมาย ค าว่า Floortime คือ เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาเด็กตามหลัก DIR เป็นการที่พ่อแม่ ผู้ดูแล

มีเวลาคุณภาพ ลงมาอยู่ที่พ้ืนเพื่อใช้เวลาเล่นกับเด็ก  

แนวทาง DIR/Floortime เป็นการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม ฉบับความสุข. 

หลักการพัฒนาเด็ก กลุ่มเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ กลุ่มเด็กออทิสติก  ที่สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา

เด็กและครอบครัวมหิดล (NICFD) ใช้แนวทางนี้กับเด็กที่มีโรคทางพันธุกรรม เช่น Down syndrome และ 

Rett syndrome ด้วยแนวคิดและหลักการเปลี่ยนแนวคิดในการมองเด็ก จากแต่ก่อนที่จะมองว่าเด็กมี

พฤติกรรมอย่างไร เป็นโรคอะไร มาเป็นการสังเกต มองที่ตัวตนเด็กว่าก าลังรู้สึกอะไร ต้องการอะไร พัฒนาการ

อยู่ในขั้นไหน มองการพัฒนาของเด็กเหมือนกับต้นไม้ คือ ส่วนราก คือพ้ืนฐานของเด็ก เป็น ความแตกต่ าง

ระบบประสาทของเด็ก (I) ล าต้นคือ พัฒนาการองค์รวม (D) ส่วนที่ส าคัญในการดูแลต้นไม้ต้นนี้คือ คนดูแลรด

น้ าให้ต้นไม้ นั่นก็คือ สัมพันธภาพ (R) ที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลมีต่อเด็ก ถ้าคอยดูแลเป็นอย่างดี ล าต้นก็เติบโต

แข็งแรง พร้อมที่จะฝึกทักษะต่าง ๆ ต่อไปได้ แผ่ขยายออกไปเป็นกิ่ง และใบ 

D พัฒนาการองค์รวม 6 ขั้น 

พัฒนาการขั้น
ที ่

เด็กปกติ 
เด็กพัฒนาการล่าช้า 
เด็กพิเศษ 

เทคนิค Floortime 

1 
สงบ & สนใจจดจ่อ 
(อายุพัฒนาการ แรกเกิด – 3 เดือน) 

ไม่นิ่ง ไม่จดจ่อ 
ท ากิจกรรมได้ไม่นาน 

-เล่นสนุกกับเด็กเยอะๆ 
-เน้นการมีสัมพันธภาพ
ในทุกอารมณ์กับเด็ก 2 

สัมพันธภาพ ความผูกพัน 
(อายุพัฒนาการ 2 – 5 เดือน) 

โลกส่วนตัว 
ไม่สนใจคนอื่น 

3 
สื่อสารด้วยภาษาท่าทาง 
(อายุพัฒนาการ 4 – 9 เดือน) 

ไม่แสดงออกทางสีหน้า 
แ ว วตา  สื่ อ ส า รบอก
ความรู้สึกไม่ได้ 

-แกล้ ง งง  เ พ่ือให้ เด็ ก
สื่อสารเพิ่มข้ึน 
-พ่อแม่อดทนรอ เปิด
โอกาสให้เด็กได้ท าเอง 4 

สื่อสารได้ต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหา 
(อายุพัฒนาการ 9 – 18 เดือน) 

พฤติกรรมยึดติด ท าซ้ าๆ 
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พัฒนาการขั้น
ที ่

เด็กปกติ 
เด็กพัฒนาการล่าช้า 
เด็กพิเศษ 

เทคนิค Floortime 

5 
ภาษา การคิด 
(อายุพัฒนาการ 18 – 30 เดือน) 

ใช้ภาษาได้น้อย 
 พูดทวนค า พูดซ้ าๆตาม
ทีวี นิทาน 

-เล่นสมมต ิ
-ชวนพูดคุยโต้ตอบ 

6 
เชื่อมโยงเหตุและผล 
(อายุพัฒนาการ 30 – 48 เดือน) 

ตอบสะเปะสะปะ  
เจอค าถามยากแล้วเฉไฉ 
ไม่ตอบ 

-ถามเหตุผล 
-ชวนคุยรายละเอียด 

 I ความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก 

1. ระบบรับความรู้สึก สังเกตจาก เด็กชอบอะไร ไม่ชอบอะไร 

2. ระบบประมวลข้อมูล 

3. ระบบสั่งการกล้ามเนื้อ 

R สัมพันธภาพ 

พ่อแม่ หรือผู้ดูแลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ให้ความรัก ดูแลเอาใจใส่ มีความอดทน เข้าใจอารมณ์ของ

เด็ก สังเกต และตอบสนองต่อการสื่อสารของเด็กอย่างสม่ าเสมอ มีเวลาเพ่ือเล่นกับเด็ก  

ความแตกต่างจากวิธีการพัฒนาแบบอ่ืน ๆ คือ  

1. ส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่น โดยจะเป็นการเล่นตามใจเด็ก ให้เด็กได้เป็นผู้น า 

2. พ่อแม่ หรือผู้ดูแล เปลี่ยนจากก ากับ สั่งให้ท าตาม เป็นการคอยสังเกต แล้วคอยตอบสนองการสื่อสาร

ของเด็กอย่างสม่ าเสมอ  

3. มีห้องฝึก โดยให้ผู้ปกครองเข้ามาในห้องกับเด็กด้วย จะเป็นการที่นักจิตวิทยาหรือนักกิจกรรมบ าบัด

สอนแสดง เป็นตัวอย่างให้ผู้ปกครองดู แนะน าวิธีเล่นกับเด็ก ให้พ่อแม่เรียนรู้วิธีสังเกตการสื่อสารที่เด็ก

พยายามสื่อ ท าให้เข้าใจเด็กและน าทักษะกลับไปใช้ส่งเสริมเด็กได้ที่บ้าน  

Denver II   (Denver Development Screening Test II) 

  แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II จะท าการวัดพัฒนาการใน 4 ด้าน และแต่ละด้าน จะมี

Items เพ่ือท าการวัดแต่ละด้าน โดยจ านวน Items ทั้งหมดเท่ากับ 125 Items หรือ 125 ข้อ แบ่งช่วงอายุการ

ประเมินเป็นร้อยละ 25,50,75 และ 90 ส่วนหน่วยอายุ เริ่มเป็นเดือน ตั้งแต่ 0-24 เดือน แต่ละช่วงมีค่าเท่ากับ 

1 เดือน จากนั้นเปลี่ยนหน่วยเป็น 3-6 ปีแต่ละช่วงมีค่าเท่ากับ 3 เดือน นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการประเมิน

พฤติกรรมของเด็กโดยประเมินในเรื่องของความร่วมมือ (Compliance) ความสนใจ สิ่งแวดล้อม ความกลัว 
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และช่วงเวลาของความตั้งใจท ากิจกรรมตามที่บอก ซึ่งการประเมินนี้อยู่ที่มุมขวา  ด้านล่างของแบบประเมิน 

การประเมินพัฒนาการใน 4 ด้าน คือ  

1. ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (Personal Social) หมายถึง การมีความสัมพันธ์และใช้ชีวิต ร่วมกับ

บุคคลอื่นๆ กับการดูแลตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 

 2. ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและปรับตัว (Fine Motor Adaptive) หมายถึง การท างานประสานกัน 

ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา การจัดการกับของชิ้นเล็กๆและการแก้ไขปัญหา 

  3. ด้านภาษา (Language) หมายถึง การได้ยิน ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา 

  4. ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) หมายถึง การทรงตัวและการเคลื่อนร่างกาย เช่น การ

นั่ง การเดิน การกระโดดและการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญท่ั้งหมด 

อุปกรณ์ Denver II อุปกรณ์ที่ใช้ในประเทศไทย โดยมีการแปล เรียบเรียงดัดแปลงจาก Training 

Manual Denver II Second edition, 1992 เพ่ือความเหมาะสมโดยแพทย์หญิงนิตยา คชภัคดี และอรพินท์ 

เลิศอวัสดาตระกูล มหาวิทยาลัยมหิดล ตีพิมพ์ในชื่อ คู่มือการฝึกอบรม การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฉบับ

แก้ไขปรับปรุง และได้เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยอุปกรณ์มีท้ังหมด 12 ชิ้นได้แก่ 

 1. ไหมพรมกลมสีแดง  2. ลูกเกด 3. กรุ๋งกริ๋ง  4. ลูกบาศก์ไม้หลากสีขนาด 1x1 นิ้ว จ านวน 10 ก้อน  

5. ขวดใบเล็กปากแคบ 6. กระดิ่งเล็ก 7. ลูกเทนนิส 8. ดินสอหรือสีเทียน 9. ตุ๊กตาพลาสติก และช้อน 

10.ถ้วยพลาสติกมีหูจับ 11.กระดาษเปล่า 12. สายวัด  

 

 

 

 

 

การค านวณอายุเด็ก ในกรณีทั่วไปและการค านวณอายุเด็กที่คลอดครบก าหนด การค านวณอายุเด็กจะ

ใช้ปี-เดือน วันที่ท าการวัดพัฒนาการตั้งลบด้วยวันเกิดเด็กโดยมีข้อก าหนดว่า 1ปี= 12 เดือน และ 1 เดือน = 

30 วัน ในกรณีเด็กที่คลอดก่อนก าหนดมากกว่า 2 สัปดาห์ (คลอดครบก าหนดคือ 40 สัปดาห์) และอายุ

ปัจจุบันของเด็กน้อยกว่า 2 ปีโดยจ านวนสัปดาห์ที่เกิดก่อนก าหนดลบออกจากอายุที่ค านวณได้ ถ้าอายุปัจจุบัน
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ของเด็กมากกว่า 2 ปีไปแล้ว ไม่จ าเป็นต้องปรับเพราะผลต่างจะเล็กน้อย ซึ่งไม่มีผลต่ออายุรวมของเด็กเมื่อ

ค านวณอายุได้แล้วให้น าอายุเด็กที่ก าหนดได้ไปลากเส้นแสดงอายุให้ผ่าน 4 หมวดพัฒนาการ โดย ไม่ต้องปัด

เศษ ของวัน สัปดาห์หรือเดือน เป็นจ านวนเต็ม เช่น 1 ปี 8 เดือน 17 วัน ไม่ต้องปัดเป็น 1 ปี 9 เดือน เป็นต้น 

การบันทึกคะแนนแต่ละข้อทดสอบ การให้คะแนนในแต่ละข้อทดสอบ ควรบันทึกลงบนข้อทดสอบ

ตรงต าแหน่งที่อยู่ใกล้กับเครื่องหมาย ที่แสดงช่วงอายุของเด็กที่ร้อยละ 50 โดยใช้อักษรเป็นการให้คะแนนดังนี้  

P หมายความว่า ผ่าน เด็กสามารถท าข้อทดสอบนั้นได้หรือผู้เลี้ยงดูรายงานว่าเด็กท าได้ 

 F หมายความว่า ไม่ผ่าน (ควรให้ลองท า 3 ครั้ง) เด็กไม่สามารถท าข้อทดสอบนั้นได้หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก

รายงานว่าเด็กท าไม่ได้ 

 R หมายความว่า เด็กไม่ยอมท าข้อทดสอบ  

NO หมายความว่า เด็กไม่มีโอกาสได้ท า 

ทดสอบเชาวปัญญาของ Standford – Binet test 

เริ่มแรก ALFRED BINET สร้างแบบทดสอบมาเพ่ือใช้แยกเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน ออกจากกลุ่ม

ปกติ เพ่ือจะได้ให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ต่อมา เทอร์แมนและเมอร์ริลได้น าแบบทดสอบมาพัฒนาต่อ 

จนได้กลายมาเป็น Standford – Binet test  แบบทดสอบแบ่งปัญหาออกเป็นชุด ๆ ตามระดับอายุ โดยเริ่ม

จากชุดที่ใช้ส าหรับเด็กอายุ 2 ปี ไปถึงวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย (Superior Adult)  

แบบทดสอบ ประกอบด้วย กลุ่มค าถามซึ่งสอดคล้องกับระดับอายุต่าง ๆ ความสามารถเก่ียวกับการใช้

มือท างาน และประสานกันของมือและตา (Eye – hand coordination)  บอกชื่อวัตถุสิ่งของที่รู้จักกัน

โดยทั่วไป ได้ว่าส่วนที่หายไปจากภาพที่ให้ดูคืออะไร จ าแนกแจกแจง (Sorting) จ าจ านวนเลขที่เป็นชุด บอก

ความหมายของค า และลอกรูปภาพ 

ตัวอย่างแบบทดสอบ แบ่งเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 

 การท างานประสานกันระหวางตากับมือ (Eye – Hand Coordination) 

1. ใสแทงไมรูปวงกลม สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมลงในชอง 

2. ตอแทงบล็อก 

3. รอยลูกปด 

4. ใหวาดรูปวงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนตามแบบ  
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 การเปรียบเทียบรูปรางของวัตถุ (Perceptual Discrimination) 

5. เปรียบเทียบความยาวของแทงไม 

6. จับครููปทรงเรขาคณิต 

 การบอกรายละเอียดของวัตถุ (Observation and Identification of Common Objects) 

7. ชี้อวัยวะตุกตาตามที่ครูบอก 

8. บอกชื่อและประโยชนของสิ่งของที่ก าหนดใหเชน เกาอ้ี 

9. บอกชื่อสิ่งของจากรูปภาพ 

10. เติมภาพใหสมบูรณหรือชี้สวนที่ผิดปกติของภาพ 

11. ให้บอกความเหมือนและความแตกตางของสิ่งของที่ก าหนดใหตามความเขาใจ 

12. ใหเลาสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 

13. ใหบรรยายภาพ หรือเลาเรื่องเกี่ยวกับภาพ 

14. ให้คนหาสิ่งที่ผิดปกติของภาพ โดยตองใชความเขาใจเกี่ยวกับภาพนั้น 

 ความจ า (Memory Tests) 

15. ใหระลึกสิ่งที่ไดดูไดฟง ไดแก รูปภาพ รูปเรขาคณิต ตัวเลข  

***เนื่องจากยังไม่สามารถหาข้อมูลได้ว่าแบบทดสอบแต่ละข้อ ใช้กับเด็กในช่วงวัยใดบ้าง จึงให้ข้อมูล

การทดสอบแต่ละด้านก่อน เพ่ือไม่ให้เป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด     

เด็กที่ถูกทดสอบจะได้รับการประเมินอายุสมอง (MA) จากคะแนนสูงสุดที่ตนท าแบบทดสอบได้ 
ตัวอย่างเช่น เด็กอายุ 10 ขวบ ที่สามารถตอบข้อค าถามส าหรับเด็กอายุ 10 ขวบได้ ก็จะได้คะแนนอายุสมอง
ของเด็ก 10 ขวบ  

สูตรค านวณหา IQ (Intelligence quotient)  

สูตร            IQ = อายุสมอง (MA) / อายุจริง (CA) x 100 

เช่น  IQ = 10/10 X 100 = 100 ซึ่งหมายความว่าเด็กคนนี้ มี IQ 100 อายุสมองเท่ากับอายุปฏิทิน 
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แต่ ถ้ า เด็ กอายุ  8 ขวบ ท าคะแนน MA  ได้ เท่ ากับ เด็ กอายุ  10 ขวบ IQ ของ เด็ กคนนี้ คื อ  125 
จากสูตร         IQ = 10/8 X 100 = 125 

ตารางเปรียบเทียบระดับ IQ  

ระดับไอคิว ระดับสติปัญญา การศึกษา การประกอบอาชีพ 
และการปรับตัว 

130 ขึ้นไป ฉลาดมาก เป็นไอคิวเฉลี่ยของผู้สามารถเรียน ในระดับปริญญาเอก 

120-129 ฉลาด เป็นไอคิวเฉลี่ยของผู้สามารถเรียน ในระดับปริญญาโท 
110-119 สูงกว่าปกติหรือค่อนข้างฉลาด เป็นไอคิวเฉลี่ยของผู้สามารถเรียน ในระดับปริญญาตรี หรือ

มีโอกาส จบมหาวิทยาลัยได้ 
90-109 ปกติหรือปานกลาง เป็นไอคิวเฉลี่ยของประชากรปกติ ส่วนใหญ่มีความสามารถ

ปานกลางเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายได้ 

80-89 ต่ ากว่าปกติหรือปัญญาทึบ เชาวน์ปัญญาต่ าที่สามารถรับการ ศึกษาพิเศษส าหรับเด็ก
เรียนช้าๆ 

70-79 ระดับเชาวน์ปัญญาก้ ากึ่งระหว่าง
ปัญญาทึบกับปัญญาอ่อน 

เชาวน์ปัญญาต่ าที่สามารถรับการศึกษาพิเศษส าหรับเด็ก
เรียนช้าๆ และประกอบอาชีพประเภทช่างฝีมือได้ 
 

50-69 ปัญญาอ่อนเล็กน้อย มีความสามารถเทียบเท่ากับเด็กอายุ 7-10 ปี อาจพอรับรู้
การศึกษาได้ ในระดับประถมต้น  
ป .1- ป .4 โดยเรียนอยู่ ในชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียน 
การศึกษาพิเศษเฉพาะ ประกอบอาชีพที่ ไม่ต้องความ
รับผิดชอบสูง หรืองาน ประเภทช่างฝีมือง่ายๆ 

35-49 ปัญญาอ่อนปานกลาง มีความสามารถเทียบเท่ากับเด็ก อายุ 4-7 
 อาจอ่านเขียนได้เล็กน้อย แต่เรียนรู้ได้ช้า  
ไม่สามารถเรียน ในโรงเรียนปกติได้ ควรเรียน ในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษเฉพาะ ถ้าได้รับการฝึกสอนที่เหมาะสมอาจ
พอดูแลตนเองในชีวิต ประจ าวันได้ และท างานง่ายๆภายใต้
การควบคุมดูแล 

20-34 ปัญญาอ่อนมาก มีความสามารถเทียบเท่ากับเด็กอายุ 3 ปี เรียนหนังสือไม่ได้ 
มีความบกพร่องเห็นได้ชัดในพฤติกรรม การปรับตัวและอาจ
มีพัฒนาการบกพร่องในด้านภาษาการรับรู้ การด ารงชีวิต 
ต้องอยู่ภายใต้การดูแล เช่นเดียวกับเด็กเล็ก 
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ระดับไอคิว ระดับสติปัญญา การศึกษา การประกอบอาชีพ 
และการปรับตัว 

ต่ ากว่า 20 ลงไป ปัญญาอ่อน 
มากที่สุด 

มีความสามารถเทียบเท่ากับเด็กอายุ 1-2 ปี ไม่สามารถช่วย
ตัวเองได้ ต้องมีผู้ให้การดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

 

ทฤษฎีพหุปัญญา (The Theory of Multiple Intelligences) 

เนื่องจากเห็นว่าในปัจจุบันนี้ เด็กมีความสามารถอย่างหลากหลายและแตกต่างกันออกไป การใช้

แบบทดสอบวัดสติปัญญาแบบวัด IQ อาจจะเป็นการปิดโอกาสให้เด็กที่มีความฉลาดในด้านอ่ืนไม่เห็นคุณค่าใน

ความสามารถของตัวเอง ทฤษฎีพหุปัญญา ของ  Howard Gardner จึงเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างครอบคลุม 

ความหมายของทฤษฎีพหุปัญญา (The Theory of Multiple Intelligences) คือ เป็นความสามารถหรือ

ปัญญาที่หลากหลาย ที่ทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งองค์แห่งปัญญาที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถนั้นกับ

บริบทต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมตนได้ แบ่งเป็นปัญญาทั้ง 8 ด้าน ดังนี้ 

1. ปัญญาด้านภาษา   

ชอบอ่าน เขียน เล่าเรื่องราว ชอบเรียนด้านภาษา 

2. ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 

ชอบทดลองแก้ปัญหา ใช้ความคิดเชิงเหตุผล 

3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ 

ชอบศิลปะ วาดเขียน ชอบอ่านแผนที่ แผนภูมิต่างๆ 

4. ปัญญาด้านร่างกานและการเคลื่อนไหว 

ชอบการเคลื่อนไหว เป็นนักกีฬา ชอบเรียนพละศึกษา 

5. ปัญญาด้านดนตรี 

ชอบร้องเพลง เล่นดนตรี แยกแยะเสียงต่างๆได้ดี 

6. ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ 

ชอบมีเพ่ือน เข้ากับผู้อ่ืนได้ดี  

7. ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 

ชอบอยู่ตามล าพัง มีอิสระในความคิด รู้ตัวว่าท าอะไรอยู่ 

8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา 

ชอบสัตว์ สนใจธรรมชาติรอบตัว ไวต่อความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ ชอบเรื่องดวงดาว จักรวาล 
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กำรให้ค ำปรึกษำ 
 

หลักการให้การให้การปรึกษา  

1. ปรึกษาอย่างเป็นกลาง (Neutrality) 

  ผู้ให้การปรึกษาต้องมีความเป็นกลาง รับฟังได้อย่างไม่ตัดสิน หรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความเป็น

มิตร ท าให้ผู้รับการปรึกษารู้ได้รับการยอมรับ รับฟังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับความคิด พฤติกรรม 

2. การปรึกษาแบบมีสมมติฐาน (Hypothesis)  

  ผู้ให้การปรึกษามีแบบแผน สมมติฐานในการส ารวจปัญหา เข้าใจถึงปัญหาแนวทาง มีแนวทางส าหรับ

การตั้งค าถามและหาแนวทางแก้ไขปัญหา มีมุมมองเชิงระบบต่อปัญหาทั้งปัญหาครอบครัว สังคม โรงเรียน 

หรืออ่ืนๆ เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะที่มีผลต่อปัญหา เช่น เพศ  อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม การรับรู้

ข่าวสาร สื่อต่างๆ ของผู้รับการปรึกษา ช่วยให้เข้าใจถึงท่ีไปที่มาของ ปัจจัยน ามา ปัจจัยกระตุ้น ปัจจัยคงอยู่ 

และปัจจัยปกป้อง  ซึ่งท าให้กระบวนการปรึกษามีขั้นตอน แนวทางท่ีเหมาะสมกับปัญหา บริบทของผู้รับการ

ปรึกษา 

หลักการให้การให้การปรึกษา  

1. ปรึกษาอย่างเป็นกลาง (Neutrality) 

  ผู้ให้การปรึกษาต้องมีความเป็นกลาง รับฟังได้อย่างไม่ตัดสิน หรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความเป็น

มิตร ท าให้ผู้รับการปรึกษารู้ได้รับการยอมรับ รับฟังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับความคิด พฤติกรรม 

2. การปรึกษาแบบมีสมมติฐาน (Hypothesis)  

  ผู้ให้การปรึกษามีแบบแผน สมมติฐานในการส ารวจปัญหา เข้าใจถึงปัญหาแนวทาง มีแนวทางส าหรับ

การตั้งค าถามและหาแนวทางแก้ไขปัญหา มีมุมมองเชิงระบบต่อปัญหาทั้งปัญหาครอบครัว สังคม โรงเรียน 

หรืออ่ืนๆ เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะที่มีผลต่อปัญหา เช่น เพศ  อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม การรับรู้

ข่าวสาร สื่อต่างๆ ของผู้รับการปรึกษา ช่วยให้เข้าใจถึงท่ีไปที่มาของ ปัจจัยน ามา ปัจจัยกระตุ้น ปัจจัยคงอยู่ 

และปัจจัยปกป้อง  ซึ่งท าให้กระบวนการปรึกษามีขั้นตอน แนวทางท่ีเหมาะสมกับปัญหา บริบทของผู้รับการ

ปรึกษา 

 

 

กำรให้ค ำปรึกษำ 
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Case formulation 

  คือการท าความเข้าใจ ที่ไปที่มา สาเหตุของปัญหาว่ามีผลต่อพฤติกรรม ความคิด จิตใจของผู้รับการ

ปรึกษาอย่างไร 

ปัจจัยน ามา (Predisposing factors) 

คือ สิ่งที่อยู่ภายในตัวผู้รับการปรึกษา เช่น การเลี้ยงดู กรรมพันธุ์ ประวัติครอบครัว การเรียนรู้ มุมมอง

ความผิดภายใน  

ปัจจัยกระตุ้น (Precipitating factors)  

โดยปกติแล้วผู้รับการปรึกษาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติไม่เกิดปัญหา แต่เกิดเหตุการณ์หรือวิกฤต ที่

ส่งให้เกิดความรูส้ึกด้านลบ ท าให้เกิดพฤติกรรม ความผิดที่เปลี่ยนไป ไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้ 

ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาพฤติกรรม 

ปัจจัยคงอยู่ (Perpetuating factors) คือสิ่งที่ท าให้ผู้รับการปรึกษาเกิดปัญหาซ้ าทั้งด้านพฤติกรรม 

ความคิด สุขภาพจิต ยกตัวอย่างเช่น การถูกต าหนิซ้ าๆ รังแกซ้ าๆ ความรุนแรงในครอบครัวที่ไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้ การชักชวนของเพ่ือน การเสพสื่อ ขาดทักษะชีวิตในการจัดการปัญหา ปัจจัยนี้อาจเป็นปัจจัย

น ามาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ฃ 

ปัจจัยปกป้อง (Protective factors) คือสิ่งที่ท าให้ผู้รับการปรึกษา สามารถก้าวข้ามปัญหา ไม่เกิด

ปัญหาซ้ า เป็นปัจจัยที่ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาด าเนินชีวิตได้ดีมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง จัดการกับปัญหา รับมือ

ปัจจัยน ามาและปัจจัยคงอยู่ได้อย่างดี ด ารงชีวิตด้วยตนเองพ่ึงพาตนเองได้ 

ทักษะการให้การปรึกษา 

 1. ทักษะการใส่ใจ  

ความหมาย 

การใส่ใจเป็นพฤติกรรมของผู้ให้ค าปรึกษาที่แสดงออกด้วยภาษาพูดหรือภาษาท่าทาง ซึ่งบอกถึงความ
กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับค าปรึกษา โดยการแสดงความสนใจ การเห็นความส าคัญ และการให้เกียรติ 
เพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความอบอุ่นใจและไม่รู้สึกห่างเหิน 
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วัตถุประสงค์ 

  1.แสดงความสนใจ เห็นความส าคัญ และให้เกียรติผู้รับค าปรึกษา 

  2.เป็นการแสดงความกระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลือ 

  3. เพ่ือช่วยเพิ่มพูนความอบอุ่นใจให้ผู้รับค าปรึกษา 

การใส่ใจแบ่งออกเป็น 

  1. การใส่ใจโดยการแสดงออกด้วยภาษาพูด เป็นการพูดต่อเนื่องในเรื่องเดียวกันกับท่ีผู้รับค าปรึกษาได้
พูดให้ฟังในขณะนั้น แสดงการรับรู้และเข้าใจในทัศนะและแนวคิดของผู้รับค าปรึกษา 

  2. การใส่ใจโดยการแสดงออกด้วยภาษาท่าทาง เป็นการแสดงพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ใช่ค าพูด แต่มี
ความหมายซึ่งสื่อถึงความเข้าใจและการยอมรับความคิดและความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา ภาษาท่าทางมี
ความหมายและน้ าหนักมากกว่าภาษาพูด ภาษาท่าทางที่ผู้ให้ค าปรึกษาควรแสดงออกขณะให้ค าปรึกษา
ประกอบด้วย 

    2.1การประสานสายตากับผู้รับค าปรึกษา  เป็นการแสดงความสนใจในสิ่งที่ผู้มาขอรับ
ค าปรึกษาก าลังพูดอยู่ แต่ไม่ควรจ้องมองมากเกินไปเพราะจะท าให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกอึดอัดได้ 

   2.2การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง  การเคลื่อนไหวและระยะห่าง 

 การแสดงออกทางสีหน้าที่อบอุ่น เป็นมิตรและสอดรับกับเรื่องราวของผู้รับค าปรึกษา 

 การวางตัวที่โน้มตัวเข้าหาผู้รับค าปรึกษา  เป็นการแสดงความตั้งใจและใส่ใจ 

 การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางควรมีความสอดคล้อง 

 การนั่งหรือยืนให้มีระยะห่างระหว่างผู้ให้และผู้รับค าปรึกษาที่พอเหมาะ คือ ประมาณ 3 
– 5 ฟุต 

   2.3 น้ าเสียงการพูด จังหวะการพูด ความดังหรือเบาของเสียง ระดับเสียง ความมีชีวิตชีวาของ
น้ าเสียง  การเน้นค าต้องมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาได้พูดออกมาแล้ว  

แนวทางปฏิบัติ 

  1.ในขณะที่ผู้ให้ค าปรึกษาก าลังฟังผู้รับค าปรึกษา อยู่นั้น ควรประสานสายตากับผู้รับค าปรึกษาใน
ลักษณะที่เป็นธรรมชาติ หรือพยักหน้าเล็กน้อยในขณะที่รับฟัง 
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  2.ผู้ให้ค าปรึกษาพูดตอบรับภายหลังจากท่ีผู้รับค าปรึกษาพูดจบ เช่น “ครับ ค่ะ อืม” หรือพูดซ้ า
ประโยคที่ผู้รับค าปรึกษากล่าวไว้ 

  3.ใช้ค าพูดที่สัมพันธ์กับค าพูดของผู้รับค าปรึกษา โดยไม่มีการขัดจังหวะ จะช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้
ส ารวจเรื่องราวของตนเองต่อไป และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าผู้ให้ค าปรึกษาก าลังฟังเขาอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน 

  4.ลักษณะท่าทางของผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีท่าทีผ่อนคลาย ไม่เกร็งหรือเคร่งเครียด เพราะจะท าให้
ผู้รับค าปรึกษา ตึงเครียดไปด้วย ควรนั่งโน้มตัวไปข้างหน้าพอสมควร เว้นระยะห่างประมาณ 3 ฟุต ลักษณะ
ท่าทีและการนั่งก็เป็นสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะแสดงถึงความสนใจ เอาใจใส่ต่อผู้รับค าปรึกษา 

ประโยชน์ 

            เพ่ือให้ผู้ขอรับค าปรึกษามีความรู้สึกปลอดภัย เกิดความมั่นใจในตนเองที่จะเริ่มพัฒนาตนเองเพราะ
ได้ส ารวจตนเอง มีความเข้าใจ ยอมรับเกิดความรู้สึกดีขึ้นในการมีชีวิตอยู่และมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 

                2. ทักษะการน่า  ( Leading Skill ) 

ความหมาย 

เป็นการที่ผู้ให้ค าปรึกษาพูดน าผู้รับค าปรึกษาไปในทิศทางที่ผู้ให้ค าปรึกษาคิดว่าจะท าให้ผู้รับค าปรึกษาได้
ประโยชน์สูงสุดในการมาขอรับค าปรึกษา 

วัตถุประสงค์ 

  1.กระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษากล้าที่จะพูดคุยกมากข้ึน 

  2.เปิดประเด็นปัญหาของผู้รับค าปรึกษา 

  3.ให้ผู้รับค าปรึกษาเลือกประเด็นปัญหาที่ต้องการปรึกษา 

  4.กระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษาส ารวจปัญหาและน าเสนอความรู้สึกของตัวเองมากข้ึน 

 

 

 



๒๘ 

 

แนวทางปฏิบัติ 

  1.ก าหนดวัตถุประสงค์ของการน าให้ชัดเจน  ว่าต้องการน าโดยให้อิสระแก่ผู้รับค าปรึกษาในการพูดถึง
เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่เขาต้องการ หรือต้องการน าในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเฉพาะเจาะจง 

   2.ใช้ประโยคบอกเล่าเพ่ือเป็นการน าให้ผู้รับค าปรึกษาพูด 

3.ใช้การถามเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นหรือรายละเอียดเพิ่มเติม 

3. ทักษะการถาม (Question Skill) 

 ความหมาย การถาม เป็นการให้ผู้รับค าปรึกษาได้เล่าเรื่องราวที่ต้องการปรึกษา  

วัตถุประสงค์ 

  1. เริ่มต้นการให้ค าปรึกษา 

  2. เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้ส ารวจและเข้าใจตัวเองมากข้ึน 

  3.เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาและแผนการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

แนวทางปฏิบัติ 

  1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการถามว่าต้องการข้อมูลแบบใดจากผู้รับค าปรึกษาแล้วการตั้งค าถาม ซึ่ง
มีอยู่ 2 แบบ คือการถามเปิดและการถามปิด 

      การถามเปิด เมื่อต้องการให้ผู้รับค าปรึกษาได้พูดเล่าความรู้สึกหรือเรื่องราวของเขาอย่างอิสระ  

       การถามปิด เมื่อต้องการค าตอบสั้นและเฉพาะเจาะ 

โดยทั่วไปแล้วผู้ให้ค าปรึกษาควรใช้ค าถามแบบเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาได้ตอบตามที่
ต้องการอย่างเต็มที่ และจะช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาไม่รู้สึกว่าถูกซักถามมากเกินไป จากการถามแบบปิด เพราะได้
ข้อมูลน้อย ผู้ให้ค าปรึกษาต้องถามบ่อยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 

  2. สรุป/ทวนซ้ าประเด็นที่ต้องการข้อมูลและรายละเอียดก่อนแล้วจึงตั้งค าถาม 

  3. เมื่อถามแล้วให้ฟังค าตอบของผู้รับค าปรึกษาอย่างใส่ใจ เพ่ือรวบรวมข้อมูลของผู้รับค าปรึกษาไว้ 



๒๙ 

 

  4. ไม่ควรถามบ่อยเกินไป เพราะอาจท าให้ผู้รับค าปรึกษาร าคาญ และต่อต้านการให้ค าปรึกษาได้ 

  5.หลีกเลี่ยงการถามด้วยค าถาม “ท าไม” เพราะค าถามที่เริ่มด้วย “ท าไม” มักจะท าให้ผู้รับค าปรึกษา
รู้สึกว่าตนเองผิด และคิดหาค าตอบที่เหมือนเป็นการแก้ตัว และค าถาม “ท าไม” ไม่ได้ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้
เล่าระบายความรู้สึกทุกข์/ไม่สบายใจ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการให้ค าปรึกษาคือ การให้โอกาสในการเล่า
ระบาย 

4. ทักษะการเงียบ ( Silence Skill) 

 ความหมาย การเงียบเป็นช่วงระยะเวลาระหว่างการปรึกษาที่ไม่มีการสื่อสารด้วยวาจาระหว่างผู้ให้ค ากับผู้รับ
ค าปรึกษา  แต่ยังคงมีการสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึก 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้คิดทบทวนเรื่องราวของตัวเอง และท าความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดหรือรู้สึก 

  2 . เพื่อให้ผู้รับค าปรึกษาได้หยุดพักหลังจากแสดงอารมณ์โกรธ เสียใจ เช่น บ่น ร้องไห้  

  3. เพ่ือแสดงความใส่ใจและร่วมรับรู้และเข้าใจในอารมณ์และความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาที่เกิดขึ้นใน
ขณะนั้น 

แนวทางปฏิบัติ 

  1. เมื่อผู้รับค าปรึกษานิ่งเงียบ ผู้ให้ค าปรึกษาควรประเมินว่าที่ผู้รับค าปรึกษาเงียบนั้น เงียบเพราะ
สาเหตุใด เช่น 

  -รู้สึกเศร้า สะเทือนใจ จนพูดต่อไปไม่ได้ 

  -เหนื่อยล้าจากการร้องไห้ หรือเล่าระบายความรู้สึกท่ีรุนแรง 

  -คิดทบทวนเรื่องราวของตัวเอง 

  -จบประเด็นหรือเรื่องราวนั้น ๆแล้วหรือก าลังคิดถึงเรื่องที่จะพูดต่อไป  

  ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นการเงียบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้ค าปรึกษา ดังนั้นผู้ให้ค าปรึกษาไม่ควร
รบกวนความเงียบนั้น ควรรอจนกระท่ังผู้รับค าปรึกษาพร้อมที่จะพูดต่อไป ซึ่งอาจใช้เวลาในการรอคอย 5-10 
วินาที หากผู้รับค าปรึกษาเงียบนานพอสมควรแล้วและไม่พูดต่อ  ผู้ให้ค าปรึกษาอาจด าเนินการดังนี้ 



๓๐ 

 

  1)  พูดให้ก าลังใจ หรือแสดงความเข้าใจ เห็นใจ  

  2)สะท้อนเนื้อหาและความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ก าลังพูดถึงก่อนที่จะมีการ
เงียบเกิดข้ึน  

  3)ถามถึงความหมายของการเงียบโดยสรุปเนื้อหาที่พูดถึงก่อนที่ผู้รับค าปรึกษาจะเงียบไป  

  4)ถามถึงความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาในขณะที่เงียบ โดยสรุปเนื้อหาที่พูดถึงก่อนที่ผู้รับ
ค าปรึกษาจะเงียบไป หากผู้ให้ค าปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าการท่ีผู้รับค าปรึกษาเงียบไปนานนั้นอาจมีสาเหตุ
มาจาก 

    - ต่อต้านการมาพบผู้ให้ค าปรึกษา เพราะถูกบังคับให้มา ผู้ให้ค าปรึกษาควรแสดงความเข้าใจ 
เห็นใจ  และพูดถึงความตั้งใจ ความใส่ใจและเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้รับค าปรึกษา รวมทั้งหลักการ วิธีการและ
ประโยชน์ของการให้ค าปรึกษา เพื่อช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่อการถูกเชิญพบ และประโยชน์ที่เขา
จะได้รับจากการรับ 

    - ประหม่า หรือหวาดกลัวต่อการถูกเรียกพบ ผู้ให้ค าปรึกษาควรชวนพูดคุยเรื่องทั่วไป และ
แสดงท่าทางที่อบอุ่นเป็นมิตร เพ่ือสร้างความเป็นกันเองให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกผ่อนคลาย ” 

  2.ไม่ควรพูดเพ่ือลดความรู้สึกอึดอัดของผู้ให้ค าปรึกษาที่ทนให้มีการเงียบเกิดข้ึนในระหว่างการสนทนา
ไม่ได้  ให้อดทนต่อความเงียบและใช้การเงียบให้เป็นประโยชน์ในการให้ค าปรึกษา เพราะการฟังผู้รับค าปรึกษา
อย่างสงบ หรือนั่งอยู่กับเขาเงียบ ๆ เมื่อผู้รับค าปรึกษามีสภาพอารมณ์ที่รุนแรง เช่น โกรธมาก เสียใจมาก 
ร้องไห้ เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงอารมณ์อย่างเต็มที่โดยไม่มีการรบกวนและยังเป็นการแสดงว่าผู้ให้
ค าปรึกษาเข้าใจความรู้สึกของเขา จะเป็นผลดีกับการให้ค าปรึกษามากกว่าการปลอบโยน หรือซักถาม
ความรู้สึกในขณะนั้น 

5. การซ้่าความ/การทวนความ  ( Paraphrasing Skill ) 

ความหมาย การซ้ าความ/การทวนความ เป็นการที่ผู้ให้ค าปรึกษาพูดซ้ าในเรื่องที่ผู้รับค าปรึกษาบอกอีกครั้ง
หนึ่ง โดยคงสาระส าคัญของเนื้อหา หรือความรู้สึกไว้ตามเดิม แต่ใช้ค าพูดน้อยลง 

วัตถุประสงค์ 

  1.เพื่อแสดงถึงความใส่ใจ ความเข้าใจของผู้ให้ค าปรึกษาท่ีมีต่อผู้รับค าปรึกษา 

  2.เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเปิดเผยตัวเองมากข้ึน 



๓๑ 

 

  3.เพื่อย้ าให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากการฟังสิ่งที่ตัวเองพูดอีกครั้ง    

  4.ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาชัดเจนและตรงประเด็นในสิ่งที่เขาต้องการพูด 

  5.เพื่อตรวจสอบความเข้าให้ตรงกันของผู้ให้และผู้รับค าปรึกษาในสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาก าลังพูดถึง 

แนวทางปฏิบัติ 

  ตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาพูด  แล้วพิจารณาว่าค าพูดใดของผู้รับค าปรึกษาที่น่าจะเป็นประเด็น
ส าคัญ ที่ควรเน้น/ย้ าเป็นพิเศษ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษาได้เล่าอย่างต่อเนื่องหรือให้รายละเอียดเพ่ิมเติม ให้
พูดข้อความ/ประโยค/ค าพูดนั้นซ้ า โดยอาจจะพูดซ้ าความ/ทวนความตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

  -  ซ้ า/ทวนความนั้นทั้งหมดโดยเปลี่ยนเฉพาะสรรพนาม 

  -  ซ้ า/ทวนความเฉพาะประเด็นส าคัญ 

  -   หลีกเลี่ยงการซ้ าความ/ทวนความบ่อยๆ เพราะจะท าให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกอึดอัด หรือเหมือนถูก
ล้อเลียนและไม่แน่ใจในความสามารถของผู้ให้ค าปรึกษา 

  -   ซ้ าความ/ทวนความโดยไม่เพ่ิมเติมความคิดเห็นของผู้ให้ค าปรึกษาลงไป 

  -   เมื่อซ้ าความ/ทวนความแล้ว ให้สังเกตการตอบสนองของผู้รับค าปรึกษา ถ้าผู้ให้ค าปรึกษาซ้ า
ความ/ทวนความได้ถูกต้อง ผู้รับค าปรึกษาจะพยักหน้า ตอบรับและพูดหรือขยายความต่อ  ในกรณีที่ผู้รับ
ค าปรึกษาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ผู้ให้ค าปรึกษาอาจใช้ทักษะการถามเปิดร่วมด้วย 

 6. ทักษะการให้ก่าลังใจ   

ความหมาย การให้ก าลังใจ  เป็นการแสดงความสนใจ เข้าใจในสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาพูดและสนับสนุนให้เขาพูด
ต่อไป โดยใช้ค าพูดหรือท่าทาง 

วัตถุประสงค์ 

  1.กระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษากระตือรือร้นและมั่นใจในตนเอง รวมทั้งตระหนักใน  ความสามารถและ
คุณค่าในตัวเอง 

  2.กระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษากล้าที่จะคิดและท าในสิ่งที่ไม่เคยคิด หรือท ามาก่อน 

 



๓๒ 

 

แนวทางปฏิบัติ 

เมื่อผู้รับค าปรึกษาเสนอความคิด หรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม หรือผู้รับค าปรึกษามีความพร้อม
ที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองแต่ยังลังเลใจ  ผู้ให้ค าปรึกษาก็อาจใช้การให้ก าลังใจ โดยใช้แนวทางต่อไปนี้ 

  1. มองหน้า สบตา ยิ้ม ผงกศีรษะ ตอบรับสั้น 

  2. ทวนซ้ าค าส าคัญๆ ที่ผู้รับค าปรึกษาพูดถึงรวมทั้งยิ้ม มองหน้า สบตาผู้รับค าปรึกษา 

  3.ใช้ค าพูดกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความมั่นใจ  มีความหวังและก าลังใจที่จะคิดหรือท าในสิ่งที่
ถูกต้องเหมาะสมและเป็นจริงได้ 

  4.    หลีกเลี่ยงการสร้างความหวังและการปลอบใจที่ไม่อาจเป็นจริงได้  หรือใช้การให้ก าลังใจเพื่อกลบเกลื่อน
ความรู้สึกท้อแท้ของผู้รับค าปรึกษา 

7. ทักษะการสรุปความ (Summarizing Skill ) 

ความหมาย การสรุปความ เป็นการรวบรวมใจความส าคัญทั้งหมดของความคิด  อารมณ ์ ความรู้สึกของผู้รับ
ค าปรึกษาที่เกิดขึ้นในระหว่างให้ค าปรึกษาหรือในแต่ละครั้ง โดยใช้ค าพูดสั้น ๆให้ได้ใจความส าคัญท้ังหมด 

วัตถุประสงค์ 

  1.เพื่อย้ าประเด็นส าคัญให้มีความชัดเจนในกรณีท่ีมีการพูดคุยกันหลายประเด็น 

  2.เพื่อให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึกของตัวเอง 

  3.เพื่อให้การให้ค าปรึกษาแต่ละครั้งมีความต่อเนื่องกัน 

  4.เพื่อช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาและผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจเรื่องราวที่ก าลังสนทนาได้อย่างถูกต้องตรงกัน
และได้ใจความที่ชัดเจน 

แนวทางปฏิบัติ 

  1.ผู้รับค าปรึกษาพูดถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ หลายประเด็น  ผู้ให้ค าปรึกษาอาจสรุปแต่ละประเด็น
ก่อนที่ผู้รับค าปรึกษาจะเริ่มประเด็นต่อไป 

  2.ก่อนจบและเริ่มการให้ค าปรึกษาในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีการปรึกษาหลายครั้ง 
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  3. ครั้งสุดท้ายก่อนยุติการให้ค าปรึกษา 

  4. ขอให้ผู้รับค าปรึกษาเป็นผู้สรุป โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเสริมในส่วนส าคัญท่ีผู้รับค าปรึกษามิได้
กล่าวถึง หรือขาดหายไป 

8. ทักษะการให้ข้อมูลและค่าแนะน่า (Giving Information and Advising Skill ) 

ความหมาย   การให้ข้อมูล  เป็นการสื่อสารทางวาจาเกี่ยวกับข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆที่จ าเป็นแก่ผู้รับ
ค าปรึกษา   
         การให้ค าแนะน า  เป็นการชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับค าปรึกษา   

วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้ความรู้  ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่จ าเป็นแก่ผู้รับค าปรึกษา   

  2. เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจปัญหาของตนเองและใช้ 

  3. เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  

  4. เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษามีทางเลือกและแนวทางปฏิบัติที่เขาอาจจะนึกไม่ถึง 

แนวทางปฏิบัติ 

  การให้ข้อมูล 

    1. ข้อมูลที่ให้ควรชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ภาษาง่ายๆ 

    2. ผู้ให้ค าปรึกษาควรตรวจสอบความรู้และความต้องการเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้ข้อมูลจากผู้รับ
ค าปรึกษาก่อนให้ข้อมูล  เพ่ือประหยัดเวลาและเป็นการให้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   3. หลังจากให้ข้อมูลแล้วผู้ให้ค าปรึกษาควรตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้นั้น  ผู้รับค าปรึกษา เข้าใจ
ถูกต้องหรือไม่ โดยใช้วิธีให้ผู้รับค าปรึกษาทวนซ้ า 

  การให้ค่าแนะน่า 

   1. ให้ค าแนะน าเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้รับ 
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ค าปรึกษา  ควรจะให้โอกาสผู้รับค าปรึกษาพิจารณาว่าวิธีปฏิบัตินั้นเป็นที่พอใจ  เหมาะสมและสามารถน าไป
ปฏิบัติจริงได้หรือไม่ 

ข้อควรระวัง 

การให้ค าแนะน ามีข้อเสียอยู่หลายประการ ถ้าผู้รับค าปรึกษาได้รับค าแนะน าแล้วน าไปปฏิบัติและไม่ได้รับผลก็
จะโทษผู้ให้ค าปรึกษา  หากได้รับผลดีผู้รับค าปรึกษาก็จะมาใหม่อีก  เป็นการสร้างความรู้สึกผูกพันและ
พ่ึงพิง  นอกจากนี้การให้ค าแนะน ามีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันได้ 

 9. ทักษะการชี้ผลที่ตามมา  

ความหมาย   การชี้ผลที่ตามมา  เป็นการชี้ให้ผู้รับค าปรึกษาได้เห็นผลที่อาจตามมาจากการคิด  การตัดสินใจ 
การวางแผนและการปฏิบัติของเขาเองทั้งในทางลบและทางบวก ผลที่ตามมานี้อาจเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในใจเขาหรือเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งท าให้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาคงอยู่รุนแรงขึ้นหรือลดลง  เช่น  

  1. ด้านอารมณ์ความรู้สึก  เชน่  รู้สึกดี ไม่ดี  กลุ้มใจ  สับสน  ไม่ม่ันใจ  ฯลฯ 

  2. ด้านร่างกาย  เช่น  ใจเต้น  ปวดศีรษะ  ท้องผูก  เจ็บป่วย  ฯลฯ 

  3. ด้านพฤติกรรม  การปฏิบัติตัว  กิจกรรมที่ท า 

  4. ด้านความคิด  ทัศนคติ  ความเชื่อ 

  5. ด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น  เวลา  เหตุการณ์  สถานที่  เงิน  ทรัพย์สิน  ฯลฯ 

  6. ด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  เช่น  ท าให้มีปัญหากับเพ่ือน  ญาติ  เพ่ือนร่วมงาน  

                การชี้ผลท่ีตามมาอาจท่าได้  2  ทาง  คือ   

              1. การชี้ผลที่ตามมาในทางบวก เป็นการชี้ให้ผู้รับค าปรึกษา เห็นข้อดีและประโยชน์ที่  จะท่ี
จะได้รับ  เป็นการสนับสนุนให้ผู้รับค าปรึกษากล้าตัดสินใจหรือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้  

              2 . การชี้ผลที่ตามมาในทางลบ เป็นการบอกถึงผลที่ไม่ดีหรือโทษที่อาจจะตามมาจาการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษารับรู้ถึงผลดีและผลเสียของการคิด  การตัดสินใจ  การวางแผนและการปฏิบัติของเขา
เองทั้งในทางลบและทางบวก 

2. เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

แนวทางปฏิบัติ   

1.  ทวนซ้ าหรือสะท้อนความรู้สึกเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้รับค าปรึกษาได้เข้าใจเหตุการณ์ได้ถูกต้อง 

2.  ให้ผู้รับค าปรึกษานึกถึงผลดีหรือผลเสียที่จะตามมาจากการตัดสินใจหรือการปฏิบัติของตนเอง  

3.  ผู้ให้ค าปรึกษาชี้ผลที่ตามมาจากการรับรู้ของตนเอง  

4.  สรุปผลดีและผลเสียของการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ 

เป้าหมายการให้การปรึกษา 

1. เป้าหมายระหว่างการให้การปรึกษา คือ การปฏิบัติตามเงื่อนไขของ คุณลักษณะของโรงเรียน สามารถ

ปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ ไม่เป็นภาระต่อสังคม 

2. เป้าหมายสุดท้าย คือ การมีความสุข มีพฤติกรรมด้านบวก เกิดคุณลักษณะด้านบวก ลดและหลีกเลี่ยงปัจจัย

ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ 
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กฎหมำยที่เกีย่วข้องกับกำรท ำงำนด้ำนสุขภำพจิตโรงเรียน 
 

- พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  

- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

- พรบ.สุขภาพแห่งชาติพ.ศ 2550  

- พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ 2551 และ 2562 (ฉบับที่ 2)  

- พรบ.การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการพ.ศ 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

- พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 
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